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De KU Leuven wil haar studenten een geïntegreerd 
vormingsproject aanbieden. Het is meer dan onder-
wijs dat naar een diploma leidt. Wij zien het als onze 
evidente opdracht studenten in een breed kader 
grondige kennis en vaardigheden te laten verwerven. 
Maar er is meer. Studenten worden gestimuleerd een 
onderzoekende houding te ontwikkelen waarin ver-
wondering en vreugde voor het speuren naar inzicht 
een plaats krijgen. Dit moet de basis leggen voor een 
houding van levenslang leren. Hierin past de speci-
fieke opdracht van de THEMIS School voor Postaca-
demische Juridische Vorming.

De THEMIS School groeide uit tot een interuniversi-
tair samenwerkingsverband tussen de rechtsfacul-
teiten KU Leuven, KULAK, HUBrussel en UHasselt. 
Gespreid over drie academiejaren biedt THEMIS  
ondertussen op de vier campussen een overzicht  
van de actuele tendensen in wetgeving, rechtspraak 
en rechtsleer. 

In het academiejaar 2013-2014 passeren Gerechtelijk 
Recht, Arbeids- en Socialezekerheidsrecht, Personen- 
en Familierecht en Vastgoedrecht de revue. Voor-
gaande jaren werd gestart met het opnemen van 
meer functionele rechtsgebieden en nieuwe discipli-
nes in het opleidingsaanbod. Zo zal dit academiejaar 
Gemeenterecht en Jeugdbeschermingsrecht aan bod 
komen. Daarnaast biedt het onderdeel Contracten-
recht een forum aan jonge getalenteerde doctores om 
de wetenschappelijke inzichten - verworven gedu-
rende hun doctoraal onderzoek - te valoriseren.

Om ons doelpubliek een optimaal keuzeaanbod te 
garanderen, bieden we in Brussel twee volledige stu-
diedagen aan. De module Gerechtelijk Recht wordt 
gecombineerd met een module Arbeids- en Sociale-

zekerheidsrecht op 21 november 2013. De modules 
Personen- en Familierecht en Vastgoedrecht worden 
op 13 februari 2014 gegeven. Het staat u weliswaar 
vrij om ook in Brussel één van die vier aangeboden 
modules apart te volgen. 

Onze opleidingen worden ook livestream aangebo-
den. U kan gelijktijdig met de opleiding die in  
Leuven aan bod komt de module thuis of op kantoor 
volgen op uw pc.

Wij hopen dan ook van harte u op een van onze vor-
mingen te mogen verwelkomen.

wOORD VOORAF

Prof. dr. Yves Stevens 
Directeur THEMIS School voor 
Postacademische Juridische Vorming



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

14u00 – 14u10  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 
17u30 – 17u40 *

 Stand van zaken en recente ontwikkelingen inzake …

14u10 – 14u55 … vrijwillige verschijning, getuigenverklaring, in- 
17u40 – 18u25 * gereedheidbrenging en andere hete hangijzers van 
  het burgerlijk procesrecht
  Ook al laat een grondige restyling van het burgerlijk 

procesrecht (al veel te lang) op zich wachten, toch zijn 
een aantal niet onbelangrijke punctuele recente ont-
wikkelingen het bestuderen waard: gedinginleiding bij 
“gemeenschappelijk verzoekschrift”, nieuwe recht-
spraak over ingereedheidbrenging, schriftelijk getui-
genbewijs ...

Sven Sobrie, assistent KU Leuven, advocaat

14u55 – 15u40 … het deskundigenonderzoek
18u25 – 19u10 *  Sedert de aanpassing van het deskundigenonderzoek 

bij de wet van 15 mei 2007 zijn de meeste toepassings-
problemen in de rechtspraak en rechtsleer opgedoken 
en beantwoord, zij het niet steeds even eenduidig. Deze 
bijdrage biedt een onmisbaar, grondig overzicht van de 
hand van de specialist ter zake. 

