
Inschrijfkaart - opsturen naar: 
STORY PUBLISHERS, Ann Depoorter, Godshuizenlaan 81, 9000 Gent
E-mail: ann.depoorter@brepols.net – Fax: 014 42 89 19
Inschrijven kan ook via de website van Story Publishers – www.storypublishers.be – klik door naar ‘opleidingen’

Naam/voornaam: 

Organisatie/kantoor: 

Adres: 

Postcode   Woonplaats 

BTW-nr: 

Functie: 

Student  Ja     Neen  (aankruisen wat past)           Lid CJB Brugge  Ja     Neen   (aankruisen wat past)            Magistraat  Ja     Neen   (aankruisen wat past)

Telefoon:  Fax: 

E-mail: 

Neemt deel aan de 40ste Cyclus Permanente Vorming 2019 - 2020 - Najaar 2019 
UPV – VUB West-Vlaanderen – Conferentie Jonge Balie Brugge

En zal aanwezig zijn op:
	3 causerieën
 27 september 2019 – Douanerecht en douanecontentieux in België
 18 oktober 2019 – Uitdagingen van het gevangeniswezen aan het begin van de 21ste eeuw
 22 november 2019 – Sociale huur – Recente evoluties

 Studienamiddag 10 december 2019 – Loop niet achterop bij geschillenoplossing - Wat de moderne conflictoplosser dient te weten over bemiddelen en 
collaboratief onderhandelen

Betaling na ontvangst van de factuur of middels tussenkomst van het IGO.
(Erkenningsnummer Story Publishers: DV.O218110) 
(http://www.vlaio.be/artikel/subsidies-aanvragen-en-ontvangen)

 Gelieve me op de hoogte te houden van nieuwe publicaties en juridische opleidingen van Story Publishers.
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Ook in het najaar van 2019 loopt de bijscholing voor de advocaten en magistraten verder. Het najaarsprogramma 
omvat 3 lunchcauserieën én een studienamiddag.

Deze vormingsmomenten worden opnieuw georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie Brugge, de 
Uitstraling Permanente Vorming van de VUB (afdeling West-Vlaanderen) en de uitgeverij Story Publishers, een 
door de Orde van de Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling. 

Het aanbod voldoet aan de eisen gesteld door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en de Orde van Vlaamse 
Balies:
•  magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeel van de rechterlijke orde nemen gratis deel, kosten 

lastens het IGO; (voor zij die inschrijven doch niet kunnen aanwezig zijn, neemt het IGO geen kosten ten 
laste; vervanging door een collega is evenwel toegestaan mits te tekenen en naam/functie te vermelden 
naast de naam van de te vervangen collega)

•  voor advocaten erkend voor 2 juridische punten/causerie en 4 juridische punten/studienamiddag 

Zoals gebruikelijk vinden de sessies plaats in een aangename omgeving:  
Novotel Brugge Centrum, Katelijnestraat 65B, 8000 Brugge.

Wij hopen u te mogen begroeten op één of alle sessies van het komende semester.

Naima Bouslama Charlotte Benoot 
Voorzitter UPV-VUB West-Vlaanderen  Voorzitter Conferentie Jonge Balie 
 

Valerie Story
Editoriaal directeur Story Publishers

Causerieën
- 27 september 2019
 Douanerecht en douanecontentieux in België 
- 18 oktober 2019
 Uitdagingen van het gevangeniswezen aan het begin van de 21ste eeuw
- 22 november 2019 
 Sociale huur – Recente evoluties

Studienamiddag
- 10 december 2019 
 Loop niet achterop bij geschillenoplossing - Wat de moderne conflictoplosser  
 dient te weten over bemiddelen en collaboratief onderhandelen

Novotel Brugge Centrum - Katelijnestraat 65B - 8000 - Brugge 
Gratis parking
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PROGRAMMA – Causerieën

Vrijdag 27 september 2019 
Douanerecht en douanecontentieux in België
Eric Van Dooren – Raadsheer hof van beroep Antwerpen, docent UA

Vrijdag 18 oktober 2019 

Uitdagingen van het gevangeniswezen aan het begin van de 21ste eeuw
Hans Claus – Directeur Gevangenis Oudenaarde

