2021
VOORJAAR

STUDIECYCLUS
PERMANENTE VORMING

volg ons op

CJB Kortrijk - studiecyclus voorjaar 2021

De Raad van de Orde en de Conferentie Jonge Balie Kortrijk
hebben opnieuw de handen in elkaar geslagen en organiseren ook dit
jaar voor u een uitgebreide studiecyclus - permanente vorming.
Gedurende acht 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
Gelet op de huidige coronamaatregelen, kunnen wij op vandaag nog
steeds

niet

onze

klassieke

formule

in

de

vorm

van

fysieke

studieavonden met broodjes en een drankje aanbieden.
Daarom splitsen wij onze studiecyclus in 2 delen op, enerzijds 4
studieavonden in de vorm van een webinar (waarvoor u de link en
presentatie van de sprekers via e-mail zult ontvangen) en 4
studieavonden in de KULAK (in de hoop dat de coronamaatregelen
tegen eind april voldoende versoepeld zullen zijn).
De studieavonden in de KULAK vinden, net zoals de voorgaande jaren,
plaats in aula A301 (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk). Tijdens de
pauze worden u door de Conferentie broodjes en een drankje
aangeboden.
Alle studieavonden starten stipt om 19 uur. Een studieavond in de
vorm van een webinar duurt tot 21 uur en een fysieke studieavond tot
22 uur.

JURIDISCHE PUNTEN
De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de
volledige studiecyclus worden 20 studiepunten aangevraagd, ofwel 2
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).
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KOSTPRIJS
Wij schotelen u dit jaar opnieuw een heel interessant aanbod voor.
Voor de volledige cyclus betalen leden slechts 350,00 EUR en nietleden 400,00 EUR. Per studieavond betaalt een lid 50,00 EUR en een
niet-lid 60,00 EUR.

INSCHRIJVEN
Schrijf u online in voor de volledige cyclus of voor een of meerdere
studieavond(en) via www.advocaat.be en doorklikken naar privaat
luik / applicaties / permanente vorming / opleidingen zoeken en
inschrijven.
Betalen kan op het rekeningnummer BE56 6301 3052 6188 mét
vermelding van uw naam + titel studieavond of naam + studiecyclus
(voor het volledige pakket).

MEER INFO

Mr. Floor Vynckier
floor_vynckier@hotmail.com
Mr. Lise Breine
lise.breine@dlpa.be
Mr. Charlotte Vermeulen
c.vermeulen.advocaat@gmail.com
Mr. Michiel Descheemaeker
michiel.descheemaeker@l-p.be

CJB Kortrijk - studiecyclus voorjaar 2021

Overzicht
DATUM

THEMA

SPREKER

di. 02/02

Valkuilen van onderaanneming

Mr. Daan De Backer

di. 23/02

De bouwpromotor. Outlaw of toch in de pas

Mr. Jan Allaert

lopen?
di. 09/03

De tuchtprocedure aan de hand van

Mr. Deborah Smets

rechtspraak
di. 30/03

De onachtzaamheid in het strafrecht

De heer Jan Roelandt

di. 20/04

Het nieuwe goederenrecht

Prof. Dr. Vincent Sagaert

di. 04/05

Impact nieuwe insolventierecht op lopende

Mr. Karolien Dockers

uitvoeringen
di. 25/05

Intellectuele eigendomsrechten in het

Mr. Emily Vandamme

rechtslandschap
di 15/06

Het nieuwe jeugddelinquentierecht

Jeugdrechters mevrouw
Godelieve Scherrens en
mevrouw Ellen Van Royen

Uitgebreide info over de
verschillende thema's en sprekers
vindt u op de volgende pagina's.

INSCHRIJVEN
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02/02
VALKUILEN VAN ONDERAANNEMING
Door Mr. Daan De Backer
Aanneming van werk is een geldige vorm van

OVER DE SPREKER

samenwerking. Maar is dat wel altijd het geval?
Wordt er op een geldige manier een opdracht
uitbesteed of is er sprake van sociale dumping?

Mr. Daan De Backer is actief aan onze
balie sinds september 2002 en heeft

Tijdens deze uiteenzetting wordt er uitgebreid stil

doorheen de jaren een specialisatie

gestaan bij de strafrechtelijke en sociaalrechtelijke

opgebouwd in het sociaal strafrecht.

risico's wanneer er met onderaannemers wordt
Hij geeft geregeld seminaries en heeft

samengewerkt.

meerdere bijdragen op zijn naam staan
Aan de hand van recente rechtspraak overloopt Mr.

in deze materie.

