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De

Raad

van

Conferentie

de

Jonge

Orde van de Balie West-Vlaanderen
Balie

en de

Kortrijk hebben opnieuw de handen in

elkaar geslagen en verzorgen ook dit jaar voor u een uitgebreide
studiecyclus - permanente vorming.
Gedurende zeven studieavonden zullen sprekers uit de diverse
sectoren van het recht elk een specifieke topic behandelen.
We stellen de sprekers en topics graag even aan u voor.

LOCATIE EN TIJDSTIP
Bij voorkeur bieden we tijdens iedere studieavond de klassieke
formule aan in de vorm van een fysieke bijeenkomst in de Kulak met
broodjes en een drankje. Wij volgen evenwel de fluctuerende
coronasituatie

en

overheidsmaatregelen

de
van

daarmee

dichtbij

op,

gepaard
zodat

wij

gaande
steeds

een

aangepaste studieavond kunnen organiseren.
Concreet zullen wij kort voor iedere studieavond per e-mail
communiceren of de bijeenkomst fysiek dan wel online (webinar) zal
doorgaan.

JURIDISCHE PUNTEN
De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de
volledige studiecyclus worden 21 studiepunten aangevraagd, ofwel 3
punten voor een webinar en 3 punten voor een fysieke
studieavond. Met deze studiecyclus behaalt u dus het totaal van het
te behalen minimum voor dit gerechtelijk jaar (20).

FYSIEK

WEBINAR

KULAK (Etienne Sabbelaan 53, 8500
Kortrijk, aula 301)

U zal kort voordien de werkbundel
en toegangslink tot de webinar per
e-mail ontvangen

Tijdens de pauzes worden u door
de conferentie broodjes en een
drankje aangeboden
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KOSTPRIJS
Wij schotelen u dit jaar opnieuw een heel interessant aanbod voor.
Voor de volledige cyclus betalen leden slechts 300,00 EUR en nietleden 350,00 EUR. Per studieavond betaalt een lid 50,00 EUR en een
niet-lid 60,00 EUR.

INSCHRIJVEN
Schrijf u in voor de volledige studiecyclus of voor een of meerdere
studieavond(en) via de corresponderende Google Form.
Uw

inschrijving

zal

pas

definitief

zijn

na

betaling

op

het

rekeningnummer BE56 6301 3052 6188 mét vermelding van "uw
naam + titel studieavond" of "uw naam + gehele studiecyclus" (voor
het volledige pakket).

Inschrijven gehele
studiecylcus:
klik hier!

MEER INFO

Mr. Lise Breine
lise.breine@a-lex.be
Mr. Charlotte Vermeulen
c.vermeulen.advocaat@gmail.com
Mr. Charlotte Declercq
Charlotte.Declercq@Eubelius.com
Mr. Michiel Descheemaeker
michiel.descheemaeker@l-p.be
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Overzicht
DATUM

THEMA

SPREKER

di. 01/02

De fiscale aspecten van de uitbating van een

Mr. Kevin Desmet

advocatenpraktijk
di. 15/02

Aandachtspunten bij bedrijfsovernames

Mr. Philippe Mulliez

di. 29/03

Actuele aspecten van het vastgoedrecht

Mr. Ludo Ockier

di. 26/04

Inleiding tot het wegtransportrecht

Mr. Mathias Dendievel

di. 03/05

Topics seksueel strafrecht

Mr. Jan Leysen en Mr.
Céline Heinkens

di. 17/05

Evoluties binnen Gegevensbescherming

Mr. Maarten Verhaghe

di. 24/05

De potpourri's revisited

Prof. Dr. Stefaan Voet

Uitgebreide info over de
verschillende thema's en sprekers
vindt u op de volgende pagina's.
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01/02
DE FISCALE ASPECTEN VAN DE
UITBATING VAN EEN
ADVOCATENPRAKTIJK
Door Mr. Kevin Desmet
Een advocaat moet bij de uitbouw van zijn praktijk

OVER DE SPREKER

van tijd tot tijd keuzes nemen en die keuzes
kennen uiteraard ook hun fiscale gevolgen.

