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De  Raad  van  de  Orde van de Balie West-Vlaanderen en de

Conferentie Jonge Balie Kortrijk hebben opnieuw de handen in elkaar

geslagen en verzorgen ook dit jaar voor u een uitgebreide

studiecyclus - permanente vorming. 

Gedurende zeven studieavonden zullen  sprekers  uit  de  diverse

sectoren  van  het  recht  elk  een  specifieke  topic  behandelen.  

We stellen de sprekers en topics graag even aan u voor.

LOCATIE EN TIJDSTIP

De studieavonden starten telkens stipt om 19 uur.

CJB Kortrijk - studiecyclus voorjaar 2023

FYSIEK

We zijn verheugd dat de studiecyclus vanaf dit jaar opnieuw
volledig in fysieke vorm kan doorgaan. Daarom bieden wij tijdens

de pauze van iedere studieavond naargelang de avond een
glaasje en een aangepast hapje aan (zoals een tapasplank,
luxebroodjes…). Dit zal telkens aangekondigd worden in de

uitnodiging voor de desbetreffende studieavond. Een reden te
meer om de studiecyclus fysiek bij te wonen en bij te praten met

uw confraters of de spreker! 

VERNIEUWD
CONCEPT

KULAK (Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk)



CJB Kortrijk - studiecyclus voorjaar 2023

WEBINAR

Wie de studieavond toch niet fysiek kan volgen, kan deze live volgen

in webinarvorm. Gebruik bij uw inschrijving en uw deelname aan het

webinar uw e-mailadres dat u toegang geeft tot het privaat luik. U

ontvangt kort voordien per e-mail de toegangslink tot het webinar en

de powerpointpresentatie. Indien u de studieavond via webinar volgt,

log dan zeker op tijd in zodat u alle permanente vormingspunten

ontvangt.

PERMANENTE VORMINGSPUNTEN

De studiecyclus wordt erkend als permanente vorming. Voor de

volledige studiecyclus worden 21 permanente vormingspunten

aangevraagd, ofwel drie punten per studieavond. Door het volgen van

de volledige studiecyclus behaalt u dus het totaal van het minimum te

behalen punten voor dit gerechtelijk jaar (20).

Om de vijf gerechtelijke jaren moeten minstens twee punten behaald

worden voor vormingen in verband met deontologie. Voor de zesde

studieavond worden 3 permanente vormingspunten aangevraagd.

Daarmee behaalt u dus het totaal van het minimum te behalen

punten voor de komende vijf gerechtelijke jaren. 

KOSTPRIJS

Wij schotelen u dit jaar opnieuw een heel interessant aanbod voor. 

Voor de volledige studiecyclus betalen leden slechts 425 EUR en niet-

leden 500 EUR. Wie voor afzonderlijke studieavonden wenst in te

schrijven, betaalt per studieavond als lid 70 EUR en als niet-lid 80

EUR.

Voor zowel de fysieke studieavond als de webinar hanteren wij

dezelfde inschrijvingsprijs. De hapjes en de drankjes zijn inbegrepen. 

Via toegangslink die u per e-mail wordt toegestuurd



INSCHRIJVEN

U kan zich inschrijven voor de volledige studiecyclus of voor één of

meerdere studieavond(en) via de corresponderende google form. De

inschrijvingen worden telkens één week vóór de desbetreffende

studieavond afgesloten. Uw inschrijving is definitief, doch houden wij

er pas rekening mee na betaling.

Betaling dient te gebeuren op het rekeningnummer BE56 6301 3052

6188 mét vermelding van uw naam + studiecyclus (voor het volledige

pakket) of mét vermelding van uw naam + titel studieavond of naam

van de spreker (voor een afzonderlijke studieavond).

Mr. Tine Heemeryck
tine@dcla.info

Mr. Felix Daem
felixdaem@lexcour.be

Mr. Charlotte Declercq
Charlotte.Declercq@Eubelius.com

Mr. Michiel Descheemaeker
michiel.descheemaeker@l-p.be

MEER INFO

CJB Kortrijk - studiecyclus voorjaar 2023

Inschrijven gehele
studiecylcus: 

klik hier!

https://forms.gle/M2WqjykkS856bqeu9
https://forms.gle/M2WqjykkS856bqeu9
https://forms.gle/M2WqjykkS856bqeu9


Overzicht
CJB Kortrijk - studiecyclus voorjaar 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht: capita selecta

voor de advocatuur

Inleiding vreemdelingenrecht: internationale

bescherming en gezinshereniging

Rol en werking van het justitiehuis in het kader

van strafrechtelijke mandaten

Het nieuwe jeugddelinquentierecht in al zijn

facetten - Herstelrecht en alternatieve

maatregelen to the point

Een nieuwe start voor de collectieve

schuldenregeling met JustRestart?

