Praktische informatie
Datum en locatie

Donderdag 29 november 2018 van 13.30u tot 16.45u.
Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Aula R.007, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen
Deze studienamiddag kan ook via livestream gevolgd worden.
Onderzoeksgroep Rechtshandhaving

Meer informatie

CBR - UAntwerpen | Tel.: 03 265 54 48 | website: www.uantwerpen.be/cbr

Prijs

100 euro (inclusief documentatiemap, het verslagboek en een koffiepauze)

Erkenning

aangevraagd bij OVB en IGO

studienamiddag

Inschrijven
Inschrijven bij voorkeur elektronisch via www.uantwerpen.be/cbr
of door het terugsturen van de inschrijvingsstrook vóór 22 november 2018 naar cbr@uantwerpen.be

Dhr./Mevr.:
Functie:
Kantoor/Instelling/Rechtsmacht:
Straat + nr.:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

Fax:

Actuele knelpunten
in het sociaal procesrecht

E-mailadres:
Btw-nr.:
Schrijft zich in voor de studienamiddag op 29/11/2018
en betaalt 100 euro na ontvangst debetnota.:
Ik wens te betalen met de KMO-portefeuille.
Ik ben magistraat en wens een tussenkomst door het IGO.
Facturatiegegevens, indien verschillend van adres hierboven:
Handtekening:

Datum:

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd. Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging
door een collega kan door schriftelijke melding aan de organisatoren. Het inschrijvingsgeld dient te worden betaald binnen 14
dagen na ontvangst van de debetnota. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn, kan ook op de studiemiddag zelf worden ingeschreven, vanaf 13 uur aan het onthaal. Als op 28 november 2018 het minimumaantal deelnemers van 50 niet wordt gehaald, behoudt
de organisator zich het recht voor deze studienamiddag te annuleren.

donderdag 29 november 2018
13.30u - 16.45u

Toelichting

Programma

De bedoeling van deze studienamiddag is te focussen op de actuele knelpunten
in het sociaal procesrecht.

Voorzitter: Lola Boeykens (Eerste voorzitter Arbeidshof Antwerpen)

De studienamiddag start met een bespreking van de organisatie en de samenstelling van de arbeidsgerechten, met de focus op de taak van het arbeidsauditoraat
in burgerlijke zaken.
Hierop aansluitend volgt een overzicht van de materiële bevoegdheid van de
arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen en de mogelijke betwistingen hieromtrent.
Na de pauze staat eerst de vraag centraal of het procederen voor de arbeidsgerechten (te) duur is geworden. Hierbij wordt een overzicht gegeven van maatregelen die de prijs van de procedure beïnvloeden, zoals de rechtsplegingsvergoeding,
btw voor advocaten en de hervorming van de juridische bijstand. Ook wordt nagegaan of de toegang tot de rechter stilaan wordt beperkt door financiële drempels. Nadien leggen we de focus op een aantal aspecten van het bewijs in het sociaal
recht. Hierbij gaat de aandacht naar de nakende modernisering van het bewijsrecht
en worden enkele belangrijke wijzigingen die opgenomen zijn in het voorontwerp
Boek III “Het bewijsrecht” toegelicht. Tevens zoomen we in op een aantal actuele
problemen van het bewijsrecht, zoals de invloed van het openbare ordekarakter van
de toepasselijke wet op het bewijsrecht, de taakverdeling tussen partijen en rechter
inzake het bewijs en het ongeoorloofd bewijs.
De studienamiddag wordt ten slotte afgesloten met een pleidooi voor het behoud
van autonome arbeidsgerechten.
Doelgroep zijn advocaten, magistraten en alle geïnteresseerde juristen en
rechtspractici.

13.00u Onthaal
13.30u De arbeidsrechtbank en het arbeidsauditoraat:
partners in het burgerlijk sociaal procesrecht
Griet Provoost (Onderzoeker UAntwerpen, parketjurist bij het parket
van de procureur des Konings te Antwerpen)
14.00u De materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen
Ilse Van Puyvelde (Postdoctoraal onderzoeker UAntwerpen, advocaat)
14.30u Vragen
14.40u Koffiepauze
15.00u Financiële drempels bij de toegang tot de arbeidsgerechten
Dirk Torfs (Kamervoorzitter Arbeidshof Antwerpen)
15.30u Actuele problemen inzake het bewijs in het sociaal recht
Beatrix Vanlerberghe (Hoofddocent UAntwerpen,
advocaat bij het Hof van Cassatie)
16.00u Vragen
16.10u Slotrede “Hoe rijmen autonome arbeidsgerechten met de autonomie
van het sociaal recht”
Lieven Lenaerts (Kamervoorzitter Arbeidshof Brussel)
16.45u Afsluiting studienamiddag