Kevin Desmet is aan de Universiteit Gent
afgestudeerd

als

Licentiaat

in

de

Tijdens het seminarie wordt stilgestaan bij de

Criminologische Wetenschappen en als

meest voorkomende situaties, waarin de advocaat

Licentiaat in de Rechten.

hiermee wordt geconfronteerd: Oefen ik mijn
beroep uit in een eenmanszaak of kies ik voor de

Kevin

vennootschapsvorm?

advocatenkantoor A.lex en is binnen het

Hoeveel

bedraagt

de

Desmet

is

vennoot

bij

het

investering in een kantoor na verrekening van de

kantoor

fiscaliteit? Wat zijn de fiscale gevolgen als ik mijn

adviesverlening en geschillen, evenals in

praktijk stopzet? …

(internationale) vermogensplanning en

gespecialiseerd

in

fiscale

vennootschapsrecht.
Vanuit de basics van het boekhoud- en fiscaal recht
en

aan

de

hand

van

enkele

eenvoudige

In het kader van fiscaliteit en estate

voorbeelden, wordt inzicht verschaft in welke mate

planning verzorgde Kevin Desmet reeds

de ene of de andere keuze tot substantieel

diverse

verschillende fiscale gevolgen kan leiden, zodanig

rechtsliteratuur

dat de advocaat voortaan kan meepraten met de

spreker tijdens opleidingen.

accountant.

INSCHRIJVEN

bijdragen
en

in
is

de
hij

fiscale
geregeld
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15/02
AANDACHTSPUNTEN BIJ
BEDRIJFSOVERNAMES
Door Mr. Philippe Mulliez
Een ondernemer verkoopt vaak maar een keer in zijn leven zijn bedrijf.
Dergelijke

belangrijke

transactie

vraagt

een

correcte

juridische

OVER DE SPREKER

benadering. Zowel verkoper als koper wensen zekerheid. De verkoper
wil zijn aansprakelijkheid voor het verleden zoveel als mogelijk
beperken en de koper wil vermijden dat er na de overname lijken uit de

Mr. Philippe Mulliez is lid van onze balie

kast vallen minstens de schade kunnen claimen op de verkoper. Die

sinds 1994 en maakt deel uit van de

dualiteit laat zich niet altijd even gemakkelijk vertalen.

corporate praktijk van Eubelius. Hij legt

Tijdens deze studieavond bespreekt mr. Philippe Mulliez hoe een

zich

overnameproces idealiter verloopt en waar de verkoper dan wel de

vennootschapsrecht met een bijzonder

koper rekening mee moet houden tijdens dit proces o.m. bij de

focus

redactie van een overnameovereenkomst. Ook de juridische aspecten
van de overnamefinanciering komen aan bod.

voornamelijk
op

de

toe

op

M&A

het

praktijk,

aandeelhoudersconflicten

en

bestuurdersaansprakelijkheid.

Aan de hand van diverse voorbeelden uit de rechtspraak en de
dagelijkse praktijk zullen o.m. volgende vragen behandeld worden: ‘Wat

Hij is programmadirecteur postgraduaat

als de verkoper bewust bepaalde informatie verzwijgt aan de koper?’,

vennootschapsrecht

‘Heeft

de

verkoper

een

informatieplicht

of

primeert

de

onderzoeksplicht van de koper?’, ‘Welke verklaringen en waarborgen

aan

de

VIVES

business school, waar hij ook doceert, en

kunnen bedongen worden en hoe kan schade gerecupereerd worden?

gastdocent aan de KUL en de Fiscale

Wat houdt het verbod op financiële bijstand in?, ‘Wat is de impact van

Hogeschool.

Daarnaast

een due diligence op de verklaringen en waarborgen?’, ‘Hoe kan de

regelmatig

op

koper vermijden dat hij na de overname geconfronteerd wordt met
lijken uit de kast.’

spreekt

studiedagen

hij
over

vennootschapsrecht en is hij de auteur
van verschillende publicaties in verband
met vennootschappen.

