
Kortrijk
01_Vennootschaps- en financieel recht

Maandag 17 oktober 2011 van 17u30 tot 21u30 
Voorzitter: hilde laga, advocaat, hoofddocent K.U.Leuven

02_intellectueel recht

Maandag 14 november 2011 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: Geneviève van der stichelen, raadsheer hof 
van beroep Gent

03_Bijzondere oVereenkomsten

Maandag 12 december 2011 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: eric dursin, raadsheer hof van beroep Gent

04_VreemdelinGenrecht

Maandag 23 januari 2012 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: marie-claire foblets, gewoon hoogleraar 
K.U.Leuven 

05_economisch recht

Maandag 13 februari 2012 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: pieter Vanherpe, raadsheer hof van beroep Gent

06_puBliekrecht

Maandag 12 maart 2012 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: erik derycke, rechter Grondwettelijk Hof

07_VerBintenissenrecht

Maandag 23 april 2012 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: prof. sophie stijns, gewoon hoogleraar 
K.U.Leuven, directeur Instituut voor Verbintenissenrecht

08_aansprakelijkheids- en VerzekerinGsrecht

Maandag 7 mei 2012 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: Bart Wylleman, raadsheer hof van beroep te 
Gent 

Diepenbeek
01_Vennootschaps- en financieel recht

Dinsdag 25 oktober 2011 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: nan torfs, gewoon hoogleraar UHasselt

03_Bijzondere oVereenkomsten

Dinsdag 20 december 2011 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: Walter niewold, vrederechter kanton Hasselt

05_economisch recht

Dinsdag 28 februari 2012 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: luc Ballon, em. gewoon hoogleraar K.U.Leuven

06_puBliekrecht

Dinsdag 20 maart 2012 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: anne marie draye, decaan faculteit Rechtsge-
leerdheid UHasselt, gewoon hoogleraar UHasselt

08_aansprakelijkheids- en VerzekerinGsrecht

Dinsdag 15 mei 2012 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: tony heeren, voorzitter rechtbank eerste 
aanleg te Hasselt

06_puBliekrecht

Donderdag 15 maart 2012 van 12u00 tot 14u00
12u00	 �Inleiding	door	Voorzitter	Stefan	Sottiaux,	

docent K.U.Leuven

12u10	Onteigeningen�en�eigendomsrecht
	 	André	Alen,	rechter Grondwettelijk Hof, buiten-

gewoon hoogleraar K.U.Leuven	en	Stijn	Verbist,	
advocaat

12u50	Vragenronde

13u05	De�Raad�voor�vergunningsbetwistingen
	 	Marc	Boes,	emeritus gewoon hoogleraar 

K.U.Leuven

13u45	Vragenronde

14u00	Einde

08_aansprakelijkheids- en VerzekerinGsrecht

Donderdag 10 mei 2012 van 12u00 tot 14u00
12u00	 �Inleiding	door	Voorzitter	Bert	Keirsbilck,	

docent HUBrussel

12u10		Actualia�verzekeringsrecht�2008�-�maart�2012.�
Highlights�uit�wetgeving�en�rechtspraktijk�
Caroline	Van	Schoubroeck,	hoofddocent 
K.U.Leuven, voorzitter Commissie voor Verze-
keringen	en	Yves	Thiery,	assistent K.U.Leuven, 
advocaat

12u50	Vragenronde

13u05		Recente�ontwikkelingen�bij�de�aansprakelijk-
heid�en�alternatieve�vergoedingsregelingen�
Ilse	Samoy,	docent K.U.Leuven, gastdocent 
UHasselt

13u45	Vragenronde

14u00	Einde

Inschrijvingen en inlichtingen

THEMIS – School voor Postacademische Juridische Vorming
p/a Tiensestraat 41 bus 3440, 3000 Leuven
Tel: 016 32 54 84
Fax: 016 32 54 83
E-mail: themis@law.kuleuven.be
Website: www.pvthemis.be
U kan zich via bovenstaande website op eenvoudige en vlotte wijze  
inschrijven voor de opleiding van uw keuze. Inschrijven blijft ook  
mogelijk via bijgevoegd formulier.

Uw inschrijving is bindend; bij annulatie wordt 10 % (met een 
minimum van 25 euro) aangerekend voor administratiekos-
ten. Gelieve kennis te nemen van de “Algemene voorwaarden”  
zoals vermeld op www.kuleuven.be/permanentevorming/pdf/
VerkoopsvoorwaardenPV.pdf.

Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie 
werkdagen voorafgaand aan de activiteit.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van 
de rechterlijke orde die zich inschrijven doch niet effectief aan-
wezig zijn, neemt het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding de 
eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is 
toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent 
naast de naam van de vervangen collega.

Prijs

De inschrijvingsprijs bedraagt € 120 (catering en cahier inbegrepen). 
Voor deelnemers afgestudeerd na 2008 bedraagt de prijs € 80.

Cahiers

Per vormingsonderdeel wordt een cahier aangeboden. De ca-
hiers bevatten de bijdragen van de sprekers en zijn beschikbaar 
op de studiedag. De cahiers zijn exclusief voorbehouden aan de 
deelnemers van de vormingsonderdelen van de THEMIS-School 
voor Postacademische Juridische Vorming. Ze worden uitgege-
ven in reeksvorm door de juridische uitgeverij die Keure en zijn 
na afloop van het academiejaar nog verkrijgbaar bij die Keure, 
Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge. 
Website: www.diekeure-juridischeuitgaven.be

Attest

Deelname aan een vormingsonderdeel geeft recht op een  
attest. Om praktische redenen wordt de deelnemer geregistreerd 
bij de aanvang van de sessie en wordt het attest na afloop elek-
tronisch doorgestuurd. 

Praktische informatie Locaties reeds Verschenen cahiers:

Leuven
k.U.LeUVen

Auditorium Zeger Van Hee, College De Valk
Tiensestraat 41, 3000 Leuven
www.kuleuven.be

het college de Valk is met de wagen te bereiken via de ring rond 
leuven; via de tiense poort en vervolgens de Blijde-inkomststraat 
bereikt u de betaalparking “ladeuze”. er is een ingang van het  
college de Valk langs het ladeuzeplein. het  auditorium zeger Van 
hee bevindt zich op wandelafstand van het station.

de vorming “Bijzondere overeenkomsten” gaat door in de promotie-
zaal de hallen, naamsestraat 22, 3000 leuven.

