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INFORMATIE 
 

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 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? 

 

Net zoals de voorgaande jaren, vinden de studieavonden plaats in 

aula A301 in de KULAK (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk) en 

starten zij stipt om 19 uur. Tijdens de pauze worden u door de 

Conferentie broodjes en een drankje aangeboden.  

 

 

Hoeveel juridische punten?  

 

De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de 

volledige studiecyclus worden 21 studiepunten aangevraagd, 

ofwel 3 punten per studieavond. Met deze studiecyclus behaalt u 

dus het totaal van het te behalen minimum voor dit gerechtelijk jaar 

(20). 

 

 

Kostprijs? 

 

Wij schotelen u dit jaar opnieuw een heel interessant aanbod voor. 

Voor de volledige cyclus betalen leden slechts 300,00 EUR en niet - 

leden 350,00 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.  

http://www.advocaat.be/


Betalen kan op het rekeningnummer BE56 6301 3052 6188 mét 

vermelding van uw naam + titel studieavond of naam + 

studiecyclus (voor het volledige pakket) 

 

 

Vragen?  

Mr. Lise Breine, Mr. Daphné Nachtergaele en Mr. Floor Vynckier 

helpen u graag verder (lise.breine@dlpa.be – daphne@degeeter-

advocaten.be – floor.vynckier@akurad.be). 
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STUDIEAVONDEN 
 

1/ Vertrouwelijke briefwisseling en 

belangenconflicten 
 

Mr. Philippe De Jaegere 
 
Datum. Dinsdag 11 februari 2020 

 

Inhoud. 

 

De vertrouwelijkheid van de 

correspondentie van de 

advocaat vindt zijn 

grondslag in het 

beroepsgeheim dat tot de 

essentie van het 

advocatenberoep behoort. 

 
 

 

Voor elke advocaat is het dan ook van uiterst belang om de 

essentiële regels van de vertrouwelijke briefwisseling nauwkeurig te 

kennen.   

 

Tijdens de eerste studieavond zal de ‘vertrouwelijke briefwisseling en 

vertrouwelijke onderhandelingen’ in combinatie met 

‘belangenconflicten’ uitgebreid worden verduidelijkt door mr. 

Philippe De Jaegere, lid van de tuchtraad van beroep voor 

advocaten. 

 

De spreker. 

 

Sinds 1 oktober 1978 is Mr. Philippe De Jaegere verbonden aan de 

balie van Kortrijk waar hij steeds een actieve rol heeft vervuld: van 

voorzitter van de Conferentie Jonge Balie Kortrijk, tot o.a. lid van de 

Raad van de Orde van advocaten, afgevaardigde van de 

Kortrijkse Balie bij de Vereniging van Vlaamse Balies, voorzitter van 

het Bureau voor Juridische Bijstand en gewezen stafhouder. Mr. 

Philippe De Jaegere is vennoot bij DSD Advocaten, waar hij vooral 

het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht behandelt. 



2/ De nieuwe bewijsregels: waarheid of 

recht? 
 

Mr. Simon Deryckere 
 

Datum. Dinsdag 10 maart 2020 

 

Inhoud. 

 

Gelijk hebben en gelijk krijgen. Het bewijs als scherprechter tussen 

waarheid en recht. 

 

De wetgever moderniseert volop het 

bewijsrecht in burgerlijke zaken. Eerst 

was er het nieuwe bewijsrecht voor 

ondernemingen, met artikel 1348bis 

BW, in werking sinds 1 november 

2018, en nadien kreeg het volledige 

bewijsrecht een update met het 

nieuwe Boek 8 BW. Deze bepalingen 

vinden toepassing vanaf 1 november 

2020. 

 

 

Op de tweede studieavond zal het gloednieuwe Burgerlijk 

Wetboek, samen met de nieuwe B2B wet van 4 april 2019, waarvan 

de inwerkingtreding voorzien is op 1 december 2020, uitgebreid 

worden toegelicht door mr. Simon Deryckere. 

 

De spreker. 

