Inschrijvingsstrook

Praktische informatie

IN D R U K L E T T ER S IN V U L L EN A .U.B.
Bij voorkeur elektronisch via www.uantwerpen.be/cbr.
Bij online inschrijving ontvangt u automatisch een bevestiging.

Of terugsturen naar
cbr@uantwerpen.be,
faxen naar 03 265 59 79
uiterlijk 10 dagen voor de
studieactiviteit.
Elke inschrijving is bindend en
kan niet worden geannuleerd.
Vervanging door een collega kan
door eenvoudige schriftelijke
mededeling aan de organisatoren.

Mevr./Dhr. - Naam en voornaam:

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Functie:
Kantoor/Bedrijf/Instelling:

ff

Straat:		
Postcode:

Nr.:

Plaats:

ff

Telefoon:		
ff

E-mail:
Btw-nummer:

ff

Facturatieadres (indien verschillend):
ff

Inschrijven gebeurt bij voorkeur elektronisch via www.uantwerpen.be/cbr. Elke inschrijving is bindend en
kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.
Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100 voor de eerste studieactiviteit, € 90 voor iedere volgende en
wordt betaald na ontvangst van de debetnota op KBC rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van CBR,
CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.
De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en CBR
behoudt zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.
Het inschrijvingsgeld omvat de deelname aan de activiteit (op de campus of online), het cahier of de documentatie. Bij deelname op de campus ontvangst met een broodje en drankje vanaf 18.30 uur op de studieavonden of pauze met een drankje en versnapering rond 15.20 uur op de workshops.
Voor de advocaten, magistraten en notarissen werden de nodige goedkeuringen van dit programma aangevraagd. CBR is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille zie www.agentschapondernemen.be.

Schrijft in voor:

PLAATS

studieavond
25/10/2016

Actualia gerechtelijk recht en evaluatie Potpourri I

Livestream

22/11/2016

Privaatrechtelijke aanneming in bouwzaken

Livestream

13/12/2016

Toepassing in België van de Europese IPR-verordeningen

Livestream

14/3/2017

Actualia vermogensrecht

Livestream

25/4/2017

Motivering ontslag

Livestream

23/5/2017

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri II

Livestream

workshop

Deze gegevens zullen worden opgenomen
in de administratieve bestanden van CBR,
Faculteit Rechten, Stadscampus, UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen, waar
conform de wet van 8 december 1992 ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kan
worden uitgeoefend.
Indien u geen verdere informatie wenst
over andere CBR-activiteiten gelieve dit vak
aan te vinken.

9/12/2016

Overheidsopdrachten

19/1/2017

Collectieve schuldenregeling

16/2/2017

Aanvullende pensioenen

en betaalt hiervoor direct na ontvangst van de debetnota
€ 100/eerste activiteit, € 90/vanaf de tweede activiteit dus in totaal

ff

ff

Alle studieavonden worden aangeboden ofwel in aula R.001 van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen (www.uantwerpen.be/cbr) ofwel online via livestream met een PC thuis of op kantoor. De technische
vereisten en voorwaarden tot erkenning zijn te vinden op www.uantwerpen.be/cbr.
De workshops worden aangeboden in een aula op de stadscampus maar kunnen voorlopig niet online via
livestream worden gevolgd.

INFORMATIE EN INLICHTINGEN
CBR, CST-UAntwerpen
Venusstraat 23, 2000 Antwerpen
ff T 03 265 54 48
ff F 03 265 59 79
ff E-mail: cbr@uantwerpen.be
ff www.uantwerpen.be/cbr
ff

€

Accreditatienummer voor KMO-portefeuille DV.O100321 (CBR - Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen).
De vermelde prijzen in deze brochure zijn prijzen exclusief BTW, omdat CBR in de huidige stand van
de wetgeving een niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Als de wetgever hierin verandering brengt,
behoudt CBR zich het recht voor deze BTW door te rekenen.
Datum:

Handtekening:
In samenwerking met

Programma
studieactiviteiten
2016-2017

Actualia gerechtelijk recht (incl. pp
- Privaatrechtelijke aanneming va
bouwzaken - Toepassing in België
van de Europese IPR-verordeninge
- Actualia vermogensrecht - De
motivering van het ontslag - Actua
strafrecht (incl. pp ii) - Actualia
gerechtelijk recht (incl. ppi) Privaatrechtelijke aanneming van
bouwzaken - Toepassing in België
van de Europese IPR-verordeninge
- Actualia vermogensrecht - De
motivering van het ontslag - Actua
In samenwerking met

Studieavonden

Workshops

19-21 uur

14-17 uur
OOK LIVESTREAM!