Kortrijk
kULak

Aula A 301, Gebouw A 
E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
www.kuleuven-kortrijk.be

met de wagen afrit kortrijk zuid volgen, daarna richting expo,  
vervolgens bij de colmar naar rechts. doorrijden tot de 1ste lichten 
naar links. op het einde van deze straat naar rechts. zodra je in deze 
straat bent, zie je de campus op je linkerkant. parkeergelegenheid ter 
plaatse. 

aan het station kan u de bus nemen met aanduiding hallen-lange 
munt.

Brussel
hUBrUsseL

Stormstraat 2
1000 Brussel
www.hubrussel.be

met de auto vanop de kleine ring rond Brussel ter hoogte van de 
Wetstraat volg je richting centrum. aan de volgende lichten ga 
je rechtdoor. Ga na de tweede lichten rechtsaf en draai rond de 
sint-Goedelekathedraal. je kiest voor de eerste straat links, daarna 
aan de lichten rechtdoor. dit is de stormstraat. de gebouwen van 
de campus bevinden zich rechts. ondergrondse parking aan het  
muntplein of city-parking aan het centraal station.
de stormstraat bevindt zich op wandelafstand van het station.

Diepenbeek
UniVersiteit hasseLt
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D, 3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be

de campus is gelegen op de weg hasselt-Genk. er is ruime parkeer-
gelegenheid op de campus. 

er is een snelbusdienst vanuit hasselt en Genk.

Bij eventuele wijziging van lokaal zal u via mail hiervan op de hoogte worden 
gebracht. De wijziging zal ook op onze site vermeld worden.

1.  Gerechtelijk privaatrecht Prof. dr. P. Van Orshoven (ed.)
2.  insolventierecht Prof. dr. E. Dirix en Prof. dr. H. Cousy (eds.)
3.  arbeidsrecht Prof. dr. O. Vanachter (ed.)
4.  familiaal vermogensrecht Prof. dr. W. Pintens (ed.)
5.   Verbintenissenrecht Prof. dr. S. Stijns en Prof. dr. H. Vandenberghe (eds.)
6.   straf(proces)recht Prof. dr. L. Dupont, Prof. dr. R. Verstraeten en 

Prof. dr. F. Hutsebaut (eds.)
7.  Personen- en familierecht Prof. dr .P. Senaeve (ed.)
8.  administratief recht Prof. dr. M. Boes (ed.)
9.   socialezekerheidsrecht Prof. dr. J. Van Langendonck, Prof. dr. D. Simoens 

en Prof. dr. J. Put (eds.)
10.  internationaal handelsrecht en arbitrage Prof. dr. H. Van Houtte (ed.)
11.  Vennootschaps- en financieel recht Prof. dr. K. Geens (ed.)
12.   handels- en verzekeringsrecht Prof. dr. H. Cousy, Prof. dr. F. Gotzen 

en Prof. dr. C. Van Schoubroeck (eds.)
13.   internationaal en europees recht Prof. dr. K. Lenaerts en 

Prof. dr. J. Wouters (eds.)
14.  Bijzondere overeenkomsten Prof. dr. A. Verbeke (ed.)
15.  economisch recht Prof. dr. J. Stuyck (ed.)
16.  Zakenrecht Prof. dr. H. Vandenberghe (ed.)
17.  fiscaal recht Prof. dr. F. Vanistendael (ed.)
18.  staatsrecht Prof. dr. A. Alen en Prof. dr. P. Lemmens (eds.)
19.  Gerechtelijk recht Prof. dr. P. Van Orshoven (ed.)
20.  insolventierecht Prof. dr. H. Cousy en Prof. dr. E. Dirix (eds.)
21.  arbeidsrecht Prof. dr. O. Vanachter (ed.)
22.  familiaal vermogensrecht Prof. dr. W. Pintens en Prof. dr. J. Du Mongh (eds.)
23.  Verbintenissenrecht Prof. dr. Sophie Stijns (ed.)
24.  straf(proces)recht Prof. dr. D. Van Daele en Prof. dr. R. Verstraeten (eds.)
25.  Personen- en familierecht Prof. dr. P. Senaeve (ed.)
26.  administratief recht Prof. dr. M. Boes (ed.)
27.  socialezekerheidsrecht Prof. dr. J. Put en Prof. dr. D. Simoens (eds.)
28.  internationaal Privaatrecht Prof. dr. H. Van Houtte (ed.)
29. Vennootschaps- en financieel recht Prof. dr. K. Geens (ed.)
30.   aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Prof. dr. H. Cousy en 
       Prof. dr. H. Vandenberghe (eds.)
31.  internationaal en europees recht Prof. dr. Koen Lenaerts en 
       Prof. dr. Jan Wouters (eds.)

32.  Bijzondere overeenkomsten Prof. dr. B. Tilleman en 
       Prof. dr. A. Verbeke (eds.)
33.  handels- en economisch recht Prof. dr. H. Cousy en Prof. dr. J. Stuyck (eds.)
34.  Zakenrecht Prof. dr. H. Vandenberghe (ed.)
35.  fiscaal recht Prof. dr. F. Vanistendael (ed.)
36.  staatsrecht Prof. dr. A. Alen en Prof. dr. P. Lemmens (eds.)
37.  Gerechtelijk recht Prof. dr. P. Van Orshoven (ed.)
38.  insolventierecht Prof. dr. H. Cousy en Prof. dr. E. Dirix (eds.)
39.  arbeidsrecht Prof. dr. O. Vanachter (ed.)
40.  familiaal vermogensrecht Prof. dr. W. Pintens en Prof. dr. J. Du Mongh (eds.)
41.  Verbintenissenrecht Prof. dr. S. Stijns (ed.)
42.  straf(proces)recht Prof. dr. R. Verstraeten en Prof. dr. D. Van Daele (eds.)
43.  Personen- en familierecht Prof. dr. P. Senaeve (ed.)
44.  administratief recht Prof. dr. M. Boes (ed.)
45.  socialezekerheidsrecht Prof. dr. J. Put en Prof. dr. D. Simoens (eds.)
46.  internationaal privaatrecht Prof. dr. H. Van Houtte (ed.)
47.  Vennootschaps- en financieel recht Prof. dr. K. Geens (ed.)
48.  aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Prof. dr. H. Cousy en 

