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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 opnieuw 

plaats in aula A305 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 - l id 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 / e-loket / 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/ Het nieuwe huurrecht  
 

Mr. Maarten Dambre 
 

Datum. Dinsdag 15 januari 2019 

 

Inhoud. 

 

Op 1 januari 2019 treedt een nieuwe 

huurwet, het Vlaams Woninghuurdecreet, 
in werking. Voor de huurovereenkomsten 

die vanaf deze datum worden afgesloten, 

gelden een aantal nieuwe regels. 

 

Zo zijn er een aantal wijzigingen op het vlak 

van de opzegmodaliteiten, de huur-

waarborgregeling, de onderhouds- en 

herstellingsplicht van de huurder en 

verhuurder en de verplichte brandverzekering voor de huurder. 

Daarnaast is de medehuur beter gereglementeerd en is er een 

bijkomende bescherming ingevoerd voor studenten bij de 

beëindiging van hun huurovereenkomst. 

 

Op de eerste studieavond zal een grondige uiteenzetting van de 

nieuwe huurwetgeving worden gegeven door specialist terzake, 

mr. Maarten Dambre. 

 

De spreker. 

Mr. Maarten Dambre is sinds 1 oktober 1986 advocaat aan de 
balie van Gent. In 1992 was hij één van de oprichters van de 

advocatenassociatie Frans Baert & Vennoten CVBA, waar hij de 

contractrechtelijke- en handelsrechtelijke zaken behandelt.  

 

Reeds meer dan 30 jaar is mr. Maarten Dambre verbonden aan 

de Universiteit Gent en is hij momenteel de hoofddocent van het 

centrum verbintenissenrecht. Daarnaast is mr. Maarten Dambre 

auteur van talrijke bijdrages in de vakliteratuur en spreekt hij 

regelmatig op congressen en studiedagen.  



 

 

2/ Hervorming van het 

appartementsrecht 
 

Mr. Dorothy Gruyaert 
 

Datum. Dinsdag 12 februari 2019 

 

Inhoud. 

 

De hervorming van de wet op de 

gedwongen mede-eigendom treedt op 1 
januari 2019 in werking. De wetgever wil met 

de nieuwe wet het appartementsrecht 

moderniseren en flexibiliseren en kiest op 

vele vlakken voor pragmatiek. 

 

Tijdens deze studieavond zal  Mr. Dorothy 

Gruyaert de belangrijkste nieuwigheden 

uitlichten en legt zij de voornaamste focus 

op de gerechtelijke procedures inzake 

mede-eigendom, zoals het nieuwe statuut van de voorlopig 

bewindvoerder, de vorderingen omtrent de inning en de 

berekening van de bijdragen in de lasten, de rol van de syndicus, 

enz.  

 

De spreker. 

Mr. Dorothy Gruyaert studeerde haar eerste twee bachelorjaren 

aan de KULAK en vervolledigde haar rechtenopleiding aan de 

KULeuven. Het eerste semester van haar tweede master studeerde 

zij aan de universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika. Zij was enkele 

jaren als praktijkassistent verbonden aan het Instituut voor 

Goederenrecht van de KULeuven.  

 

Op 31 mei 2016 verdedigde mr. Dorothy Gruyaert haar proefschrift 

met als titel ‘De exclusiviteit van het eigendomsrecht’. Zij is sinds 

september 2016 advocaat aan de Balie West-Vlaanderen bij het 

kantoor Eubelius.  

 



 

 

3/ Recente vernieuwingen inzake 

verkeerswetgeving 
 

Politierechter dhr. Leo Vanpaemel 
 

Datum. Dinsdag 12 maart 2019 

 

Inhoud. 

 

De regels en maatregelen in het verkeerslandschap worden 

voortdurend aangepast aan nieuwe wensen en inzichten. Dit was 
in 2018 niet anders. 

 

Zo bestaan er enkele nieuwe wetten die de verkeerswetgeving 

grondig hebben gewijzigd. 