Antoon Lysens, voorzitter Rechtbank van Koophandel te Tongeren

15u40 – 15u55 Vraagstelling
19u10 – 19u25 *

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

16u15 – 17u00  … grensoverschrijdende geschillen  
19u45 – 20u30 *  Recent werd de Brussel I Verordening grondig 

onder handen genomen, waarover heel wat te 
vertellen valt, evenals over interessante ontwik-
kelingen in de rechtspraak over o.m. het Euro-
pees betalingsbevel, de grensoverschrijdende 
bewijsgaring en de betekening in het buitenland.

Benoît Allemeersch, hoofddocent KU Leuven, advocaat

17u00 - 17u45 … de hervorming van de justitie
20u30 – 21u15 *  “Het voorbije jaar is intens gewerkt aan de voor-

bereiding van de hervorming van de rechterlijke 
orde. [Daarbij] werd geopteerd voor een herin-
deling van de rechtsgebieden in 12 arrondisse-
menten. Deze schaalvergroting moet dienen als 
hefboom voor een decentralisatie van financiële 
en personeelsbevoegdheden weg van het natio-
nale niveau naar — in de meeste gevallen — het 
provinciaal niveau dat garant moet staan voor 
voldoende stabiele en operationele werkings- 
en beheersstructuren van de rechtsgebieden. 
Daarbij worden ook de instrumenten aangereikt 
om dat gedecentraliseerd en flexibeler beheer 
mogelijk te maken, zoals de mobiliteit en de be-
heerscontracten. Het doel van de hervorming 
blijft om de gerechtelijke achterstand weg te 
werken, en een snellere en betere dienstverle-
ning vanuit Justitie aan de burger mogelijk te 
maken, zoals dit Parlement nu al verscheidene 
decennia vraagt.” (Algemene beleidsnota van de 
Minister van Justitie van 27 december 2012, blz. 
3-4).

Paul Van Orshoven, gewoon hoogleraar KU Leuven, lid van de 
Hoge Raad voor Justitie, advocaat

17u45 - 18u00  Vraagstelling en slotbeschouwing door de 
21u15 - 21u30 * voorzitter 

Programma

Vormingsonderdeel GERECHTELIJK RECHT1

Coördinatie: Prof. Paul Van Orshoven en Prof. Benoît Allemeersch
* te Kortrijk en Hasselt

Leuven
donderdag 10 oktober 2013 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: Johan Boon, Kamervoorzitter Hof van Beroep te Brussel

Kortrijk
maandag 14 oktober 2013 van 17u30 tot 21u30 
Voorzitter: Antoon Lust, advocaat 

Hasselt
dinsdag 22 oktober 2013 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: Anne Mie Draye, decaan faculteit rechten UHasselt

Brussel
donderdag 21 november 2013 van 14u00 tot 18u00
Voorzitter: Bert Demarsin, vicedecaan faculteit rechten  
HUB-KUBrussel



Vormingsonderdeel ARBEIDS- EN SOCIALEZEKERHEIDSRECHT2

Coördinatie: Prof. Frank Hendrickx, Prof. Danny Pieters

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

14u00 – 14u10  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 
17u30 – 17u40 *

14u10 – 14u55 Gelijk of ongelijk: de verstrenging van de gelijkge- 
17u40 – 18u25 * stelde periodes in het pensioenrecht 
  Na jaren van proliferatie in gelijkgestelde periodes is 

er een kentering. De gelijkgestelde periodes worden 
hertekend. Het aantal periodes neemt af, de bereke-
ning wordt strenger en de toekenning moeilijker gege-
ven. Deze herschikking van de gelijkgestelde periodes 
is enerzijds een wederkeren naar de oorspronkelijke 
bedoeling van de gelijkgestelde periodes maar ander-
zijds een vraagteken naar de toekomst van de armoe-
debestrijding. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de 
impact van deze pensioenhervorming op de leeftijd en 
de loopbaan voor de drie professionele stelsels en de 
interpretatievragen die hierdoor rijzen. 