Prof. dr. H.Vandenberghe (eds.)
49.  internationaal en europees recht Prof. dr. K. Lenaerts en J. Wouters (eds.)
50.  Bijzondere overeenkomsten Prof. dr. B. Tilleman en Prof. dr. A. Verbeke (eds.)
51.  handels- en economisch recht Prof. dr. H. Cousy en Prof. dr. J. Stuyck (eds.)
52.  Goederenrecht Prof. dr. V. Sagaert en Prof. dr. A. Verbeke (eds.)
53.  fiscaal recht Prof. dr. L. De Broe (ed.)
54.  staatsrecht Prof. dr.  A. Alen en Prof. dr. P. Lemmens (eds.)
55. familiaal vermogensrecht Prof. dr. W. Pintens en Prof. dr. J. Du Mongh (eds.)
56. Verbintenissenrecht Prof. dr. S. Stijns, Prof. dr. I. Samoy en Prof. dr. A De Boeck 

(eds.)
57. straf- en strafprocesrecht Prof. dr. R. Verstraeten en Prof. dr. F. Verbruggen (eds.)
58. insolventie- en beslagrecht Prof. dr. H Cousy en Prof. dr. E. Dirix (eds.)
59. Gerechtelijk recht Prof. dr. P. Van Orshoven (ed.)
60. arbeids- en socialezekerheidsrecht Prof. dr. F. Hendrickx, Prof. dr. D. 

Simoens (eds.)
61. Personen- en familierecht Prof. dr. P. Senaeve, Prof. dr. J. Du Mongh (eds.)
62. Goederenrecht Prof. dr. V. Sagaert, Prof. dr. A. Verbeke (eds.)
63. medisch recht Prof. dr. H. Nys, Prof. dr. S. Callens (eds.)
64. economisch privaatrecht Prof. dr. B. Tilleman (ed.)

Academiejaar 2012-2013 
Vormingsonderdelen

famiLiaaL VermoGensrecht

straf- en strafProcesrecht

themis “doctoraten”

VerBintenissenrecht

insoLVentie- en BesLaGrecht

 

Academiejaar
2011-2012

ProGramma VorminGsonderdeLen

1.  VennootschaPs- en  
financieeL recht

2. inteLLectUeeL recht
3.  BijZondere oVereenkomsten
4. VreemdeLinGenrecht

5. economisch recht
6. PUBLiekrecht
7. VerBintenissenrecht
8.  aansPrakeLijkheids- en 

VerZekerinGsrecht

school Voor 
Postacademische 
juridische VorminG

M E T  M E D E W E R K I N G  VA N  U I T G E V E R I J

Leuven
01_Vennootschaps- en financieel recht

Donderdag 13 oktober 2011 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: jean-marie nelissen Grade, em. hoogleraar 
K.U.Leuven, ere-advocaat bij het Hof van Cassatie

02_intellectueel recht

Donderdag 10 november 2011 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: els herregodts, raadsheer hof van beroep Brussel

03_Bijzondere oVereenkomsten

Donderdag 8 december 2011 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: jacques herbots,  em. gewoon hoogleraar 
K.U.Leuven

04_VreemdelinGenrecht

Donderdag 19 januari 2012 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: marleen maes, onderzoeksmedewerker 
K.U.Leuven 

05_economisch recht

Donderdag 9 februari 2012 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: henri haex, voorzitter rechtbank van koophandel

06_puBliekrecht

Donderdag 8 maart 2012 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: andré alen, rechter Grondwettelijk Hof, buiten-
gewoon hoogleraar K.U.Leuven

07_VerBintenissenrecht

Maandag 19 april 2012 van 14u00 tot 18u00
Voorzitter: prof. sophie stijns, gewoon hoogleraar 
K.U.Leuven, directeur Instituut voor Verbintenissenrecht

08_aansprakelijkheids- en VerzekerinGsrecht

Maandag 3 mei 2012 van 14u00 tot 18u00
Voorzitter: romain Vandebroek, oud-stafhouder balie te 
Leuven

Brussel�(Lunchseminars)

01_Vennootschaps- en financieel recht

Donderdag 20 oktober 2011 van 12u00 tot 14u00
Voorzitter: luc Weyts, em. buitengewoon hoogleraar 
K.U.Leuven, ere-notaris

03_Bijzondere oVereenkomsten

Donderdag 15 december 2011 van 12u00 tot 14u00
Voorzitter: annick de Boeck, hoofddocent HUBrussel

05_economisch recht

Donderdag 16 februari 2012 van 12u00 tot 14u00
Voorzitter: frank hellemans, docent HUBrussel, advocaat

06_puBliekrecht

Donderdag 15 maart 2012 van 12u00 tot 14u00
Voorzitter: stefan sottiaux, docent K.U.Leuven

08_aansprakelijkheids- en VerzekerinGsrecht

Donderdag 10 mei 2012 van 12u00 tot 14u00
Voorzitter: Bert keirsbilck, docent HUBrussel

onthaal start om 11u45
deelnemers kunnen een ter plaatse aangeboden lunch 
meenemen naar hun plaats

01_Vennootschaps- en financieel recht

Donderdag 20 oktober 2011 van 12u00 tot 14u00
12u00	 �Inleiding	door	Voorzitter	Luc	Weyts,	

em. buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven,  
ere-notaris

12u10	 �Aansprakelijkheid�van�rechtspersonen-
bestuurders�
Marieke Wyckaert,	advocaat, hoogleraar 
K.U.Leuven	en	Floris	Parrein,	assistent 
K.U.Leuven

12u50	Vragenronde

13u05		Conflicten	in	vennootschappen
Robbie	Tas,	docent HUBrussel, advocaat	en	
Sofie	Cools,	aspirante FWO

