
 
 

PIKETCURSUS STRAFPIKET 
Verdiepingscursus straf(proces)recht 

Maandag 1 maart 2021 van 11.30 tot 18.00 uur 
Haagrecht Advocaten - Jan van Nassaustraat 55 - Den Haag 

Onderwerp, docent en literatuur  Kosten, aanmelding en annulering 

De piketcursus strafpiket is bedoeld voor advo-
caten en advocaat-stagiaires die (willen) deel-
nemen aan het strafpiket. De inhoud is gericht 
op de praktijk. Piketorganisatie en tuchtrecht. 
Eerste contact met verdachte. Meer verdachten 
in een zaak. Consultatie en aanwezigheid bij 
verhoor. Bezwaar tegen beperkingen. Rechtma-
tigheid inverzekeringstelling. Ernstige bezwa-
ren, gronden voorlopige hechtenis en persoon-
lijke omstandigheden. Raadkamer en beroep 
tegen gevangenhouding. Toevoegingsperikelen. 
 
Docent: Mr H. Oldenhof en Mr W. Römelingh. 
 
Het is niet noodzakelijk om voorafgaand aan de 
cursus literatuur te bestuderen. Het gebruikte 
cursusmateriaal wordt na afloop van de cursus 
gepubliceerd op www.piketcursus.nl 

 

EUR 300,00 inclusief 21% BTW. De facturering 
vindt plaats na afloop van de cursus. 
 
Het aantal cursisten is beperkt tot tien. Inschrij-
ving geschiedt in volgorde van aanmelding. 
Opgave per internet geniet de voorkeur. 
 
Er kan te allen tijde kosteloos worden geannu-
leerd. 
 
Walter Römelingh 
Haagrecht Advocaten 
Jan van Nassaustraat 55 
2596 BP  Den Haag 
Direct 06-26150150 
Kantoor 070-2055900 
 
Mail romelingh@haagrecht.nl 

   

Programma  Uren/Punten 

 
12.00 Onthaal met koffie, thee en fris 
12.30 Hoorcollege 
14.30 Eerste pauze 
14.45 Hoorcollege 
16.45 Tweede pauze 
17.00 Hoorcollege 
19.00 Borrel met fris, bier en wijn 

 

 

 

De cursus omvat zes lesuren onderwijs, wat 
staat voor zes opleidingspunten. Vanaf 12.00 
uur kunnen we je onthalen met koffie, thee en 
fris. Om 12.30 uur begint de cursus. Kom dus 
niet later dan 12.30 uur. 

   

De Piketcursus Strafpiket van Haagrecht Advocaten is erkend/goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbij-
stand. Zie Algemene Inschrijvingsvoorwaarden Advocatuur zoals gepubliceerd op de website van de Raad 
voor Rechtsbijstand. 

   

--- Cursusnummer 0244 --- 

   

 

H A A G R E C H T 
A D V O C A T E N 