De Backer vaak onderschatte en onderliggende
problemen van wat op het eerste zicht een geldige

Hij is houder van het getuigschrift

aannemingsovereenkomst blijkt.

cassatie in strafzaken en verdedigde
reeds

Mr. De Backer legt hierbij voornamelijk de focus op

verschillende

zaken

voor

ons

hoogste gerechtshof.

het risico op verboden terbeschikkingstelling van
personeel, een belangrijke grens die vaak moeilijk

Mr. De Backer was gedurende 18 jaar

valt te trekken.

verbonden aan het kantoor Claeys &
Engels

en

is

sinds

juli

2020

medeoprichter van het kantoor JohnJohn Law in Waregem.

INSCHRIJVEN

TOEVOEGEN
AAN AGENDA
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23/02
DE BOUWPROMOTOR. OUTLAW OF
TOCH IN DE PAS LOPEN?
Door Mr. Jan Allaert
In de wetgeving en rechtsleer wordt er veel

OVER DE SPREKER

aandacht besteed aan de architect en de aannemer
maar

wat

de

juridische

positie

van

de

bouwpromotor is, wordt vaak onderbelicht terwijl

Mr. Jan Allaert vatte zijn stage aan in het

hij/zij wel de spil vormt van het ganse bouwproces.

kantoor van stafhouder Mr. Paul Bekaert
aan de (toenmalige) Brugse balie.

Gezien de regelgeving omtrent de bouwpromotor in
het verleden eerder beperkt was en naar de

Vanuit

buitenwereld toe steeds tussen alle mazen van het

projectontwikkeling en bouwpromotie in

net

het algemeen ging hij na zijn stage aan

bleek

te

glippen,

kreeg

het

begrip

"bouwpromotor" vaak een negatieve connotatie.

zijn

voorliefde

voor

de slag bij het kantoor van Mr. Ludo
Ockier.

Op vandaag, in een snel evoluerende en groeiende
vastgoedmarkt, dienen we evenwel vast te stellen

Na enkele leerrijke jaren richtte hij met

dat ook de bouwpromotor wordt geconfronteerd

enkele collega's Bonus Advocaten op,

met heel wat regelgeving, contractuele relaties en

een kantoor dat zich specialiseert in het

aansprakelijkheden.

vastgoedrecht.

Mr. Jan Allaert zal tijdens deze sessie in een

Vanuit de interesse in het vakgebied

helicopterview de positie van de bouwpromotor

treedt hij dikwijls op als gastspreker in

duiden

vastgoed gerelateerde materies, doceert

doorheen

alle

facetten

van

het

aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.

recht

hij aan Syntra en CBI Vives en is hij
juridisch

raadgever

van

voor

Experten

(Federatie
Promotoren).

INSCHRIJVEN

TOEVOEGEN
AAN AGENDA

FeXpro
en
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09/03
DE TUCHTPROCEDURE AAN DE HAND
VAN RECHTSPRAAK
OVER DE SPREKER

Door Mr. Deborah Smets
Tuchtrecht kan worden beschouwd als het recht dat
toepassing vindt op een welbepaalde groep mensen

Mr.

die in dezelfde sector werkzaam zijn. Teneinde de

opleiding aan de Universiteit Gent en is

werking vlot te doen lopen, leggen zij zichzelf regels

sinds

op.

advocatenkantoor Publius.

Het

miskennen

van

deze

regels

wordt

Deborah
2013

Smets

genoot

werkzaam

in

haar
het

gesanctioneerd middels een tuchtprocedure.
Mr. Smets is gespecialiseerd in diverse
Het tuchtrecht kenmerkt zich zodus door het bestaan

aspecten van het publiekrecht, maar

van

geniet

tal

van

procedureregels

die

door

de

een

de hand van rechtspraak zal een weergave geven

ambtenaren-

worden van het te doorlopen traject met een focus

publiceert en spreekt regelmatig over

op eventuele valkuilen. Hierbij zal worden ingegaan

deze materie.