Yves Stevens, hoofddocent Instituut Sociaal Recht

14u55 – 15u40 Werkloosheid en arbeidsbemiddeling: een span- 
18u25 – 19u10 * ningsveld tussen rechten en verplichtingen 
  In de actieve welvaartsstaat moeten werklozen wor-

den geactiveerd in de zoektocht naar werk. Ze heb-
ben hierbij tal van rechten maar worden ook gecon-
fronteerd met verplichtingen. Arbeidsbemiddeling is 
een belangrijk instrument in de toeleiding naar werk. 
Het is de keuze van de werkloze zelf om te kiezen 
voor arbeidsbemiddeling. In 2009 heeft de wetgever 
deze keuze in bepaalde gevallen omgebogen tot een 
verplichting. Wat is de positie van de werkloze in dat 
spanningsveld? Laat deze (partiële) verplichting het 
recht op passende arbeid onverlet? In deze bijdrage 
wordt op deze vragen ingegaan om zo de plaats van 
de werkloze tussen werkloosheid en arbeidsbemidde-
ling scherper te stellen.

Ellen Van Grunderbeek, assistente Instituut voor Sociaal Recht

15u40 – 15u55  Vraagstelling 
19u10 – 19u25 * 

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

16u15 – 17u00  Ontwikkelingen in de regeling van uitzend- 
19u45 – 20u30 * arbeid en terbeschikkingstelling
  Uitzendarbeid is incontournable als flexibiliteits-

instrument. Gaandeweg werd dit ook het recru-
teringskanaal bij uitstek voor vele ondernemin-
gen. Het in april 2013 in de Kamer ingediende 
wetsontwerp bestendigt deze bijkomende rol 
voor uitzendarbeid. Tevens werd het als flexi-
biliteitsinstrument tegen het licht gehouden. 
Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten 
wordt beperkt, de regel dat uitzendcontracten 
pas binnen de twee werkdagen getekend moe-
ten worden lex non grata verklaard. De vraag is 
of deze evenwichtsoefening de dualiteit van de 
Uitzendarbeidrichtlijn 2008/104/EG weerspie-
gelt. Daarnaast is ook de terbeschikkingstelling 
alweer gewijzigd en werd met name de versoe-
peling enigszins verstrengd.

Piet Van den Bergh, juridisch adviseur ACV, praktijkassistent  
Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven en Frank Hendrickx, 
hoofddocent Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven

17u00 – 17u45 Outsourcing en overgang van onderneming
20u30 – 21u15 *  De Richtlijn Overgang van Onderneming 

2001/23/EG kwam tot stand in 1977. Sindsdien 
heeft het Europese Hof van Justitie zich reeds 
meer dan 50 maal moeten buigen over preju-
diciële vragen hieromtrent. De vraag naar het 
toepassingsgebied van de richtlijn en dus ook 
van de Belgische implementeringsmaatregel is 
niet makkelijk te beantwoorden. Nochtans is het 
antwoord van het grootste belang in het kader 
van de vele outsourcing deals die worden geslo-
ten. De rechten van de betrokken werknemers 
worden erdoor bepaald. In deze bijdrage wor-
den de belangrijkste knelpunten en actualiteits-
vragen behandeld.

Chris Engels, hoofddocent Instituut voor Arbeidsrecht KU Leuven, 
advocaat

17u45 – 18u00  Vraagstelling en slotbeschouwing door de  
21u15 – 21u30 * voorzitter

Programma

* te Kortrijk en Hasselt

Leuven
donderdag 14 november 2013 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: Bernadette Oversteyns, advocate

Kortrijk
maandag 18 november 2013 van 17u30 tot 21u30 
Voorzitter: Bart Adriaens, advocaat

Brussel
donderdag 21 november 2013 van 09u00 tot 13u00
Voorzitter: Lina Kestemont, assistente Instituut voor Sociaal Recht 
KU Leuven

Hasselt
dinsdag 26 november 2013 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: Petra Foubert, hoofddocente UHasselt, advocate



08u30 - 09u00  Onthaal van de deelnemers

09u00 - 09u10  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

09u10 - 09u55 Gelijk of ongelijk: de verstrenging van de gelijkge- 
 stelde periodes in het pensioenrecht

 Yves Stevens

09u55 - 10u40 Werkloosheid en arbeidsbemiddeling:  
 een spanningsveld tussen rechten en verplichtingen