13u45	Vragenronde

14u00	Einde

03_Bijzondere oVereenkomsten

Donderdag 15 december 2011 van 12u00 tot 14u00
12u00		Inleiding	door	Voorzitter	Annick	De	Boeck,	

hoofddocent	HUBrussel

12u10	Actuele�problemen�koop-lastgeving
	 	Bernard	Tilleman,	gewoon hoogleraar 

K.U.Leuven-KULAK

12u50	Vragenronde

13u05	Actuele�problemen�aanneming
	 	Alain-Laurent	Verbeke,	gewoon hoogleraar 

K.U.Leuven

13u45	Vragenronde

14u00	Einde

05_economisch recht

Donderdag 16 februari 2012 van 12u00 tot 14u00
12u00		Inleiding	door	Voorzitter	Frank	Hellemans,	

docent HUBrussel, advocaat

12u10	2�jaar�Wet�Marktpraktijken
	 	Jules	Stuyck,	buitengewoon hoogleraar 

K.U.Leuven, advocaat

12u50	Vragenronde

13u05	Actualia�mededingingsrecht
	 	Wouter	Devroe,	gewoon hoogleraar, 

vice-decaan Rechtsfaculteit K.U.Leuven

13u45	Vragenronde

14u00	Einde

data & LocatiesLUnchseminars BrUsseL



de k.u.leuven wil haar studenten een geïntegreerd 
vormingsproject aanbieden en niet enkel  onderwijs 
dat naar een diploma leidt. Wij zien het als onze 
opdracht dat onze studenten in een breed kader 
grondige kennis en kunde opbouwen op een bepaald 
wetenschapsgebied en een onderzoekende houding 
ontwikkelen, met verwondering en vreugde voor het 
speuren naar inzicht. zij moeten de basis leggen voor 
een houding van levenslang leren. zo ontwikkelen 
zij een eigen levensvisie en levensproject, leren 
verantwoordelijkheid voor zichzelf opnemen, en-
gageren ze zich in de samenleving en zijn ze in staat 
om constructief en kritisch te handelen. de 
themisschool voor permanente vorming, een 
interuniversitair samenwerkingsverband tussen de 
rechtsfaculteiten k.u.leuven-kulak, huBrussel 
en uhasselt past in dit opzet. Gespreid over drie 
academiejaren wordt op de vier campussen door de 
respectievelijke titularissen van de juridische basis-
hoofdvakken van de faculteiten die participeren aan 
dit samenwerkingsverband een overzicht gegeven 
van de nieuwe tendensen in wetgeving, rechtspraak 
en rechtsleer in het betrokken vakgebied. dit jaar is 
dit het geval voor vennootschapsrecht, economisch 
recht, bijzondere overeenkomsten, publiekrecht. 

net zoals vorig jaar komen ook meer functionele 
rechtsgebieden aan bod zoals intellectuele eigen-
domsrecht, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, 
vreemdelingenrecht.

het karakteristieke kenmerk van de universitaire 
permanente vorming is dat zij  onderzoeksgebaseerd 
is. de themis-school voor permanente Vorming wil 
dan ook dit jaar graag in het onderdeel Verbintenis-
senrecht een forum bieden aan jonge getalenteerde 

doctores om de wetenschappelijke inzichten - ver-
worven gedurende hun doctoraal onderzoek - te va-
loriseren voor de praktijk.

om ons publiek een optimaal keuzeaanbod te 
garanderen, starten we dit jaar in Brussel met een 
nieuwe formule: de themis-vorming wordt er op 
synthetische wijze gebracht onder de vorm van een 
lunchseminar van 12u tot 14u. u kunt derhalve 
kiezen om de themis-vorming te volgen in de na-
middag te leuven, in de vooravond te diepenbeek 
en kortrijk of op de middag te Brussel.

tevens start de themis-school met een project 
waarbij de opleiding Bijzondere overeenkomsten als 
pilot zal fungeren voor het aanbieden van de 
vormingen via livestream (vorming volgen via 
internet). meer informatie hierover zal later 
beschikbaar zijn voor geïnteresseerden.

Via dit aanbod willen de vier organiserende instel-
lingen zich openstellen voor de inbreng van anderen 
en werken ze samen om kwaliteit te bevorderen. Wij 
hopen dan ook u op een van onze vormingen te mo-
gen verwelkomen. Verder staan wij ook steeds open 
voor uw suggesties naar optimalisering, uitbreiding 
van ons aanbod aan permanente vorming, zelfs voor 
organisatie van permanente vorming op maat. u kan 
die sturen aan themis@law.kuleuven.be.

woord Vooraf

prof. Bernard tilleman 
 • directeur, themis-school voor  

postacademische juridische Vorming
• Gewoon hoogleraar k.u.leuven/kulak

Vormingsonderdeel VormingsonderdeelVennootschaPs- en financieeL recht inteLLectUeeL recht1 2

Vormingsonderdeel Vormingsonderdeeleconomisch recht PUBLiekrecht5 6

13u30 – 14u00 Onthaal van de deelnemers
17u00 – 17u30 *

14u00 – 14u15  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
17u30 – 17u45 *

14u15 – 14u55 Aansprakelijkheid van rechtspersonen en bestuurders
17u45 – 18u25 *  Aansprakelijkheid in vennootschappelijke context en toerekening, 

op burgerlijk en strafrechtelijk vlak, blijft een kluwen: samenloop, 
decumul, co-existentie vertroebelen het beeld. Tijd om orde op 
zaken te stellen.

Marieke Wyckaert, advocaat, hoogleraar K.U.Leuven
Drs. Floris Parrein, assistent K.U.Leuven

14u55 – 15u35 Conflicten in vennootschappen 
18u25 – 19u05 *  De vennootschap is een onuitputtelijke bron van conflicten, tussen 

aandeelhouders, bestuurders en aandeelhouders, en met derden. 
De kortgedingrechter, en de rechter zetelend zoals in kort geding 
domineren de scène. De casuïstiek op een rijtje gezet.

Robbie Tas, advocaat, docent HUBrussel
Sofie Cools, aspirante FWO

15u35 – 15u55 Vraagstelling
19u05 – 19u25 *

15u55 – 16u15 Koffie/Thee
19u25 – 19u45 *

13u30 – 14u00 Onthaal van de deelnemers
17u00 – 17u30 *

14u00 – 14u15  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
17u30 – 17u45 *

14u15 – 14u55 Actualia handelsrecht
17u45 – 18u25 *  De nieuwe richtlijn 2011/7/EU betreffende betalingsachterstand 

van handelstransacties is aangenomen. Deze bijdrage bekijkt de 
implicaties van deze richtlijn voor Belgisch recht en eventuele 
mogelijkheden voor rechtbanken om op de omzetting (16 maart 
2013) te anticiperen.