 

Mr. Simon Deryckere is advocaat ondernemingsrecht bij het 

kantoor Athena Law & Strategy. Hij is licentiaat in de rechten en 

behaalde een DES en droit économique (ULB) en een Manama 

Vennootschapsrecht (KUB). Hij is erkend bemiddelaar en lid van de 

arbitrage instelling CEPANI. Mr. Simon Deryckere is voormalig 

praktijkassistent aan de KULeuven (afdeling Kortrijk) en is een veel 

gevraagd spreker in zijn expertisedomeinen. 



3/ Kan het WVV bekoren? - Een eerste 

praktische evaluatie van het WVV sedert 

de inwerkingtreding. 
 

Mr. Trees Vuylsteke en Mr. Klaas Vanneste 
 
Datum. Dinsdag 31 maart 2020 

 

Inhoud. 

 

Op basis van praktijkvoorbeelden zal toelichting worden verschaft 

bij de eerste toepassingen van het WVV met bijzondere aandacht 

voor: bestuurdersaansprakelijkheid, koudwatervrees voor de BV, 

statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, belangenconflicten 

en geschillen.    

 

De sprekers. 

 

 

 

Mr. Trees Vuylsteke en mr. Klaas Vanneste  

zijn verbonden aan de balie van West-

Vlaanderen en beiden werkzaam op het 

kantoor  DLPA Advocaten.  

 

 

 

 

Zij zijn hoofdzakelijk gespecialiseerd in het 

vennootschapsrecht, waarbij zij 

ondernemingen, bestuurders en 

aandeelhouders begeleiden bij alle 

stappen van het vennootschapsleven. 

 
 

 

 

 

  



4/ Het nieuwe jeugddelinquentierecht 
 

Jeugdrechters mevrouw Godelieve Scherrens 

en mevrouw Ellen Van Royen  
 

Datum. Dinsdag 21 april 2020 

 

Inhoud. 

 

Het Vlaams Parlement heeft het nieuwe jeugddelinquentierecht 

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

 

Het nieuwe decreet 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 aan de 

jongere zelf wordt gelaten.  

 

Op die manier wordt tegemoetgekomen aan een van de centrale 

overtuigingen van het decreet, nl. 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 vierde 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.  

 

De sprekers. 

 

Mevrouw Godelieve Scherrens en mevrouw Ellen Van Royen zijn 

beiden Jeugdrechter in de jeugdrechtbank West-Vlaanderen, 

afdeling Kortrijk.  

 

Daarnaast zetelt mevrouw Godelieve Scherrens in de correctionele 

kamer van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, 

afdeling Kortrijk en zetelt mevrouw Ellen Van Royen bij diezelfde 

rechtbank als familierechter.  



5/ Het nieuwe gemeentewegendecreet: 

snelle rechtsvinding voor trage wegen? 
 

Mr. Meindert Gees 
 

Datum. Dinsdag 12 mei 2020 

  

Inhoud. 

 

Op 1 september 2019 trad het decreet van 3 mei 

2019 houdende de gemeentewegen in werking. Dit 

Gemeentewegendecreet heeft tot doel om de 

bestaande regelgeving inzake gemeentewegen te 

harmoniseren. Er komen nieuwe regels voor lokale 

wegen: aanleg, wijziging, beheer, handhaving …  

Steden en gemeenten krijgen meer zeggingskracht 

en impact. Het Gemeentewegendecreet heft 

daarenboven ook de federale wet van 10 april 1841 

op de buurtwegen op. Alle gemeentewegen, ook buurtwegen, 

zullen onder het toepassingsgebied van het 

Gemeentewegendecreet vallen. De impact van dit nieuwe 

gemeentewegendecreet is niet te onderschatten. Voldoende voer 

dus om stil te staan bij de draagwijdte ervan. Mr. Meindert Gees 

licht op een duidelijke en voor de rechtspracticus toegepaste wijze 

de belangrijkste aspecten van het nieuwe 

gemeentewegendecreet toe. Aan de hand van een aantal 

vragen en antwoorden wordt een jaar na de stemming van het 

nieuwe decreet een praktijkanalyse gemaakt. 