  

Tijdens de derde studieavond zal politierechter dhr. Leo 

Vanpaemel de belangrijkste wetswijzigingen toelichten om de 

invloed ervan op enkele essentiële topics in het verkeersrecht te 

verduidelijken. Volgende zaken komen bijgevolg zeker aan bod: 

het alcoholslot, de toepassing artikel 38, §6 Wegverkeerswet, de 

toepassing van artikel 42/44 Wegverkeerswet, de verjaring, het 

artikel 67bis Wegverkeersreglement, de herstelexamens en het 

bevel tot betaling. 

 

De spreker. 

 

Politierechter dhr. Leo Vanpaemel behaalde aan de KULeuven 

zowel zijn diploma Wijsbegeerte als zijn diploma Rechten. In 1976 

ging hij aan de slag als advocaat om uiteindelijk zijn ambities als 

rechter waar te maken.  
 

Met ingang vanaf 1 januari 1995 werd hij benoemd als rechter in 

de politierechtbank te Kortrijk en later als rechter in de nieuwe 

politierechtbank West-Vlaanderen.  

 

Politierechter dhr. Leo Vanpaemel is daarenboven sinds 1996 

mederedacteur van de geannoteerde uitgave van het Wetboek 

Verkeersrecht uitgegeven door Die Keure.  

 



 

 

4/ Bijzondere beslagprocedures 
 

Mr. Karolien Dockers 
 

Datum. Dinsdag 2 april 2019 

 

Inhoud. 

 

Het verloop van een uitvoerend beslag op 

roerend goed kan worden beschouwd als 
gemeenzaam bekend. Daarnaast bestaan 

er echter nog tal van andere 

beslagmogelijkheden en middelen tot 

tenuitvoerlegging die kunnen worden 

toegepast ter invordering van een 

openstaande schuldvordering of ter 

bewaring van zakelijke rechten. 

 

Tijdens deze studieavond zullen mogelijks onbekende bewarende 

maatregelen zoals het pandbeslag, het beslag tot terugvordering, 

het beslag inzake namaak worden toegelicht.  

 

Daarnaast zal worden ingezoomd op het uitvoerend beslag onder 

derden. Revendicatie en kantonnement zullen in dit kader worden 

behandeld. 

 

Deze opleiding heeft de bedoeling u tal van praktische tips aan te 

reiken met betrekking tot de aan bod komende 

beslagmaatregelen. 

 
De spreker. 

Mr. Karolien Dockers is werkzaam bij en vennoot van het 

gerechtsdeurwaarderskantoor Dikaioma, met kantoren te 

Waregem, Brugge en Ieper.  

 

Mr. Karolien Dockers is auteur van diverse publicaties en werkt 

tevens mee aan de Themawetboeken van de 

Gerechtsdeurwaarders in 2014 en 2016. Ze geeft bovendien 

verscheidene presentaties zowel in België als in het buitenland 

over het ambt van de gerechtsdeurwaarder in België en hun 

praktijken. 

 



 

 

5/ Van de achtergrond naar de 

voorgrond: de onderaannemer in het 

nieuwe overheidsopdrachtenlandschap 
 

Mr. Jan De Leyn 
 
Datum. Dinsdag 23 april 2019 

 

Inhoud. 

 

Alhoewel onderaanneming een 

belangrijke samenwerkingsvorm is, 

was het lange tijd een eerder “blinde 

vlek” in de aankoopketen inzake 

overheidsopdrachten.  

 

Dit is veranderd in het kader van de 

strijd van de Europese en Belgische 

regelgever tegen sociale dumping.  

 

Op de vijfde studieavond zal mr. Jan De Leyn een grondige 

toelichting geven over de meest in het oog springende 

vraagstukken ten gevolge van de verregaande juridisering van 

onderaanneming bij overheidsopdrachten. De volgende vragen 

komen o.a. aan bod: Heeft de opdrachtnemer nog wel de vrije 
keuze in het contracteren met zijn onderaannemer(s) en is er in dit 

verband een verschil tussen de gunnings- en uitvoeringsfase? 

Behoren eindeloze onderaannemingsketens tot het verleden? 

Moet elke onderaannemer bij een opdracht voor werken 

beschikken over een erkenning? Welke controle- en 

monitoringbevoegdheden heeft de aanbesteder? 

 

De spreker. 