Deontologie: capita selecta

Actualia insolventierecht

DATUM THEMA SPREKER

Dr. Benjamin Verheye

Mevrouw Helena De Vylder

Justitiehuis Kortrijk - de

heer Tom Vallaeys

Jeugdrechters Godelieve

Scherrens en Ellen Van

Royen met COHEsie

Afdelingsvoorzitter

arbeidsrechtbank Gent

Steven Bouckaert

Mr. Nicolaas Vinckier

Mr. Dominique De Marez

di. 07/02

Aula A305

di. 28/02

Aula A301

di. 14/03

Aula A301

di. 28/03

Aula A301

di. 18/04

Aula C611

di. 16/05

Aula A301

di. 23/05

Aula A301

Uitgebreide info over de
verschillende thema's en sprekers
vindt u op de volgende pagina's.



OVER DE SPREKER

Het verbintenissenrecht is één van de pijlers

waarop ons privaatrecht en ons recht in het

algemeen steunen. Wanneer zo’n pijler wordt

gerenoveerd, zoals voor het verbintenissenrecht is

gebeurd door de wet van 28 april 2022 houdende

boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk

Wetboek, dient men klaarwakker te zijn om de

zaken te bestuderen.

 

Deze opleiding focust op enkele belangrijke

aandachtspunten uit het gewijzigde

verbintenissenrecht. De focus ligt op de

nieuwigheden die boek 5 inhoudt met een

onmiddellijke impact op de praktijk.

INSCHRIJVEN

HET NIEUWE VERBINTENISSENRECHT:
CAPITA SELECTA VOOR DE
ADVOCATUUR

Dr. Benjamin Verheye is sedert 2016

verbonden aan het Instituut voor

Goederenrecht van de KU Leuven –

KULAK. Sinds 2020 is hij tevens

werkzaam als notarieel stagiair bij

notaris Dirk Hendrickx te Brugge. In

2021 verdedigde hij zijn doctoraat

betreffende de onroerende publiciteit en

sindsdien verricht hij postdoctoraal

onderzoek naar recht en technologie en

recht en duurzaamheid.

Daarnaast is dr. Benjamin Verheye lid

van de redactie van het Tijdschrift voor

Notarissen en het Tijdschrift voor

Vrederechters. Hij is ook Managing

Editor van de European Review of

Private Law. Tot slot is hij lid van het

Comité voor Studie en Wetgeving van de

Koninklijke Federatie van het Belgisch

Notariaat.

07/02

Door Dr. Benjamin Verheye
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https://forms.gle/HtC9c6NUM5A4QRaj9


OVER DE SPREKER

INSCHRIJVEN

Het vreemdelingenrecht is een complexe materie die

bovendien aan continue wijzigingen onderhevig is.

Deze opleiding focust op twee van de meest

voorkomende verblijfsstatuten, die bovendien vaak

tot betwistingen aanleiding geven: internationale

bescherming en gezinshereniging.

 

De vorming verduidelijkt de voorwaarden om in

aanmerking te komen voor een statuut, evenals de

procedure en vaak voorkomende knelpunten. De

focus ligt op de rol die de advocaat speelt doorheen

de volledige procedure. Er wordt ingezoomd op het

verkrijgen van verblijfsstatus als vluchteling,

subsidiair beschermde of gezinshereniger en op de

beroepsprocedure in het geval van negatieve

beslissingen.

Helena De Vylder is master in de rechten

en behaalde ook een bijkomende master

in de mensenrechten. Zij is actief als

referendaris bij de arbeidsrechtbank

Gent. Ze staat rechters bij in het

voorbereiden van zittingen en het

schrijven van vonnissen in sociale

zekerheid, sociale bijstand en

arbeidsrecht. 

Haar expertise situeert zich

hoofdzakelijk in het vreemdelingenrecht,

asielrecht en sociaal recht. Ze werkte als

jurist vreemdelingenrecht voor het

Agentschap Integratie en Inburgering,

voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen en

als onderzoeker voor het Human Rights

Centre van de UGent. 