Evelyne Terryn, hoofddocent K.U.Leuven/KULAK

14u55 – 15u35 Beëindiging van overeenkomsten met handelstussenpersonen 
18u25 – 19u05 *  Regelgeving en rechtspraak behandelt de beëindiging van diverse 

distributieovereenkomsten op disparate wijze, ondanks duidelijke 
gemeenschappelijke kenmerken. De kwalificatie van die overeen-
komsten is belangrijk en men gaat op zoek naar nieuwe distributie-
vormen.

Drs. Pieterjan Naeyaert, doctoraal onderzoeker, gerechtelijk stagiair

15u35 – 15u55 Vraagstelling
19u05 – 19u25 *

15u55 – 16u15 Koffie/Thee
19u25 – 19u45 *

13u30 – 14u00 Onthaal van de deelnemers
17u00 – 17u30 *

14u00 – 14u15  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
17u30 – 17u45 *

14u15 – 14u55 Onteigeningen en eigendomsrecht
 17u45 – 18u25 *   Onteigeningsrecht is in volle ontwikkeling, althans op vlak van 

rechtspraak en rechtsleer. Overheden en eigenaars worden gecon-
fronteerd met tal van technische en principiële vragen inzake de 
wettigheid van een onteigeningsinitiatief. We gaan dieper in op de 
problematiek van de onteigeningsnoodzaak en de zelfrealisatie. 

Dr. Stijn Verbist, advocaat

14u55 – 15u35 Actuele rechtspraak antidiscriminatierecht 
18u25 – 19u05 *  De belangrijkste Europese antidiscriminatierichtlijnen dateren van 

het begin van de 21e eeuw. Ondertussen werden zij omgezet in 
federale en deelstatelijke wetgeving. Deze bijdrage analyseert de 
belangrijkste rechtspraak van het voorbije decennium. Het gaat 
onder meer na hoe het Hof van Justitie zich in dit domein opstelt.

Stefan Sottiaux, docent K.U.Leuven

15u35 – 15u55 Vraagstelling
19u05 – 19u25 *

15u55 – 16u15 Koffie/Thee
19u25 – 19u45 *

* te Kortrijk en Diepenbeek

* te Kortrijk en Diepenbeek * te Kortrijk en Diepenbeek

16u15 – 16u55	 Overdracht van aandelen
19u45 – 20u25 *  Overdracht	van	aandelen	is	een	contract	dat	te	paard	zit	op	

klassiek	verbintenissenrecht	en	vennootschapsrecht,	met	boei-
ende	verhoudingen	tussen	partijen	en	derden.	Bij	verkoop	van	
aandelen,	hebben	garanties	betrekking	op	activa	en	passiva.	Er	
is	nood	aan	duidelijke	principes.

Frank Hellemans, hoofddocent HUBrussel, advocaat
Matthias Wauters, advocaat

16u55 – 17u35 	 Financieel recht: een stand van zaken 2011 
20u25 – 21u05 *  Na	de	financiële	crisis	werd	het	financieel	recht	grondig	her-

vormd.	Naast	de	actoren	zelf		(banken,	hedge	funds	...)	werd	
ook	toezicht	grondig	aangepakt.	Het	twin-peaksmodel	regelt	
nu	de	verhouding	tussen	de	NBB	en	de	CBFA	(nu	FSMA).

Koen Geens, gewoon hoogleraar K.U.Leuven
Drs. Carl Clottens, assistent K.U.Leuven

17u35 – 17u55	 Vraagstelling
21u05 – 21u25 *

17u55 – 18u00 Slotbeschouwing door de voorzitter
21u25 – 21u30 *

16u15 – 16u55	 Actualia mededingingsrecht
19u45 – 20u25 *  Publieke	afdwinging	van	mededingingsrecht	wordt	harder,	met	

hoge	boetes,	verklikking	(clementie)	en	soms	strafrechtelijke	
sancties.	Mogelijk	nog	ingrijpender	is	recente	toename	van	
vorderingen	tot	“private	afdwinging”,	waarbij	gedupeerde	
concurrenten	of	consumenten	schadevergoeding	eisen.

Wouter Devroe, gewoon hoogleraar en vice-decaan K.U.Leuven, advocaat

16u55 – 17u35 	 2 jaar Wet Marktpraktijken 
20u25 – 21u05 *  De	nieuwe	wet	Marktpraktijken	(in	werking	sinds	12	mei	2010)	

heeft	belangrijke	wijzigingen	gebracht	in	centrale	aspecten	van	
recht	van	handelspraktijken,	zoals	van	onwettige	mededin-
ging		en	vordering	tot	staking.	Deze	en	andere	ontwikkelingen	
zullen	vanuit	een	praktische	invalshoek	worden	besproken.

Jules Stuyck, buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven, advocaat

17u35 – 17u55	 Vraagstelling
21u05 – 21u25 *

17u55 – 18u00 Slotbeschouwing door de voorzitter
21u25 – 21u30 *

16u15 – 16u55	 Tucht en examencontentieux onderwijs 
19u45 – 20u25 *  Onderwijs	ondergaat	de		invloed	van	de	juridisering	van	de	

samenleving.	Dit	geldt	zowel	voor	leerplichtonderwijs	als	voor	
hoger	onderwijs.	Dit	onderdeel	gaat	in	op	het	recht	op	inschrij-
ving,	het	orde-	en	tuchtrecht,	en	op	geschillen	inzake	examens.

Gunter Maes, hoofddocent UHasselt

16u55 – 17u35 	 De Raad voor Vergunningsbetwistingen
20u25 – 21u05 *  De	Raad	voor	Vergunningsbetwistingen	is	op	1	december	2009	

operationeel	geworden.	Als	administratief	rechtscollege	heeft	
de	Raad	met	beperkte	personeelsbezetting	en	middelen	inmid-
dels	een	400	arresten	uitgesproken.	Deze	bijdrage	bekijkt	de	
procedure	voor	de	Raad	en	grote	lijnen	van	rechtspraak.