INSCHRIJVEN
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29/03
ACTUELE ASPECTEN VAN HET
VASTGOEDRECHT
OVER DE SPREKER

Door Mr. Ludo Ockier
Het vastgoed is economisch en maatschappelijk een
belangrijke

materie

en

geniet

een

bijzondere
Mr. Ludo Ockier is actief aan onze balie

belangstelling van de wetgever.

sinds 1988 en is de oprichter van zijn
In

dit

seminarie

wordt

een

beknopt

overzicht

kantoor Ockier & Partners advocaten,
een kantoor dat zich specialiseert in het

gegeven van enkele actualia van vastgoedrecht:

vastgoed- en aannemingsrecht.
-De nieuwe regeling verkooprechten;
Sinds 1987 doceert Mr. Ockier

-6 % BTW regeling in de bouwsector;
-Afbraak

en

heropbouw

van

gebouwen

bij

vastgoedrecht aan Syntra en sinds 1989

gekwalificeerde meerderheid;

is hij juridisch adviseur van het CIB.

-Het bewijsrecht van vastgoedtransacties in een

Daarnaast treedt hij dikwijls op als

digitale wereld;

gastspreker in verschillende vastgoed

-Het

bodemdecreet

en

de

toepassing

van

gerelateerde materies

opschortende voorwaarden;
-De verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Tot slot bracht hij recent een nieuw boek

-Vorderingsrechten in het kader van hoofd- en

"Aanneming in kort bestek" uit, hetgeen

onderaannemingscontracten.

een actualisering van het boek
"Zwartboek van het privaatrechtelijke

De uiteenzetting heeft tot doel U op bevattelijke
wijze wegwijs te maken in deze actuele thema’s.

INSCHRIJVEN

aannemingsrecht" is.
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26/04
INLEIDING TOT HET
WEGTRANSPORTRECHT
Door Mr. Mathias Dendievel
De

noemer

‘wegtransportrecht’

kan

als

een

OVER DE SPREKER

verzamelnaam worden gezien voor een amalgaam
aan

wetgeving

dat

zich

over

de

verschillende

traditionele rechtsdomeinen uitspreidt, dit op zowel

Mr. Mathias Dendievel is advocaat sinds

gewestelijk, federaal, Europees als verdragsrechtelijk

2015 en is vennoot binnen het kantoor

vlak.

TLA. Hij specialiseert zich in de diverse
aspecten van het transportrecht.

Tijdens de uiteenzetting zal worden ingegaan op de
de

Hij is houder van het getuigschrift

wegverkeer,

cassatie in strafzaken en staat zijn

handelsrecht, sociale en fiscale wetgeving, alsook de

cliënten bij voor zowel Belgische als

vele andere dwingende reglementaire bepalingen die

buitenlandse rechtbanken.

vele

uiteenlopende

bijzondere

aspecten

bepalingen

gaande

inzake

van

het wegtransport reguleren.
Vanuit zijn interesse in het vakgebied
Hierbij zal aandacht worden besteed aan de diverse
wetswijzigingen

en

in

het

bijzonder

aan

de

inwerkingtreding van de laatste fase van het Europese
‘Mobility

Package’

in

februari

22,

dat

op

het

reglementair kader op vele vlakken ingrijpend wijzigt.

INSCHRIJVEN

spreekt hij regelmatig over de materie.
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03/05
TOPICS SEKSUEEL STRAFRECHT
Door Mr. Jan Leysen en Mr. Céline Heinkens
Seksueel grensoverschrijdend gedrag geniet ten volle

OVER DE SPREKERS

de aandacht van de wetgever. De sprekers belichten
niet enkel de evolutie tot heden maar ook de nieuwe
regelgeving die wellicht nog dit voorjaar zal gestemd
worden.

specialiseerde zich in strafrecht. Jan is
tevens plaatsvervangend rechter in de

De maatschappelijke kijk op dergelijk gedrag is sterk
geëvolueerd. Dit weerspiegelt zich niet alleen in
toenemende

criminalisering

maar

ook

in

de

rechtspraak. Niet enkel de slachtoffers krijgen meer
aandacht; ook de (vermeende) plegers worden anders
bekeken. De rechtspraak kenmerkt zich door een
enorme

Mr. Jan Leysen is advocaat sinds 1986 en

waaier

aan

sancties,

maatregelen

en

schadevergoedingen.
Recente rechtspraak geeft een ruime interpretatie aan
het begrip mededader, waardoor ook op deze wijze
de strafbaarheid vergroot.

rechtbank van eerste aanleg. In 2014
begon hij een nieuwe advocatenpraktijk,
thans

LEYSEN

+

DE

VOGELAERE

PUURADVOCATUUR, en het kantoor richt
zich

uitsluitend

op

strafrecht,

verkeersrecht en familierecht. Hij trad op
in

enkele

ophefmakende

dossiers

en

behandelt zeer vaak zedendossiers
Mr. Céline Heinkens is advocaat sinds
2013 en werkt sinds anderhalf jaar heel
nauw samen met Jan Leysen. Dankzij haar
baliestage op het kantoor LEGRAND te
Leuven heeft zij een zeer grondige kennis
en ervaring in ‘schade uit onrechtmatige
daad’.