INLEIDING VREEMDELINGENRECHT:
INTERNATIONALE BESCHERMING EN
GEZINSHERENIGING

28/02

Door mevrouw Helena De Vylder
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https://forms.gle/XGHCEx5VKNn8cnwH7


De laatste jaren werd het arsenaal aan straffen en

strafuitvoeringsmodaliteiten sterk uitgebreid. De

justitiehuizen staan in voor de uitvoering van de

gerechtelijke beslissingen die tot doel hebben bij te

dragen aan een veilige en zorgzame samenleving. Dit

gebeurt vanuit de optiek recidiveverminderend,

schadebeperkend en herstelgericht werken.

 

Op deze studieavond wordt stilgestaan bij de

diversiteit van opdrachten en mandaten van het

justitiehuis en de wijze waarop deze opgenomen en

behandeld worden.

OVER DE SPREKER

INSCHRIJVEN

Tom Vallaeys is sinds 1994

justitieassistent met ervaring zowel in

slachtofferonthaal als in

daderbegeleiding.

ROL EN WERKING VAN HET
JUSTITIEHUIS IN HET KADER VAN
STRAFRECHTELIJKE MANDATEN

14/03

Door Justitiehuis Kortrijk - de heer Tom
Vallaeys
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https://forms.gle/Zirem4kNLtrRkgt8A


OVER DE SPREKER

Het “nieuwe” jeugddelinquentiedecreet is in werking

sinds 1 september 2019. Het decreet beoogt een

snelle, duidelijke, afgebakende en constructieve

reactie, waarbij de verantwoordelijkheid en het

initiatief zoveel mogelijk aan de jongere zelf wordt

gelaten. Het is de bedoeling de jongere meer te

beschouwen en benaderen als verantwoordelijke

jonge mens, eerder dan als handelingsonbekwame,

onverantwoordelijke en te beschermen kind. De

jeugdrechters belichten het huidige wettelijk kader en

de toepassing ervan in de praktijk. 

 

HCA-dienst COHEsie bespreekt de kansen die

herstelgerichte en constructieve afhandeling biedt

voor de jongeren, het slachtoffer en hun

respectievelijke context. De alternatieve maatregelen,

aangeboden door het parket of de jeugdrechtbank,

worden to the point uitgelegd, met focus op het

positief project, waarbij COHEsie instaat voor de

uitwerking en opvolging van het project. 

Godelieve Scherrens en Ellen Van Royen

zijn beiden jeugdrechter in de rechtbank

van eerste aanleg West-Vlaanderen,

afdeling Kortrijk, sectie jeugd. Daarnaast

zetelt mevrouw Scherrens in de

correctionele kamer van de rechtbank

van eerste aanleg West-Vlaanderen,

afdeling Kortrijk en zetelt mevrouw Van

Royen bij diezelfde rechtbank als

familierechter.

Sofie Vanderleen, Dagmar Bruggeman,

Maarten Sturtewagen en Erlinda Daki

hebben allen een orthopedagogische

achtergrond en zijn aan de slag bij

COHEsie als delictgericht

contextbegeleider, herstelbemiddelaar of

begeleider bij het herstelgericht

groepsoverleg, de gemeenschapsdienst

en/of het positief project.

HET NIEUWE JEUGDDELINQUENTIERECHT
IN AL ZIJN FACETTEN - HERSTELRECHT
EN ALTERNATIEVE MAATREGELEN TO
THE POINT

28/03

Door jeugdrechters Godelieve
Scherrens en Ellen Van Royen met HCA-
dienst COHEsie
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INSCHRIJVEN

https://forms.gle/JGTunUgfD6GaEoNW9


OVER DE SPREKERS

INSCHRIJVEN

In 2023 bestaat het systeem van de collectieve

schuldenregeling 25 jaar. Tienduizenden mensen

werden, als verzoeker, schuldeiser of

schuldbemiddelaar, met het systeem geconfronteerd.

In deze uiteenzetting worden de krachtlijnen van de

collectieve schuldenregeling toegelicht. Er is tevens

aandacht voor enkele recente ontwikkelingen,

waaronder het nieuwe platform JustRestart.

Steven Bouckaert studeerde rechten aan

de KU Leuven en de Universiteit van

Stellenbosch. In 2007 behaalde hij zijn

doctoraat bij professor Marie-Claire

FOBLETS over het onderwerp van de

grondrechtenbescherming ten overstaan

van documentloze vreemdelingen. Zijn

proefschrift werd bekroond met de

driejaarlijkse Walter Leën Prijs voor

Sociaal Recht.