INSCHRIJVEN

TOEVOEGEN
AAN AGENDA

en

materie

van

en

expertise

respecteren termijnen en de straftoemeting.

de

interesse

tuchtoverheid dienen te worden gerespecteerd. Aan

op bv. de opbouw van een tuchtdossier, de te

in

bijzondere

tuchtrecht.

het
Zij
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30/03
DE ONACHTZAAMHEID IN HET
STRAFRECHT
Door de heer Jan Roelandt
In de rechtsleer wordt het moreel bestanddeel van

OVER DE SPREKER

het misdrijf wel eens "één van de moeilijkste en meest
omstreden hoofdstukken van het strafrecht" genoemd.
Dit 'compliment' geldt zeker voor het deelaspect van

De

de

doctoraatstudent in het strafrecht aan

onachtzaamheid

in

strafzaken,

waarover

de

heer

Jan

Roelandt

is

spreker een proefschrift voorbereidt.

de universiteit Gent.

Het ontwerp van het nieuw Strafwetboek schuift de

Daarnaast werkt hij als assistent in het

aloude theorie van eenheid van civiele en penale

strafprocesrecht. Verder is hij actief in

fouten

volgens

verschillende verenigingen, vaak vanuit

sommigen. Maar hoe kan het begrip 'ernstig gebrek

een engagement met een juridische

aan voorzorg of voorzichtigheid' concreet worden

insteek.

terzijde.

Geen

dag

te

vroeg,

ingevuld? Welke (strafprocedurele) gevolgen heeft
deze omwenteling? Welke knelpunten van de huidige
regeling krijgen een oplossing en welke blijven
bestaan? Met een aanzet van antwoord op deze
vragen hopen we u mee aan het denken te zetten.
Aangezien één avond wellicht niet volstaat om alle
facetten van dit leerstuk uit de doeken te doen, zal
tijdens deze studieavond de focus liggen op een
aantal praktische aspecten en vraagstukken omtrent
de culpa.

INSCHRIJVEN

TOEVOEGEN
AAN AGENDA
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20/04
HET NIEUWE GOEDERENRECHT
Door Prof. Dr. Vincent Sagaert
De wet tot hervorming van het goederenrecht van
eind

januari

2020

hertekent

het

goederenrechtlandschap. De wet bevat voornamelijk
volledig nieuwe bepalingen inzake onder andere
vruchtgebruik, erfpacht, opstal, mede-eigendom en
erfdienstbaarheden. Op 30 januari 2020 werd de
nieuwe wet goedgekeurd en deze zal 18 maanden na
publicatie in het Belgische Staatsblad in werking
treden.

Prof. Sagaert legt zich als advocaat toe op
het privaat vastgoedrecht. Hij is lid van de
Brusselse balie en advocaat bij Eubelius
sinds 2003.
Sinds 2004 is hij professor Privaatrecht
aan de KU Leuven, de KULAK en de

Tijdens deze studieavond zullen de concrete gevolgen
voor vastgoedeigenaars overlopen worden en worden
de toekomstperspectieven voor de zakelijke rechten
uitgebreid besproken.
Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan de
nieuwe

OVER DE SPREKER

mogelijkheden

perspectieven

die

voor

ontstaan

de
om

praktijk
te

en

werken

de
met

zakelijke rechten en vormen van gesplitste eigendom
(vruchtgebruik,

opstal,

erfpacht)

bij

vastgoedtransacties.

UHasselt.

HIj

doceert

er

verbintenissenrecht, contractenrecht en
vooral

goederenrecht

en

notarieel

vastgoedrecht.
Hij is lid van de redactie van tal van
nationale en internationale tijdschriften,
waaronder

het

Privaatrecht

en

Weekblad.

Hij

Tijdschrift
het

is

voor

Rechtskundige

auteur

van

vele

publicaties, waaronder het standaardwerk
"Goederenrecht" in de reeks Beginselen

Prof. Sagaert geeft "uit eerste hand" toelichting bij de
krachtlijnen van deze hervorming.

van Belgisch Privaatrecht.
Hij heeft samen met Prof. Pascale Lecocq
in opdracht van de Minister van Justitie de
pen gehouden bij de totstandkoming van
de wet inzake de hervorming van het
goederenrecht.

INSCHRIJVEN

TOEVOEGEN
AAN AGENDA
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04/05
IMPACT NIEUWE INSOLVENTIERECHT
OP LOPENDE UITVOERINGEN
Door Mr. Karolien Dockers
De impact van de collectieve insolventieprocedure

OVER DE SPREKER

tijdens een uitvoeringsprocedure kan zeer groot zijn.
Mr.

Karolien

Dockers

is

kandidaat-

Het faillissement, de gerechtelijke reorganisatie en

gerechtsdeurwaarder en vennoot van het

de vereffening werden respectievelijk door het

gerechtsdeurwaarderskantoor DIkaioma.