INSCHRIJVEN
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17/05
EVOLUTIES BINNEN
GEGEVENSBESCHERMING

Door Mr. Maarten Verhaghe

Gegevensbescherming is heden niet meer weg te

OVER DE SPREKER

denken binnen de digitale maatschappij. Op alle
mogelijke

manieren

worden

persoonsgegevens

verzameld, doorgegeven, verwerkt en opgeslagen.

Mr.

Maarten

Verhaghe

is

advocaat-

vennoot bij VDV Advocaten en VDV-iLaw,
een full-service ondernemingskantoor te

Als advocaat zal u in de toekomst op regelmatige

Roeselare en Gent, en is gespecialiseerd in

wijze met deze materie worden geconfronteerd.

intellectuele

eigendom,

gegevensbescherming,
Tijdens

deze

studieavond

wordt

u

een

inzicht

privacy
I.T.-

en
recht,

Internetrecht en marktpraktijken.

gegeven in recente administratieve en rechtelijke
uitspraken die van belang zijn voor het toepassen

Mr. Maarten Verhaghe doceert sedert 2010

van de AVG.

verschillende rechtsvakken - waaronder
privacy en e-commerce - aan Syntra-West
en SBM. Tevens is hij regelmatig spreker op

INSCHRIJVEN

seminaries en publiceert hij binnen zijn
vakdomein. Als erkend en gecertifieerd
Data Protection Officer (DPO), neemt hij
deze

functie

waar

voor

verschillende

ondernemingen en instellingen

CJB Kortrijk - studiecyclus voorjaar 2022

24/05
DE POTPOURRI'S REVISITED
Door Prof. Dr. Stefaan Voet
Het burgerlijk procesrecht werd de laatste jaren
gekenmerkt

door

een

aantal

OVER DE SPREKER

ingrijpende

hervormingen. De meeste daarvan betroffen de zgn.

Prof.

Potpourri-wetten van voormalig minister van Justitie

gerechtelijk recht aan de KU Leuven en

Koen Geens.

gastprofessor aan de UHasselt. Hij is lid van

dr.

Stefaan

Voet

is

hoofddocent

de balie van West-Vlaanderen (kantoor
Deze

hervormingen

verschillende
organisatie,

hadden

leerstukken:
bijgestelde

betrekking
de

op

gerechtelijke

bevoegdheidsregels,

DLPA) en plaatsvervangend vrederechter
over het derde kanton te Brugge.

een

nieuwe conclusie- en vonniscultuur, het bijstellen van

Hij legt zich toe op verschillende aspecten

de procedurele nietigheden, nieuwe regels inzake

van

verzet, diverse wijzigingen aan het rechtsmiddel van

geschillenbeslechting. Zijn onderzoek focust

hoger beroep, de voorlopige tenuitvoerlegging, de

vooral

gerechtskosten

alternatieve

en

de

invoering

van

de

IOS-

procedure.

gerechtelijk
op

recht

collectieve

geschillenbeslechting

vorderingen

vormen
en

en
en
van

-oplossing.

Momenteel bereidt hij een Europese studie
Tijdens

deze

studieavond

worden

deze

hervormingen tegen het licht gehouden: hebben zij

voor over de implementatie van de ADR
Richtlijn uit 2013.

hun doel bereikt en welke valkuilen bestaan er op
vandaag nog? Dit alles zal worden geanalyseerd aan

Hij is lid van verschillende redacties en

de hand van recente rechtspraak en concrete

publiceert/spreekt geregeld in binnen- en

casussen.

buitenland.

INSCHRIJVEN

MET DANK AAN
ONZE PARTNERS