 Ellen Van Grunderbeek

10u40 - 10u55 Vraagstelling

10u55 – 11u15 Koffiepauze

11u15 - 12u00  Ontwikkelingen in de regeling van uitzendarbeid  
 en terbeschikkingstelling

 Piet Van den Bergh en Frank Hendrickx

12u00 - 12u45  Outsourcing en overgang van onderneming

 Chris Engels

12u45 - 13u00  Vraagstelling en slotbeschouwing door de voorzitter

13u00 - 13u30  Lunch: voor deelnemers die inschrijven voor beide  
 opleidingen

13u30 – 14u00  Onthaal van de deelnemers 

14u00 – 14u10  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

 Stand van zaken en recente ontwikkelingen  
 inzake …

14u10 – 14u55 … vrijwillige verschijning, getuigenverklaring,  
 ingereedheidbrenging en andere hete hang- 
 ijzers van het burgerlijk procesrecht

 Sven Sobrie

14u55 – 15u40 … het deskundigenonderzoek

 Antoon Lysens

15u40 – 15u55 Vraagstelling

15u55 – 16u15 Koffiepauze

16u15 – 17u00 … grensoverschrijdende geschillen

 Benoît Allemeersch

17u00 – 17u45 … de hervorming van de justitie

 Paul Van Orshoven

17u45 - 18u00 Vraagstelling en slotbeschouwing door de  
 voorzitter

Studiedag BruSSeL
donderdag 21 november 2013 
van 9u00 tot 18u00

ARBEIDS- EN SOCIALEZEKERHEIDSRECHT & 
GERECHTELIJK RECHT

prijs:    250 euro (breaks, lunch en beide cahiers inbegrepen)

Voor elke sessie kan ook afzonderlijk ingeschreven worden (125 euro-koffiepauze en cahier inbegrepen).

Voormiddag: arbeids- en socialezekerheidsrecht

Voorzitter: Lina Kestemont, assistente Instituut voor Sociaal Recht 
KU Leuven

Namiddag: gerechtelijk recht

Voorzitter: Bert Demarsin, vicedecaan faculteit rechten HUB-
KUBrussel

Programma



   

Coördinatie: Prof. Patrick Senaeve 
en Prof. Johan Du Mongh

13u30 – 14u00 Onthaal van de deelnemers

14u00 – 14u10  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

14u10 – 14u55 Verzelfstandiging door lokale besturen:  
 een juridische update 
  Vanuit een juridische invalshoek en met oog voor de 

praktische bekommernissen gaat de spreker in op de 
vraag hoe lokale besturen hun verzelfstandigingsbeleid 
vorm kunnen geven. 

Steven Van Garsse, manager Vlaams Kenniscentrum PPS

14u55 – 15u40 Lokale samenwerkingsverbanden inzake perso-  
 neelsbeheer: juridische aspecten
  De spreker besteedt aandacht aan de decretale samen-

werkingsverbanden inzake personeelsbeheer tussen 
gemeente en OCMW en tussen gemeenten onderling: 
wat is er mogelijk en hoe kan die samenwerking juridisch 
worden vormgegeven?

Alexander De Becker, hoofddocent UHasselt

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

14u00 – 14u10  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 
17u30 – 17u40 *

14u10 – 14u55 Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2011-2013 
17u45 – 18u25 *  Het Grondwettelijk Hof heeft een tiental arresten ge-

veld op prejudiciële vragen waarbij de grondwettigheid 
van tal van bepalingen van de Afstammingswet 2006 in 
vraag werd gesteld. Naast de analyse van deze recht-
spraak komt ook de rechtspraak van het Hof van Cas-
satie en van de hoven van beroep aan bod. 

Patrick Senaeve, buitengewoon hoogleraar KU Leuven

14u55 – 15u40 De onderhoudsaanspraken tussen echtgenoten en  
18u25 – 19u10 * tussen ex-echtgenoten – Ontwikkelingen 2011-2013
  In deze bijdrage worden de ontwikkelingen onder-

zocht in het onderhoudsrecht zowel tijdens het huwe-
lijk als na echtscheiding op grond van onherstelbare 
ontwrichting. Daarbij wordt bijzondere aandacht be-
steed aan de wijze van toepassing in de rechtspraak 
van de diverse begrotingscriteria die bestaan sinds de 
Echtscheidingswet van 27 april 2007.