Wetboek Economisch Recht en het nieuwe Wetboek
Ze is secretaris bij de Nationale Vereniging

Vennootschappen en Verenigingen aangepast.

van
In

een

opgelost

praktische
als

'Heeft

benadering
een

worden

vragen

boedelschuldeiser

Kandidaat-

en

stagiair-

gerechtsdeurwaarders.

nog

uitwinningsrechten?' 'Welke schulden vallen er onder

Verder is zij een vaak gevraagd spreker

de

zowel binnen haar eigen beroepsgroep, als

opschorting/samenloop?'

'Wat

met

lopende

voor advocaten, waarbij ze vooral gekend

overeenkomsten?'.

is

voor

haar

expertise

in

Europese

Mr. Karolien Dockers zal het thema voornamelijk

betekeningen en uitvoeringen. Ook in de

benaderen vanuit het standpunt van een schuldeiser.

middelbare scholen rond Waregem geeft
ze

toelichting

omtrent

gerechtsdeurwaarder.

INSCHRIJVEN

TOEVOEGEN
AAN AGENDA

het

ambt

van
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25/05
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
IN HET RECHTSLANDSCHAP
Door Mr. Emily Van Damme
Intellectuele eigendomsrechten worden ook wel eens

OVER DE SPREKER

eilanden van exclusiviteit genoemd in een zee van
Mr. Emily Van Damme studeerde af aan de

vrije mededinging en kopie.

faculteit rechten van de universiteit Gent in
In vele onderdelen van het recht komen advocaten in

2010, waarna ze actief werd als advocaat

contact

bij DLPA Advocaten.

met

deze

exclusiviteitsrechten.

Bij

de

redactie van een overeenkomst, naar aanleiding van
In

een faillissement, etc.

2014

behaalde

ze

een

aanvullend

diploma master in de intellectuele rechten.
Tijdens deze studieavond zal Mr. Emily Van Damme

Gedurende vier jaar was zij actief als

een inzicht geven in de belangrijkste intellectuele

bestuurslid van de Conferentie Jonge Balie

rechten

Kortrijk.

en

toegepaste

op

een

wijze

voor
een

de

rechtspracticus

aantal

belangrijke

aandachtspunten toelichten.

Binnen DLPA Advocaten is Emily vooral
actief in het intellectueel eigendomsrecht,
het distributierecht, het commercieel recht
en het aannemingsrecht.

INSCHRIJVEN

TOEVOEGEN
AAN AGENDA
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15/06
HET NIEUWE JEUGDDELINQUENTIERECHT
Door jeugdrechters mevrouw Godelieve
Scherrens en mevrouw Ellen Van Royen

Het

Vlaams

Parlement

heeft

het

nieuwe

OVER DE SPREKERS

jeugddelinquentierecht goedgekeurd, dat in werking
is getreden op 1 september 2019.
Het

nieuwe

decreet

Mevrouw Godelieve Scherrens en mevrouw
betreffende

het

jeugddelinquentierecht beoogt een snelle, duidelijke,
afgebakende en constructieve reactie op de door
minderjarigen

gepleegde

feiten

waarbij

de

verantwoordelijkheid en het initiatief zoveel mogelijk

Ellen Van Royen zijn beiden Jeugdrechter in
de

jeugdrechtbank

West-Vlaanderen,

afdeling Kortrijk.
Daarnaast

zetelt

mevrouw

Godelieve

aan de jongere zelf wordt gelaten.

Scherrens in de correctionele kamer van de

Op die manier wordt tegemoetgekomen aan een van

Vlaanderen,

rechtbank

de centrale overtuigingen van het decreet, namelijk
de jongere uitdrukkelijker gaan beschouwen en
benaderen als verantwoordelijke jonge mens, eerder
dan als handelingsonbekwame, onverantwoordelijke
en te beschermen kind. Het nieuwe decreet vereist
dan ook een maximale betrokkenheid.
De laatste studieavond staat volledig in het teken van
het nieuwe jeugddelinquentierecht en zal worden
verzorgd

door

jeugdrechter

mevrouw

Godelieve

Scherrens en jeugdrechter mevrouw Ellen Van Royen.

INSCHRIJVEN

TOEVOEGEN
AAN AGENDA

van

eerste

afdeling

aanleg

Kortrijk

en

Westzetelt

mevrouw Ellen Van Royen bij diezelfde
rechtbank als familierechter.

MET DANK AAN
ONZE PARTNERS

