
 

 

 

 
STUDIEDAG ZATERDAG 15 OKTOBER 2022 – KORTRIJK  

Juridische actualia op maat van de gerechtsdeurwaarder anno 2022 
Beslag- en executierecht, Insolventierecht, Burgerlijk procesrecht, Tuchtrechtspraak, 
Goederenrecht 

De wereld stond enkele jaren bijna stil omwille van corona … maar het recht bleef voortdurend in 

beweging. De laatste jaren werden een aantal rechtstakken immers grondig gewijzigd. Na de theorie 

van de nieuwe regelgeving volgde de praktijk, de concrete praktische toepassing van de nieuwe 

wetgeving waarbij pijnpunten en problemen naar boven kwamen. Het is noodzakelijk voor juridische 

professionals goed geïnformeerd te zijn om zo optimaal en correct mogelijk het beroep uit te oefenen. 

Dat is ook zo voor gerechtsdeurwaarders die steeds met meer gecompliceerde situaties 

geconfronteerd worden. 

Nu de vrijheid weer lonkt werd het initiatief genomen door het gerechtsdeurwaarderskantoor 

Gerhanko Kortrijk-Ieper-Veurne om een studiedag te organiseren onder het voorzitterschap van een 

topmagistraat op maat van de gerechtsdeurwaarder en ieder die professioneel een frisse update kan 

gebruiken inzake deze thema’s. Er werd geopteerd om een volledige dag aan te bieden met een 

programma waarbij de belangrijkste rechtstakken werden geselecteerd. Deze eminente docenten 

brengen binnen één uur de meest actuele stand van zaken, staan stil bij enkele bijzondere topics en de 

vragen van de deelnemers die na elke uiteenzetting (of vooraf) kunnen gesteld worden. De Minister 

van Justitie zorgt voor een passend welkomstwoordje. Uiteraard is er ook voldoende tijd voor 

netwerking en een glaasje - aangeboden door Gerhanko. 

Kortom, onmisbaar voor iedereen die weer mee wil zijn én blijven! 

 

9.30 – 10.00 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee 
10.00 – 10.15 u.: Verwelkoming door de dagvoorzitter Paul Dauw, Voorzitter van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen  
10.15 – 10.30 u.: Woord door de Minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne,  
10.30 – 11.30 u.: Actualia beslag- en executierecht door Karen Broeckx, Hoogleraar 
Universiteit Gent 
11.30 – 12.30 u.: Recente ontwikkelingen in het insolventierecht door Diederik Bruloot, 
Hoofddocent, Instituut Financieel Recht Universiteit Gent en advocaat 
12.30 – 13.30 u.: Lunchbreak 
13.30 – 14.30 u.: Actualia burgerlijk procesrecht voor gerechtsdeurwaarders door 
Stefaan Voet, Hoofddocent KU Leuven en advocaat 
14.30 – 15.30 u.: Een blik op de tuchtrechtspraak van de gerechtsdeurwaarders door 
Bernard Tilleman, Gewoon hoogleraar KULeuven-KULAK 
15.30 – 16.30 u.: De impact van het nieuwe goederenrecht op het procesrecht door 
Vincent Sagaert, Gewoon Hoogleraar KU Leuven & KULAK en advocaat te Brussel 
(Eubelius) 
 

 
 

We richten ons met deze studiedag naar gerechtsdeurwaarders, stagiairs-
gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, advocaten, notarissen, 
bedrijfsjuristen, … 



 

 

 
 

• Erkenning aangevraagd bij de Erkenningscommissie van Nationale Kamer van 
Gerechtsdeurwaarders. 

• Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies.  

• Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname. 
 

 

Zaterdag 15 oktober 2022 van 10.00 tot 16.30 uur (onthaal van de deelnemers vanaf 
9.30 uur met koffie en thee) 

 
 

KULAK - Stijn Streuvels aula 
Gebouw A (630-00) 
Etienne Sabbelaan 53 
8500 Kortrijk  
 

• Parking beschikbaar aan het gebouw 
Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving. 
 

 
 

Het inschrijvingsgeld voor deze studiedag bedraagt 161,16 euro (excl. 21% btw) / 195 
euro (incl. 21% btw) en omvat: 

• de deelname aan de opleiding  

• de bijhorende publicatie t.w.v. 80 euro  

• de documentatiemap 

• de catering 
 
Vanaf een tweede deelnemer bedraagt de prijs 119,83 euro (excl. 21% btw) / 145 euro 
(incl. 21% btw). (voorwaarden: 1 factuur – zonder boek) 
 

 

Bespaar met KMO-portefeuille  
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u 
deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent 
via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% 
besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be 
 
Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de 
KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.  
 
De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen 
te respecteren. 

 

http://www.kmo-portefeuille.be/