Marc Boes, emeritus gewoon hoogleraar K.U.Leuven

17u35 – 17u55	 Vraagstelling
21u05 – 21u25 *

17u55 – 18u00 Slotbeschouwing door de voorzitter
21u25 – 21u30 *

Coördinatie:  Prof. dr. Koen Geens, K.U.Leuven

Coördinatie:  Prof. dr. Wouter Devroe, K.U.Leuven, Prof. dr. Jules Stuyck, 
K.U.Leuven en Prof. dr. Evelyne Terryn, K.U.Leuven/KULAK

Coördinatie:  Prof. dr. André Alen, K.U.Leuven, Prof. dr. Gunter Maes, UHasselt 
en Prof. dr. Stefan Sottiaux, K.U.Leuven

Programma

Programma Programma

13u30 – 14u00 Onthaal van de deelnemers
17u00 – 17u30 *

14u00 – 14u15  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
17u30 – 17u45 *

14u15 – 14u55 Harmonisatie van het auteursrecht in de Europese Unie
17u45 – 18u25 *  Begin jaren 90 was de start van een periode met intense activiteit 

op dit gebied en heeft geleid tot partiële resultaten op weg naar  
Europees auteursrecht. De jongste jaren is de Europese wetgeven-
de motor aan het sputteren. Volledige stilstand wordt nog vermeden 
door creatieve interpretatie van bestaande teksten.

Frank Gotzen, gewoon hoogleraar HUBrussel, buitengewoon hoogleraar K.U.Leuven, 
directeur Centrum voor Intellectuele Rechten (CIR)

14u55 – 15u35 Recente rechtspraak in het merkenrecht 
18u25 – 19u05 *  Merkenrecht is wellicht het meest geharmoniseerd binnen de EU. 

Talrijke beslissingen die het Hof van Justitie in dit domein heeft 
uitgesproken, hebben daartoe ongetwijfeld bijgedragen. De basis-
concepten worden besproken en toegelicht.

Marie-Christine Janssens, hoofddocent K.U.Leuven en HUBrussel

15u35 – 15u55 Vraagstelling
19u05 – 19u25 *

15u55 – 16u15 Koffie/Thee
19u25 – 19u45 *

* te Kortrijk

16u15 – 16u55	 Recente ontwikkelingen in  het octrooirecht
19u45 – 20u25 *  Dit	luik	zoomt	in	op	de	stand	van	zaken	in	de	moeizame	

genesis	van	een	‘Unie-octrooi’	en	een	Europese	octrooirecht-
bank.	Ook	bekijken	we	recente	en	markante	ontwikkelingen	in	
rechtspraak	van	het	Europees	Octrooibureau	en	het	Hof	van	
Justitie	van	de	EU	op	het	vlak	van	software,	biotechnologie	en	
landbouw.

Geertrui Van Overwalle,	deeltijds hoogleraar K.U.Leuven en Tilburg University

16u55 – 17u35 	 Geheimhoudingsovereenkomsten 
20u25 – 21u05 *  Niet	elke	vorm	van	informatie	is	gedekt	door	intellectueel	

eigendomsrecht	maar	kan	toch	in	aanmerking	komen	voor	
bescherming	op	basis	van	privaatrechtelijke	mechanismen	
zoals	geheimhoudingsovereenkomsten.	Dit	onderdeel	gaat	in	
op	problemen	die	rijzen	bij	opstellen	van	dergelijke	overeen-
komsten.

Ken Andries,	docent UHasselt, vrijwillig medewerker K.U.Leuven, advocaat

17u35 – 17u55	 Vraagstelling
21u05 – 21u25 *

17u55 – 18u00 Slotbeschouwing door de voorzitter
21u25 – 21u30 *

Programma

Coördinatie:  Prof. dr. Marie-Christine Janssens, K.U.Leuven/HUBrussel, 
Prof. dr. Frank Gotzen, HUBrussel/K.U.Leuven en Prof. dr. Geertrui Van  
Overwalle, K.U.Leuven/Tilburg University

Vormingsonderdeel BijZondere oVereenkomsten3

Vormingsonderdeel VerBintenissenrecht7
13u30 – 14u00 Onthaal van de deelnemers
17u00 – 17u30 *

14u00 – 14u15  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
17u30 – 17u45 *

14u15 – 14u55 De pluraliteit van schuldenaars: hoofdelijkheid,
17u45 – 18u25 * in solidum en ondeelbaarheid
  Pluraliteit van schuldenaars is vandaag eerder regel dan 

uitzondering. Vermoeden van deelbaarheid wordt in praktijk 
steevast opzij gezet, zowel in contractuele als buitencontractu-
ele aangelegenheden. Aan bod komt een kritische vergelijking 
tussen voornoemde rechtsfiguren, waarbij wordt ingegaan op 
toepassingsgebied, gevolgen van keuzerecht, doorwerking van 
ingebrekestelling, verjaring, kwijtschelding etc. en  het onnut van 
de clausule van “hoofdelijkheid en ondeelbaarheid”. 

Drs. Matthias Vandenbogaerde, aspirant FWO K.U.Leuven/KULAK, Centrum voor 
Rechtsmethodiek K.U.Leuven

14u55 – 15u35 De tijdsbepaling in het verbintenissen- en contractenrecht
18u25 – 19u05 *  Nauwkeurig situeren van vertrek- en eindpunt van verbintenissen 

in tijd zorgt voor economische optimalisatie. De tijdsbepaling 
vormt daartoe een ideaal instrument. De opschortende tijdsbepa-
ling wijkt af van het principe van onmiddellijke opeisbaarheid en 
verdaagt deze naar een later ogenblik.