DINSDAG
25 OKTOBER 2016

Actualia gerechtelijk recht en evaluatie Potpourri
m.m.v. sprekers Dirk Scheers (vrederechter 8e kanton Antwerpen, lector Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen) en Pierre Thiriar (raadsheer hof van beroep Antwerpen, vrijwillig wetenschappelijk medewerker UAntwerpen ) en voorzitter Anne Van Regenmortel (covoorzitter CBR,
hoogleraar UAntwerpen, advocaat balie Antwerpen).

DINSDAG
14 MAART 2017

Privaatrechtelijke aanneming in bouwzaken
m.m.v. spreker Marco Schoups (advocaat balie Antwerpen en balie Brussel, covoorzitter Belgische Vereniging voor Bouwrecht) en voorzitter Kristof Uytterhoeven (hoofddocent KULeuven,
advocaat balie Antwerpen en balie Brussel).

DINSDAG
25 APRIL 2017

Toepassing in België
van de Europese IPR-verordeningen
m.m.v. sprekers Thalia Kruger (hoofddocent UAntwerpen en Honorary Research Associate University of Cape Town) en Eline Ulrix (onderzoekster UAntwerpen en advocaat balie Brussel) en
voorzitter Ilse Couwenberg (raadsheer in het Hof van Cassatie).
Het EUPILLAR project (gefinancierd door de Europese Commissie) onderzocht de toepassing in
verschillende EU-lidstaten van de Europese IPR-wetgeving (Brussel I, Brussel IIbis, Rome I, Rome
II en de Onderhoud-Verordening). De sprekers waren de Belgische partners binnen dit project
en zijn dus uitermate geschikt om de bevindingen voor België uit te leggen, de knelpunten te
situeren en na te gaan of de Belgische toepassingen gelijk lopen met deze in andere lidstaten.

Motivering ontslag
m.m.v. sprekers Daniël Cuypers (gewoon hoogleraar UAntwerpen) en Dieter Dejonghe (advocaat
balie Kortrijk) en voorzitter Herman Buyssens (advocaat balie Antwerpen).

VRIJDAG
9 DECEMBER 2016

DONDERDAG
19 JANUARI 2017

DONDERDAG
16 FEBRUARI 2017

Overheidsopdrachten
m.m.v. sprekers Frank Judo (advocaat balie Brussel), Steven Van Garsse (docent UHasselt en UAntwerpen, advocaat balie Brussel), David d’Hooge (deeltijds hoogleraar KULeuven, advocaat balie Brussel) en voorzitter
Ingrid Opdebeek (gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat balie Antwerpen).

Collectieve schuldenregeling
m.m.v. sprekers Melissa Vanmeenen (hoofddocent UAntwerpen), Kim Roosen (diensthoofd collectieve schuldenregeling en schuldbemiddeling OCMW Antwerpen), Jan Helsen (advocaat balie Antwerpen) en voorzitter Dirk Torfs (raadsheer in het arbeidshof Antwerpen, vrijwillig medewerker UAntwerpen).

Aanvullende pensioenen
m.m.v. sprekers Yves Stevens (hoofddocent KULeuven) en Van Breda Risk & Benefits en voorzitter Véronique
Pertry (advocaat balie Brussel).

In de wet op het Eenheidsstatuut die op aansturen van het Grondwettelijk Hof een (gradueel)
einde maakte aan het onderscheid tussen arbeiders en bedienden inzake de opzegtermijnen,
werd aan de sociale partners in de NAR de opdracht gedelegeerd om een regeling te treffen
i.v.m. het willekeurig ontslag (artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet). Sedert 1 april 2014 is cao
nr. 109 van kracht. Ondertussen is de eerste rechtspraak volop op gang gekomen. Hoe zit het
met willekeurig ontslag en rechtsmisbruik onder het nieuwe stelsel? Wanneer en hoe moet
het ontslag gemotiveerd worden ? Maakt een vordering effectief kans op slagen? Hoe gaan de
arbeidsrechtbanken om met de “marginale toetsing” en hoe groot zijn de toegekende vergoedingen? De sprekers maken in kort bestek een eerste gezamenlijke balans op, waarbij zij zich
beperken tot de hoofdlijnen van de nieuwe hervorming en het bespreken van een vijftigtal
ongepubliceerde uitspraken.