Mr. Jan De Leyn studeerde in 2013 af als Master in de Rechten aan 

de KU Leuven en is sindsdien verbonden als advocaat aan de 

balie van Antwerpen. Hij is werkzaam in de vakgroep 

overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (PPS) van 

het advocatenkantoor Schoups. Mr. Jan De Leyn was tevens 

hoofdredacteur van het juridisch-wetenschappelijk tijdschrift Jura 

Falconis 



 

 

6/ Eerste (en verdere) hulp bij 

arbeidsongevallen 
 

Mr. Bram Delbecke en Mr. Wouter Derveaux 
 

Datum. Dinsdag 14 mei 2019 

  

Inhoud. 

 

 

Werkgevers die worden geconfronteerd 

met een ernstig arbeidsongeval staan 

vaak een complexe juridische 

opvolging te wachten. Aangifte doen, 

de Welzijnsinspectie informeren, een 

omstandig verslag opstellen, enz. Vaak 

volgt daarna niet alleen een uitvoerig 

onderzoek door de Welzijnsinspectie 

maar ook een correctionele procedure.  

 

Mr. Bram Delbecke en Mr. Wouter Derveaux 
willen een praktisch overzicht brengen van de 

mogelijkheden die er zowel tijdens de 

onderzoeksfase als tijdens de gerechtelijke 
fase kunnen zijn voor een onderneming die 

met een dergelijk ernstig arbeidsongeval 

wordt geconfronteerd. Dit om de 

strafrechtelijke en burgerrechtelijke belangen 

van de onderneming en haar 

verantwoordelijken maximaal te vrijwaren. Ook voor de recente 

tendensen van buitengerechtelijke geschillenoplossing op dit 

gebied (vb. bemiddeling in strafzaken) is er extra aandacht.  

 

De sprekers. 

 

Mr. Bram Delbecke en Mr. Wouter Derveaux van DLPA Advocaten 

zijn verbonden aan de balie van West-Vlaanderen. Naast de 

klassieke zaken van individueel en collectief arbeidsrecht hebben 

zij een bijzondere expertise inzake adviesverlening en 

procesvoering op het vlak van internationale tewerkstelling, 

sociale inspectie, arbeidsongevallen en personeelsoverdracht 

tussen ondernemingen. 



 

 

7/ Het huwelijksvermogensrecht 

hervormd 
 

Mr. Tim De Vogelaere  
 
Datum. Dinsdag 11 juni 2019 

 

Inhoud. 

 

Na de hervorming van het erfrecht en een 

studieavond vorig jaar, is het hervormde 

huwelijksvermogensrecht dit jaar aan de 

beurt. Het huwelijksvermogensrecht werd 

gewijzigd bij wet van 22 juli 2018 en trad in 

werking op 1 september 2018. Op de laatste 

studieavond van deze cyclus zal mr. Tim De 

Vogelaere u een grondig overzicht van de belangrijkste 

wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht geven.  

 

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht is uitgebouwd 

rond drie doelstellingen. Ten eerste wordt het wettelijk stelsel 

verfijnd en geactualiseerd. Zo wordt het statuut van o.a. de 

beroepsgoederen, het cliënteel, de vennootschapsaandelen en 

de individuele levensverzekering (duidelijker) omschreven in de 

wet. Ten tweede wordt het stelsel van scheiding van goederen 
verder uitgewerkt en wordt het regime van de huwelijksvoordelen 

ook toepasselijk gemaakt in dit stelsel. Tot slot wordt het verbod 

van verkoopovereenkomsten tussen echtgenoten opgeheven.  

 

Daarnaast brengt de wet van 22 juli 2018 enkele wijzigingen aan 

het erfrecht aan, die eveneens kort zullen worden toegelicht.  

 

De spreker. 

Mr. Tim De Vogelaere is als advocaat werkzaam in het kantoor 

Puur Advocatuur te Kortrijk. Hij is gespecialiseerd in het strafrecht, 

het personen- en familierecht en het erfrecht.  

 

Mr. Tim De Vogelaere is auteur van meerdere artikels uitgegeven 

door Larcier en wordt regelmatig uitgenodigd als spreker op 

verschillende seminaries.  



 

 

PARTNERS 

 

 