 

De spreker. 

 

Meindert Gees, partner bij Publius advocaten, is voornamelijk 

gespecialiseerd in milieurecht, ruimtelijke ordening & stedenbouw 

en in bodemrecht. Daarnaast heeft hij een expertise opgebouwd 

in het grondwettelijk recht, onteigeningsrecht en 

vreemdelingenrecht. Meindert Gees is praktijkassistent publiek 

recht aan de KU Leuven, campus Kortrijk en is hoofdredacteur 

deelredactie publiek recht RABG. Hij is sinds het gerechtelijk jaar 

2018-2019 lid van de Raad van de Orde van de Balie West-

Vlaanderen en was voordien 2 jaar voorzitter van de Conferentie 

Jonge Balie Kortrijk. 



6/ Het gereglementeerd krediet en de 

aansprakelijkheid van tussenpersonen in 

de financiële sector 
 

Mr. Dominique Blommaert 
 

Datum. Dinsdag 19 mei 2020 

 

Inhoud. 

 

In onze praktijk worden we regelmatig 

geconfronteerd met aspecten van 

gemeen en gereglementeerd 

kredietrecht, zoals de aansprakelijkheid 

van de kredietgever en/of 

kredietbemiddelaar bij 

krediettoekenning. Hierbij wordt 

ingegaan op de recente wetgeving, de 

rechtspraak en de Guidelines FODE 

inzake kredietwaardigheidsbeoordeling. 

  

Verder heeft de wetgever een toch wel dunne scheidingslijn 

ingevoerd tussen consumenten- en hypothecair krediet op het vlak 

van het toepassingsgebied. De KMO – cliënten kunnen dan weer 

rekenen op de bescherming van de wet KMO-financiering. In dit 

landschap is het aangewezen om wat opheldering te brengen. 

  

De spreker. 

 

Mr. Dominique Blommaert (Janson) zal deze toelichting geven. Hij is 

advocaat aan de balie te Brussel en te Gent en is sinds 1990 ook als 

wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Instituut 

Financieel recht, UGent, waar het privaat bankrecht zijn 

onderzoeksterrein is. Hij is redacteur van DAOR en is tevens 

verantwoordelijke voor het deelaspect “Privaat bankrecht” in het 

tijdschrift RABG. Hij is ook co-Editor van de "Traité Pratique de Droit 

commercial", Vol. 5, Droit bancaire et financier. Hij zal de 

regelgeving ook illustreren met praktische voorbeelden uit de 

praktijk. 



7/ Help mijn werknemer is ziek – een 

praktische toelichting bij de nieuwe 

regels inzake re-integratie 
 

Mr. Sieglien Huyghe 
 
Datum. Dinsdag 16 juni 2020 

 

Inhoud. 

 

De statistieken liegen er niet om. Steeds vaker worden 

ondernemingen geconfronteerd met een toename van het aantal 

(langdurig) zieke werknemers. In dit kader is de re-integratie van 

deze (langdurig) zieke werknemers een hot topic. Sinds de 

inwerkingtreding van het nieuwe re-integratietraject op 1 januari 

2017 zit het aantal aanvragen van een re-integratietraject immers 

in de lift, wat steevast aanleiding geeft tot heel wat vragen. Niet 

alleen praktische vragen, maar ook steeds vaker juridische vragen 

zoals kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden wegens 

medische overmacht en wat zijn de juridische gevolgen hiervan? 

Tijdens de laatste studieavond reiken we u alvast graag het nodige 

kader aan teneinde hiermee verder aan de slag te gaan. 

 

De spreker. 

Mr. Sieglien Huyghe studeerde in 2014 af als 

Master in de Rechten aan de KULeuven. 

Vervolgens behaalde zij een aanvullend 

diploma master in het sociaal recht aan de 

Vrije Universiteit Brussel in 2015. Na haar 

studies vervoegde zij het kantoor Claeys en 

Engels en specialiseert zij zich o.a. in Welzijn 

op het Werk, meer specifiek het 

gezondheidstoezicht op werknemers, 

waarover zij vaak seminaries geeft. 
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