 

Hij doceerde de afgelopen jaren als

gastprofessor het vak vreemdelingenrecht

aan de Universiteit Antwerpen en de KU

Leuven.

 

Sinds 2008 werkt hij als rechter in de

arbeidsrechtbank Gent. Sedert 2016 is hij

afdelingsvoorzitter voor de afdeling Gent.

Hij coördineert de uniforme CSR-werking

en is het aanspreekpunt voor vragen

omtrent het Vademecum voor de

schuldbemiddelaars.

EEN NIEUWE START VOOR
DE COLLECTIEVE
SCHULDENREGELING MET
JUSTRESTART

18/04

Door afdelingsvoorzitter arbeidsrechtbank
Gent Steven Bouckaert
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https://forms.gle/xDf8bAwVSsCgcVos9


OVER DE SPREKER

INSCHRIJVEN

Tijdens de lezing komen volgende thema’s aan bod:

de bronnen van deontologie, de vertrouwelijkheid

van de briefwisseling met inbegrip van de mogelijk

op til zijnde veranderingen, het Salduz-reglement, de

bepalingen van confraterniteit, de perimeter: welke

activiteiten en beroepen kan men naast het

advocatenberoep uitoefenen met aandacht voor

mogelijke wetswijzigingen en tot slot de

multidisciplinaire samenwerking.

Mr. Nicolas Vinckier is sinds 1999 advocaat

te Roeselare. Hij is lid van de Commissie

deontologie van de Orde van Vlaamse

Balies en van de Commissie studie en

advies van de Balie West-Vlaanderen. Hij is

tevens lid van de algemene vergadering

van de Orde van Vlaamse Balies.

Daarnaast is hij redactielid van het

tijdschrift Today’s Lawyer. 

 

Nicolas is medeauteur van het boek

“Duiding Deontologie Juridische beroepen,

advocaten” dat uitgegeven werd door

Larcier.

DEONTOLOGIE: CAPITA
SELECTA

16/05

Door mr. Nicolaas Vinckier
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https://forms.gle/pCQ64z7u8gfQjrvNA


OVER DE SPREKER

INSCHRIJVEN

Nadat de faillissementscijfers in 2020 en 2021

kunstmatig laag bleven ten gevolge van de vele

steunmaatregelen die de diverse overheden namen,

stegen deze cijfers tegen het einde van 2022

opnieuw tot het niveau van voor de

Coronapandemie. Alles wijst erop dat ook 2023 voor

vele ondernemingen een uitdagend jaar zal zijn en

het staat vast dat dit voor een aantal onder hen tot

insolventie zal leiden. Als adviseur van de

onderneming in moeilijkheden, van een schuldeiser

of van een kandidaat-overnemer worden heel wat

advocaten met deze problematiek geconfronteerd.

 

Tijdens deze studieavond gaat mr. Dominique De

Marez in op een aantal actuele topics van het

insolventierecht. Het opzet is om een gebald

overzicht te geven van de belangrijkste rechtspraak

die ondertussen, na vijf jaar toepassing van Boek XX

van het WER, beschikbaar is. Daarnaast zal er ook

aandacht worden besteed aan de stand van zaken

met betrekking tot de omzetting van de

Herstructureringsrichtlijn.

Nadat hij in 1995 advocaat werd aan de

balie van Gent, is mr. Dominique De Marez

al sinds 2007 lid van onze balie, waarbij hij

deel uitmaakt van het Kortrijkse kantoor

van Eubelius. Als advocaat legt hij zich al

vele jaren toe op het vennootschaps- en

insolventierecht. Daarnaast is hij docent

aan de KU Leuven, campus Brussel en aan

de Brugge Business School (Vives). Hij

spreekt regelmatig op studiedagen en is de

auteur van diverse publicaties over

onderwerpen uit het vennootschaps- en

insolventierecht.

ACTUALIA
INSOLVENTIERECHT

23/05

Door mr. Dominique De Marez
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https://forms.gle/zBMunPu5hFVNqn1E8


MET DANK AAN
ONZE PARTNERS

https://www.baliewestvlaanderen.be/
https://www.ing.be/nl/business/my-business/starters/privalis-legal-professions
http://www.dikaioma.be/nl
https://www.acerta.be/nl
http://www.cjbkortrijk.be/