Maarten Deman, FLOF-bursaal Centrum Rechtsmethodiek K.U.Leuven

15u35 – 15u55 Vraagstelling
19u05 – 19u25 *

15u55 – 16u15 Koffie/Thee
19u25 – 19u45 *

13u30 – 14u00 Onthaal van de deelnemers
17u00 – 17u30 *

14u00 – 14u15  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
17u30 – 17u45 *

14u15 – 14u55 Actuele ontwikkelingen: aanneming
17u45 – 18u25 *  Achter de generieke term van aanneming gaat een grote ver-

scheidenheid aan overeenkomsten schuil (overeenkomsten met 
vrije beroepers, vastgoedmakelaars, kledingontwerpers). Het 
Belgische recht beoogt vaak een sectoriële reglementering voor 
elk van die overeenkomsten afzonderlijk. Het Europese recht 
past daarentegen grosso modo op alle dienstenovereenkomsten 
dezelfde regels toe en hanteert andere onderscheiden zoals B2B 
en B2C contracten. We belichten deze onderbelichte invloed van 
het Europees recht op het Belgische aannemingsrecht.

Alain-Laurent Verbeke, gewoon hoogleraar K.U.Leuven
Drs. Pieter Brulez, assistent

14u55 – 15u35 Actuele ontwikkelingen: koop en lastgeving 
18u25 – 19u05 *  Het impact van de feitelijke onbekwaamheid van de lasthebber 

volgens het Hof van Cassatie, de omzeiling van pleitmonopo-
lie van de advocaat via subrogatie, de invulling van het begrip 
verkoper in de consumentenkoop door het Hof van Cassatie, de 
invulling van de notie kosteloos gebruik in de consumentenkoop 
door het Hof van Justitie, de opeenvolging van gemeenkoop 
recht en consumentenkoop en de toepassing van het leerstuk 
van de overgang van kwalitatieve rechten, zijn maar een beperkt 
aantal illustraties van de ontwikkelingen in de hogere en lagere 
rechtspraak die worden behandeld.

Bernard Tilleman, gewoon hoogleraar K.U.Leuven

* te Kortrijk

* te Kortrijk en Diepenbeek

16u15 – 16u55	 De eenzijdige opzegging
19u45 – 20u25 *  Door	eenzijdige	opzegging	stelt	een	contractpartij	eigenmachtig	

een	einde	aan	een	geldig	tot	stand	gekomen	contract.	Hoewel	
de	eenzijdige	opzegging	wettelijk	is	geregeld	voor	bepaalde	
bijzondere	overeenkomsten,	ontbreekt	een	algemene	wettelijke	
regeling	voor	alle	(duur)overeenkomsten.

Dr. Flavie Vermander, vrijwillig wetenschappelijk medewerker K.U.Leuven, Instituut 
voor Verbintenissenrecht

16u55 – 17u35 	 Toetsing van het contractuele evenwicht
20u25 – 21u05 *  Over	welke	instrumenten	beschikt	de	rechter	om	evenwicht	

tussen	hoofdprestaties	in	een	contract	te	toetsen	en	om	
onevenwicht	in	voorkomend	geval	te	sanctioneren?	Deze	vraag	
wordt	beantwoord	vanuit	een	praktische	invalshoek,	mede	aan	
de	hand	van	rechtspraak	uit	het	gemeen	verbintenissenrecht	en	
het	consumentenrecht.

Dr. Elke Swaenepoel, advocaat en vrijwillig wetenschappelijk medewerker 
K.U.Leuven, Instituut voor Verbintenissenrecht

17u35 – 17u55	 Vraagstelling
21u05 – 21u25 *

17u55 – 18u00 Slotbeschouwing door de voorzitter
21u25 – 21u30 *

15u35 – 15u55	 Vraagstelling
19u05 – 19u25 *

15u55 – 16u15	 Koffie/Thee
19u25 – 19u45 *

16u15 – 16u55	 Actuele ontwikkelingen: huur
19u45 – 20u25 *  Dit	onderdeel	focust	op	tendensen	in	belangrijke	rechtspraak	

van	de	afgelopen	jaren	over	gemene	huurrecht,	woninghuur	
en	handelshuur,	met	o.m.	een	aantal	arresten	van	de	hoogste	
rechtscolleges	(Grondwettelijk	Hof	en	Hof	van	Cassatie).

Nicolas Carette, docent UAntwerpen

16u55 – 17u35 	 Actuele ontwikkelingen: kleine en onbenoemde contracten
20u25 – 21u05 * 	Ofschoon	doctrine	in	bijzonder	contractenrecht	klassiek	voor-

melde	overeenkomsten	(koop,	huur,	aanneming,	...)	betreft,	
loont	het	even	stil	te	staan	bij	kleinere	contracten.	Op	basis	
van	analyse	van	de	rechtspraak	belicht	dit	laatste	onderdeel	
enkele	belangwekkende	ontwikkelingen	op	dat	vlak.

Bert Demarsin, docent HUBrussel

17u35 – 17u55	 Vraagstelling
21u05 – 21u25 *

17u55 – 18u00 Slotbeschouwing door de voorzitter
21u25 – 21u30 *

Coördinatie:  Prof. dr. Sophie Stijns, K.U.Leuven en Prof. dr. Bernard Tilleman, 
K.U.Leuven/KULAK

Coördinatie:  Prof. dr. B. Tilleman, K.U.Leuven/KULAK
en Prof. dr. Alain-Laurent Verbeke, K.U.Leuven

Programma

Programma

Vormingsonderdeel VreemdeLinGenrecht4

Vormingsonderdeel aansPrakeLijkheids- en VerZekerinGsrecht8
13u30 – 14u00 Onthaal van de deelnemers
17u00 – 17u30 *

14u00 – 14u15  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
17u30 – 17u45 *

14u15 – 14u55 Actualia verzekeringsrecht 2008 - maart 2012 -   
17u45 – 18u25 * Highlights uit wetgeving en rechtspraak
  Hospitalisatieverzekering door ziekenfondsen, bescherming van 

begunstigden van levensverzekeringen, gedrags- en pruden-
tieel toezicht op verzekeringsondernemingen en internationale 
verzekeringsovereenkomsten kennen nieuwe wettelijke regels. 
Enkele highlights uit de rechtspraak zijn opzettelijke schadege-
vallen en zware fout, bewijslast, verval van dekking, subrogatie, 
informatieplicht en discriminatie. 

