Instituut voor Procesrecht.
Woensdag 16 juni 2010

Gerechtelijk deskundigenonderzoek en good practices na de
Wet van 30 december 2009
De regels op het deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken zijn andermaal aangepast,
maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost die rechtspractici en deskundigen
ondervinden. Na een korte toelichting van de actuele regels, geven vier actoren
(magistraat, advocaat, gerechtsdeskundige en academicus) beknopt en gericht hun
visie op de actuele knelpunten weer, waarna het publiek telkens vragen kan stellen.
18.00

Welkomstwoord
Dr. ir. Marcel Bogaerts
Voorzitter FEBEX

18.10

De regelgeving op het deskundigenonderzoek opnieuw bijgesteld
Prof. dr. Piet Taelman
Gewoon hoogleraar Instituut voor Procesrecht UGent
Advocaat te Gent

18.40

Knelpunten – deel 1
Prof. dr. Ignace Claeys, directeur Gandaius Permanente Vorming (moderator)
Ir. William Buyse, bestuurder & voorzitter werkgroep Deskundigenonderzoek
FEBEX
Mr. Jo Driessen, advocaat te Tongeren
Dhr. Michel Oosterlinck, rechter Rechtbank van Koophandel te Gent
Prof. dr. Piet Taelman, gewoon hoogleraar Instituut voor Procesrecht UGent
1.
2.
3.
4.

Opschorting kennisgeving aanstellingsbeslissing
Aanvaarding of weigering van opdracht en aanvang werkzaamheden
Installatievergadering
Good practices van de gerechtsdeskundige

19.40

Pauze

20.10

Knelpunten – deel 2
5. Actieve rol van de rechter
6. Termijnen en sanctie
7. Financiële aspecten
8. Keuze van de deskundige (lijsten)

21.00

Slotwoord
Dr. ir. Marcel Bogaerts

PRAKTISCH
Locatie:

Auditorium NB I van de Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent,
Universiteitstraat 4, 9000 Gent
Parkeren:
betaalparkings Kouter (P5) en Sint-Michiels (P7) – Opgelet: betaalparking
Korte Meer (P6) is slechts tot 21.00u geopend.
Deelnameprijs:
€ 75
€ 60 voor advocaten-stagiairs
In de deelnameprijs zijn de vergelijkende gecoördineerde wetteksten en de
slides inbegrepen. Er zijn ook broodjes voorzien tijdens de pauze.
Betaling:
na inschrijving en ontvangst van factuur, door overschrijving op
rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van UGent met vermelding van
factuurnummer.
Opleidingscheques en betalingen via de KMO -portefeuille worden
aanvaard (Gandaius Permanente Vorming is een door de Vlaamse
Gemeenschap erkende opleidingsverstrekker).
Advocaten:
erkenning als permanente vorming is aangevraagd bij de Orde van
Vlaamse Balies (voor drie juridische punten).
Notarissen:
erkenning is aangevraagd bij de Nationale Kamer voor Notarissen.
Magistraten:
betaling van de inschrijvingsgelden voor magistraten en het personeel van
griffies en parketten door de FOD Justitie is aangevraagd.
Deskundigen:
erkenning als permanente vorming (3 punten) voor de leden van de
FEBEX-verenigingen
Mits effectieve deelname wordt een aanwezigheidsattest uitgereikt als bewijs van deelname
aan permanente vorming.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

inschrijven per fax: 09 / 264 69 99

Onderstaande gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van Gandaius Permanente Vorming, Faculteit
Rechtsgeleerdheid, Universiteitstraat 4, 9000 Gent, waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, het toegangs - en correctierecht kan worden uitgeoefend.

Naam……………………………………………… Voornaam……………………………………………….
Organisatie……………………………………………………………………………………………………..
Functie………………………………………………………………………………………………………….
Straat en nr. : ………………………………………………………………………………..........................
Postcode : …………………………………… Gemeente : …................................................................
Telefoon : …………………………………………….. Fax : ………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………
neemt deel aan de studieavond “Gerechtelijk deskundigenonderzoek en good practices na de
Wet van 30 december 2009” van 16 juni 2010 en betaalt – na ontvangst van de factuur – het
verschuldigde inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van de Universiteit Gent
met vermelding van het factuurnummer
0 € 75
0 € 60 (advocaat-stagiair aan de balie te ………………………………. sedert…………………,
afgestudeerd in het jaar…………….aan………………………………….………………...)
0 is magistraat, gerechtelijk stagiair of personeelslid van een griffie of parket en doet – mits
accreditatie – een beroep op de betaling door de Federale Overheidsdienst Justitie.
Datum
Uiterste inschrijvingsdatum: 14 juni 2010

Handtekening
Inschrijven per post? Zend het formulier naar:
Gandaius Permanente Vorming, Universiteitstraat 4, 9000 Gent