Johan Du Mongh, docent KU Leuven, KULAK en HUBrussel, advocaat

15u40 – 15u55 Vraagstelling 
19u10 – 19u25 *

15u40 – 15u55 Vraagstelling

15u55 – 16u15 Koffie/Thee en versnapering

16u15 – 17u00 Recente ontwikkelingen inzake gemeente- 
 lijke administratieve sancties
  De spreker bespreekt actuele knelpunten en hervor-

mingen tot uitbreiding van de GAS-wet. 

Tessa Allewaert, GAS-ambtenaar stad Kortrijk
17u00 – 17u45  Bevoegdheden van de gemeenten inzake  
 (algemene) administratieve politie: enkele topics 
  Aan de hand van een recent rechtspraakoverzicht bij 

de artikelen 133 tot en met 135 van de Nieuwe Ge-
meentewet analyseert de spreker een aantal topics in-
zake algemene administratieve of bestuurlijke politie.   

Steven Lierman, hoofddocent Instituut voor  
Administratief recht KU Leuven

17u45 – 18u00 Vraagstelling en slotbeschouwing  
 door de voorzitter

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

16u15 – 17u00 Schuldvorderingen tussen partners (echtgenoten  
19u45 – 20u30 * / wettelijk samenwonenden / feitelijk samenwo- 
 nenden) – Ontwikkelingen 2011-2013
  Deze lezing beoogt de stand van zaken inzake 

grondslag en waardering van schuldvorderingen 
tussen partners op het ogenblik van de beëindiging 
van de samenlevingsrelatie weer te geven, te evalu-
eren en oplossingen voor de praktijk aan te reiken. 

Charlotte Declerck, docente UHasselt, advocate en Veerle Allaerts, 
praktijkassistente UHasselt, advocate

17u00 – 17u45  Recente uitdagingen in het Personen- en  
20u30 – 21u15 * Familierecht 
  Deze lezing zal worden verzorgd door de nieuwe 

docent Personen- en Familierecht verbonden 
aan KULAK 

17u45 - 18u00  Vraagstelling en slotbeschouwing door de 
21u15 - 21u30 * voorzitter

Programma

Programma

Vormingsonderdeel ACTUALIA GEMEENTERECHT3
Kortrijk - maandag 2 december 2013 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: Joke Goris, auditeur Raad van State

Leuven - donderdag 5 december 2013 van 14u00 tot 18u00
Voorzitter: Guido Decoster, administrateur-generaal Agentschap  
Binnenlands Bestuur

Hasselt - dinsdag 10 december 2013 van 14u00 tot 18u00
Voorzitter: Mark Suykens, Algemeen directeur VVSG

Leuven - donderdag 6 februari 2014 van 14u00 tot 18u00
Voorzitter: Greet Verellen, voorzitter Rechtbank van Eerste Aanleg  
te Leuven

Kortrijk - maandag 10 februari 2014 van 17u30 tot 21u30 
Voorzitter: N.

Brussel - donderdag 13 februari 2014 van 09u00 tot 13u00
Voorzitter: Dominique Degreef, raadsheer Hof van Beroep te Brussel

Hasselt - dinsdag 18 februari 2014 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: Nan Torfs, gewoon hoogleraar UHasselt

4Vormingsonderdeel PERSONEN- EN FAMILIERECHT

* te Kortrijk en Hasselt

Coördinatie: Prof. Steven Lierman



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

14u00 - 14u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 
17u30 - 17u40 *

14u10 - 14u55 Actuele ontwikkelingen inzake privaat vast- 
17u40 – 18u25 *  goedrecht 
  Het vastgoedrecht is volop in beweging. Deze lezing 

behandelt op praktische wijze de recente rechtspraak 
binnen het domein van het vermogensrecht, eigendom, 
openbare en private erfdienstbaarheden, vruchtge-
bruik, hypothecaire publiciteit, bezitsbescherming, enz.

