Juridische vormingen in klare taal voor hulpverleners

Najaar 2020
Onbetaalde onderhoudsgelden
22 september 2020 - Antwerpen
Scheiden in klare taal
10 november 2020 - Antwerpen
Vreemdelingen en OCMW
1 december 2020 - Hasselt
Schulden uit een misdrijf
8 december 2020 - Antwerpen
Meer praktische informatie
vind je ook op onze website

Schulden uit een misdrijf

Onbetaalde onderhoudsgelden
Wat moet je doen als je het onderhoudsgeld voor je
kinderen niet krijgt?
Is er een verschil wanneer het onderhoudsgeld in een
vonnis staat of in een bemiddelingsakkoord?
Kan je het bedrag van het onderhoudsgeld wijzigen?

22 september 2020
Voormiddag: 9u15 - 12u30
€ 80

Mundo-A

(Antwerpen)

Scheiden in klare taal

10 november 2020
Mundo-A

(Antwerpen)

Vreemdelingen en OCMW
Welke verblijfskaart moet je hebben om hulp te kunnen
krijgen van het OCMW?
Kan de Dienst Vreemdelingenzaken je verblijfskaart
intrekken als je een leefloon aanvraagt?
Kan je ook hulp krijgen van het OCMW als je illegaal
verblijft?

1 december 2020
Voormiddag: 9u15 - 12u30
€ 80

8 december 2020
Hele dag: 9u15 - 16u30
€ 140

Mundo-A

(Antwerpen)

We zorgen dat de coronamaatregelen worden nageleefd
bij het geven van onze vormingen. Als het aantal
deelnemers dat niet toelaat, dan is het mogelijk dat we de
vorming herhalen of via webinar aanbieden. De
deelnemers worden daarvan op tijd verwittigd.

Welke juridische info kan je in een 1ste gesprek rond
scheiden geven?
Hoe begin je concreet aan een scheiding?
Wat kan je doen als de andere niet wil scheiden?
Voormiddag: 9u15 - 12u30
€ 80

Wat is een GAS en hoe kan je ertegen reageren?
Wat als je het niet eens bent met een minnelijke
schikking?
Kan je kiezen voor de vervangende gevangenisstraf in
plaats van een geldboete?
Verjaren gerechtskosten?

U-Hasselt
(Hasselt)

Een vorming van Helder Recht:
is gebaseerd op concrete situaties uit de praktijk;
is interactief: de regels worden uitgelegd aan de hand van
reacties, vragen en uitwisseling tussen de deelnemers;
maakt gebruikt van praktische hulpmiddelen: schema’s,
tabellen, de vragen en antwoorden op www.helderrecht.be,
handige websites, enz.
wordt gegeven in klare taal;
is aangepast aan wat een hulpverlener in de praktijk nodig
heeft;
is up-to-date: onze juristen volgen steeds de laatste
wetswijzigingen op.