Tijdens deze studieavond komen onder meer de volgende aspecten aan bod: de kwalificatie
en aard van de aannemingsovereenkomst, het tot stand komen ervan, de prijsbepaling van
de aanneming, wijzigingen en meerwerken, de verbintenissen van de partijen, de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer voor en na aanvaarding van de werken, de foutloze
en buitencontractuele aansprakelijkheid van de betrokkenen, de beëindiging van de aannemingsovereenkomst, onder- en nevenaanneming en geschillenbeslechting in aannemingszaken. De studieavond wordt vanuit een praktisch oogpunt gegeven aan de hand van recente
rechtspraak en rechtsleer. Aan het cahier van deze studieavond werkt ook Siegfried Busscher
(advocaat balie Antwerpen) mee.

DINSDAG
13 DECEMBER 2016

m.m.v. sprekers Renate Barbaix (hoofddocent UAntwerpen, advocaat balie Antwerpen) en
Johan du Mongh (docent KULeuven, KULAK en KUBrussel, advocaat balie Antwerpen en balie
Brugge) en voorzitter Steven Brouwers (gastdocent UAntwerpen, erkend advocaat-bemiddelaar
Antwerpen).
In een gewijzigd demografisch samenlevingskader is het familiaal vermogensrecht een bruisende materie. Niet enkel geven diverse samenlevingsvormen aanleiding tot creatieve rechtspraak, maar bovendien worden wetgevende initiatieven genomen tot grondige herziening
van het traditionele huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Tijdens deze studieavond zullen de
sprekers een overzicht bieden van de recentste ontwikkelingen in het relatievermogensrecht,
het erfrecht en de giften, met aandacht voor verwante IPR–vraagstukken. Zij zullen dat doen
aan de hand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

In de verschillende potpourriwetten zijn er heel wat wijzigingen aan de burgerlijke rechtspleging doorgevoerd. Het doel van de wetgever was de procedures sneller en efficiënter te laten verlopen. Zo zijn er nieuwe bepalingen over conclusies, een nieuwe nietigheidsleer, een
nieuwe invulling van de taak van de rechter bij verstek en aangaande de voorlopige tenuitvoerlegging. Ook werd een aanzet gegeven tot een effectieve elektronische procesvoering
met elektronische kennisgevingen en zelfs de mogelijkheid tot elektronisch betekenen. Inzake
de bevoegdheid werden de regels omtrent de territoriale bevoegdheid grondig herbekeken.
Tijdens deze studieavond worden de belangrijkste wijzigingen in het burgerlijk procesrecht
toegelicht met een eerste terugblik op de effectieve toepassing ervan in de praktijk.

DINSDAG
22 NOVEMBER 2016

Actualia vermogensrecht

DINSDAG
23 MEI 2017

Actualia strafrecht en evaluatie Potpourri
m.m.v. sprekers John Maes (advocaat balie Antwerpen, voorzitter commissie strafrecht OVB),
Henri Berkmoes (advocaat balie Antwerpen, lector VUBrussel) en Len Augustyns (advocaat balie
Antwerpen) en voorzitter Jan Meerts (covoorzitter CBR, stafhouder balie Antwerpen).
Iets meer dan één jaar na de inwerkingtreding van de tweede potpourriwet, is het tijd voor
een evaluatie. Op welke wijze werd er invulling gegeven aan de nieuwe regels inzake verstek
en verzet, het hoger beroep met grievenformulier, de guilty plea, de voorlopige hechtenis, ...
Zowel actuele rechtsleer en rechtspraak als ervaringen op het terrein zullen het voorwerp uitmaken van deze niet te missen studieavond.

Cahiers & documentatie
De kwalitatief hoogstaande teksten van de studieavonden worden uitgegeven in afzonderlijke cahiers die
voor de deelnemers zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld en de studieavond zelf ter beschikking zijn.
Voor de workshops wordt geen cahier uitgegeven, wel is een uitgebreide documentatiemap ter beschikking de studiemiddag zelf.