Caroline Van Schoubroeck, hoofddocent K.U.Leuven, voorzitter Commissie voor 
Verzekeringen 
Dr. Yves Thiery, assistent K.U.Leuven Instituut Handels- en Verzekeringsrecht, 
advocaat

14u55 – 15u35 Vergoeding van verkeersongevallen
18u25 – 19u05 *  Highlights uit rechtspraak inzake vergoeding door GMWF, 

aanvaarding en kennisgeving algemene voorwaarden, verhaals-
gronden modelovereenkomst en bewijs van oorzakelijk verband. 
Over vergoedingsregeling van artikel 29bis WAM-wet is veel 
recente rechtspraak o.m. treinongeval in eigen bedding, snel-
heidswedstrijd, werkgever als rechthebbende, … 

Geert Jocqué, raadsheer Hof van Cassatie, academisch consulent UGent, Centrum 
voor Verbintenissenrecht

15u35 – 15u55 Vraagstelling
19u05 – 19u25 *

13u30 – 14u00 Onthaal van de deelnemers
17u00 – 17u30 *

14u00 – 14u15  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter
17u30 – 17u45 *

14u15 – 14u55 Recente ontwikkelingen in het socialezekerheidsrecht 
17u30 – 17u45 * voor migranten
  Deze bijdrage behandelt recente ontwikkelingen inzake toegang 

tot socialezekerheidsvoorzieningen voor migranten: opvang en 
bijstand, leefloon, socialezekerheidsverstrekkingen en impact 
van sociale grondrechten.

Steven Bouckaert, rechter in de arbeidsrechtbank te Gent

14u55 – 15u35 Recente ontwikkelingen in het Belgisch en 
18u25 – 19u05 * Europees arbeidsmigratierecht 
  We gaan in de eerste plaats in op ontwikkelingen in het ar-

beidsmigratierecht. Hierbij zal aandacht worden besteed aan 
wijzigingen in de Belgische wetgeving inzake arbeidsvergun-
ningen alsook aan ontwikkelingen in het Unierecht, waaronder 
goedkeuring van nieuwe richtlijnen of aflopen van de omzet-
tingstermijn van reeds goedgekeurde richtlijnen. Ten tweede zal 
een overzicht gegeven worden van recente ontwikkelingen in 
sociaalrechtelijke bescherming van migrerende werknemers.

Herwig Verschueren, hoofddocent UAntwerpen en gastprofessor V.U.Brussel

15u35 – 15u55 Vraagstelling
19u05 – 19u25 *

15u55 – 16u15 Koffie/Thee
19u25 – 19u45 *

* te Kortrijk en Diepenbeek

* te Kortrijk

15u55 – 16u15	 Koffie/Thee
19u25 – 19u45 *

16u15 – 16u55	 Nieuwe mogelijkheden tot beperking van de professionele
19u45 – 20u25 *  aansprakelijkheid van advocaten en andere beoefenaars 

van vrije en gereglementeerde beroepen 
Traditioneel	werden	beoefenaars	van	vrije	beroepen	en	van	
dienstverlenende	intellectuele	beroepen	wettelijk	of	deonto-
logisch	onderworpen	aan	strenge	regels	inzake	professionele	
aansprakelijkheid.	Verschillende	manieren	waarop	aansprake-
lijkheid	voortaan	kan	beperkt	worden,	komen	aan	bod.

Herman Cousy, emeritus gewoon hoogleraar K.U.Leuven

16u55 – 17u35 	 Recente ontwikkelingen bij de aansprakelijkheid en
20u25 – 21u05 * alternatieve vergoedingsregelingen
	 	Wetgevende	highlights	zijn	de	Verordening	Rome	II	en	de	

impact	op	de	aansprakelijkheid	bij	ongevallen	in	het	buiten-
land,	alsook	de	vergoeding	van	medische	schade.		Highlights	
uit	rechtspraak	van	de	artikelen	1382	e.v.	B.W.	zijn:	begrip	
schade,	opzettelijke	fout	en	verdeling	van	schadelast,	leerstuk	
van	verlies	van	een	kans.

Ilse Samoy, docent K.U.Leuven, gastdocent UHasselt

17u35 – 17u55	 Vraagstelling
21u05 – 21u25 *

17u55 – 18u00  Slotbeschouwing
21u25 – 21u30 * door de voorzitter

16u15 – 16u55	 Recente ontwikkelingen in de verblijfswetgeving
19u45 – 20u25 *  Recente	en	aangekondigde	wijzigingen	aan	de	verblijfs-

wetgeving	vormen	het	onderwerp	van	deze	uiteenzetting:	
het	medisch	verblijfsstatuut,	de	gezinshereniging,	het	asiel	
en	de	terugkeer.	Daarbij	wordt	telkens	aandacht	besteed	
aan	de	Europeesrechtelijke	aspecten	en	ontwikkelingen	
die	voortvloeien	uit	de	Europese	regelgeving	en	recente	
rechtspraak	van	het	Hof	van	Justitie.

Dirk Vanheule, hoofddocent UAntwerpen

16u55 – 17u35 	 Recente ontwikkelingen in de procedure voor de
20u25 – 21u05 * Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 	Hier	zal	aan	de	hand	van	een	selectie	van	voor	de	praktijk	re-

levante	vraagpunten	(zoals	rechtsmacht,	bevoegdheid,	schor-
sende	werking,	termijnen,	organisatie	van	zittingen,	aanvoeren	
van	elementen)	actuele	procedurekwesties	voor	de	Raad	voor	
Vreemdelingenbetwistingen,	zowel	bij	volle	rechtsmacht	als	in	
het	annulatiecontentieux,	besproken	worden.

Geert Debersaques, onderwijsprofessor V.U.Brussel, eerste voorzitter Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen

17u35 – 17u55	 Vraagstelling
21u05 – 21u25 *

17u55 – 18u00 Slotbeschouwing door de voorzitter
21u25 – 21u30 *

Coördinatie:  Prof. dr. Ilse Samoy, docent K.U.Leuven en gastdocent UHasselt, 
Prof. dr. Sophie Stijns, gewoon hoogleraar K.U.Leuven en Prof. dr. Caroline Van 
Schoubroeck, K.U.Leuven

Coördinatie:  Prof. dr. Marie-Claire Foblets, K.U.Leuven en 
Prof. dr. Dirk Vanheule, UAntwerpen

Programma

Programma