Vrijdag 22 november 2019 

Sociale huur – Recente evoluties
Björn Mallants - Directeur Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

Ontvangst: Onthaal 11.00 u / Aanvang causerie: 11.15 u / Vraagstelling: 12.45 u / Lunch: 13.00 u / Einde: 14.30 u

Locatie: Novotel Brugge Centrum – Katelijnestraat 65B – 8000 Brugge 

Prijs - Causerieën
(incl. dranken, lunch en documentatie) (excl. 21% BTW)
Causerie  € 90,00
Studenten en leden CJB Brugge € 70,00
Cyclus 3 causerieën  € 240,00
Studenten en leden CJB Brugge € 190,00

Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde: 
tussenkomst IGO (in aanvraag)
 
Story Publishers is een erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor opleidingen 
waardoor u tot 40 % korting kan krijgen op uw factuur.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Tot 48 uur voor het evenement aanvaarden wij uw 
annulatie. De annulatie dient schriftelijk te gebeuren per brief, fax of e-mail  
(ann.depoorter@brepols.net) 

Erkenning:
OVB (2 juridische punten per causerie)
IGO (in aanvraag)
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PROGRAMMA – Studienamiddag
10 december 2019 - Brugge
Loop niet achterop bij geschillenoplossing  
Wat de moderne conflictoplosser dient te weten over bemiddelen en collaboratief onderhandelen

Sprekers: Dirk Van de Gehuchte – Advocaat, erkend bemiddelaar, honorair consul en gastdocent
 Carmen Matthijs – Advocaat

Geschillenoplossing, eerder dan de klassieke geschillenbeslechting, is aan een gestage opmars bezig, ook in ons land. Bemiddeling of mediatie 
en collaboratieve onderhandeling zijn hiervan exponenten die door de wetgever in België zeer recent in een nieuw kleedje gestoken werden. Toch 
speelt ook hier nog steeds het gegeven “onbekend is onbemind of zelfs onbemiddeld”. Zowel in de rechtspraktijk als in het zakenleven bestaan 
veel misverstanden en heerst er onwetendheid over deze en andere technieken van geschillenoplossing. Nochtans zijn deze technieken - zowel voor 
de rechtspracticus, advocaat, notaris of bedrijfsjurist, als voor de ondernemer en ja, zelfs voor de magistraat - instrumenten die kunnen helpen 
om minder (kostbare) energie te besteden aan klassieke geschillenbeslechting en om niet steeds te vervallen in onzekere, dure en tijdrovende 
procedures, die vaak het einde betekenen van een waardevolle zakenrelatie.
 
De sprekers leiden u op een bevattelijke wijze door de wereld van de geschillenoplossing. Zij zijn ervaren bemiddelaars en tevens coauteur van de 
publicatie Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve onderhandeling.

13.30 u - 14.00 u:  Onthaal (koffie, frisdrank en versnapering) en registratie
14.00 u - 15.30 u:  Deel 1
15.30 u - 16.00 u:  Pauze (koffie en zoetigheid)
16.00 u - 17.45 u:  Deel 2
17.45 u - 18.00 u:  Vraagstelling
18.00 u:   Einde

Locatie: Novotel Brugge Centrum – Katelijnestraat 65B – 8000 Brugge

Prijs - Studienamiddag
(excl. 21% BTW) (incl. dranken en documentatie en het boek Praktische Gids 
Bemiddeling en Collaboratieve onderhandeling t.w.v. € 65,00 incl. BTW)
Studienamiddag  € 185,00
Studenten en leden CJB Brugge € 145,00

Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde: 
tussenkomst IGO (in aanvraag)

Story Publishers is een erkende dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor opleidingen 
waardoor u tot 40 % korting kan krijgen op uw factuur.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Tot 48 uur voor het evenement aanvaarden wij uw 
annulatie. De annulatie dient schriftelijk te gebeuren per brief, fax of e-mail  
(ann.depoorter@brepols.net) 

Erkenning:
OVB (4 juridische punten)
IGO (in aanvraag)
Federale Bemiddelingscommissie (in aanvraag)
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Doelgroep
Advocaten, magistraten, derde-groep-bemiddelaars