Vincent Sagaert, hoogleraar KU Leuven, KULAK en UAntwerpen, gast-
docent UHasselt, advocaat te Brussel en Ann Apers, assistente Instituut 
voor Goederenrecht KU Leuven

14u55 - 15u40 Recente rechtspraak in het gewijzigde apparte-  
18u25 – 19u10 *  mentsrecht
  Bij Wet van 2 juni 2010 werd het appartementsrecht 

grondig hervormd. Tijdens de eerste drie jaren zijn er 
tal van twistpunten door de rechtspraak beslecht en 
andere ontstaan. In deze presentatie wordt deze recht-
spraak vanuit praktijkgericht oogpunt geanalyseerd.  

Nicolas Carette, docent UAntwerpen, advocaat te Brussel

15u40 - 15u55 Vraagstelling
19u10 – 19u25 *

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

16u15 – 17u00 De gesplitste aankoop van onroerend goed  
19u45 – 20u30 * vanuit privaatrechtelijk en fiscaalrechtelijk  
 oogpunt
  De gesplitste aankoop van eigendom in erfpacht 

of vruchtgebruik is lange tijd een zeer nuttig in-
strument geweest om een vastgoedtransactie 
fiscaal en burgerrechtelijk te optimaliseren. Door 
de nieuwe anti-misbruikbepaling en de omzend-
brieven die daaraan uitvoering geven, worden 
deze mogelijks ingeperkt. In deze lezing wordt 
nagegaan welke perspectieven er nog zijn voor 
de gesplitste aankoop in de notariële praktijk.

Alexis Lemmerling, geassocieerd notaris te Brussel, plaatsver-
vangend docent KU Leuven

17u00 - 17u45 Actuele ontwikkelingen inzake burenhinder 
20u30 – 21u15 *  Burengeschillen blijven aanleiding geven tot tal 

van problemen in de rechtspraktijk. In deze bij-
drage wordt de recente rechtspraak geduid in 
verband met burenhinder. Zowel concrete fei-
telijke indiciën als juridische hangijzers worden 
daarbij geanalyseerd.  

Sofie Bouly, assistente Instituut voor Goederenrecht KU Leuven 
en Dorothy Gruyaert, assistente Instituut voor Goederenrecht  
KU Leuven

17u45 - 18u00 Vraagstelling en slotbeschouwing door de  
21u15 - 21u30 * voorzitter

Programma

Coördinatie: Prof. Vincent Sagaert

5Vormingsonderdeel VASTGOEDRECHT

Brussel
donderdag 13 februari 2014 van 14u00 tot 18u00 
Voorzitter: Thierry Van Sinay, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke, 
gastdocent KU Leuven

Kortrijk
maandag 17 maart 2014 van 17u30 tot 21u30 
Voorzitter: Christophe Robbe, vrederechter tweede kanton Kortrijk 

Leuven
donderdag 20 maart 2014 van 14u00 tot 18u00
Voorzitter: Hugo Vandenberghe, Stafhouder balie Brussel, emeritus 
hoogleraar KU Leuven

Hasselt
dinsdag 25 maart 2014 van 17u30 tot 21u30
Voorzitter: Ludo Carens, vrederechter te Westerlo

* te Kortrijk en Hasselt



Studiedag BruSSeL
donderdag 13 februari 2014 
van 9u00 tot 18u00

PERSONEN- EN FAMILIERECHT & 
VASTGOEDRECHT

08u30 – 09u00  Onthaal van de deelnemers

09u00 – 09u10  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

09u10– 09u55 Ontwikkelingen in het afstammingsrecht 2011-2013

 Patrick Senaeve

09u55 – 10u40 De onderhoudsaanspraken tussen echtgenoten  
 en tussen ex-echtgenoten –
 Ontwikkelingen 2011-2013

 Johan Du Mongh

10u40 – 10u55 Vraagstelling

10u55 – 11u15 Koffiepauze

11u15 – 12u00  Schuldvordering tussen partners (echtgenoten/  
 wettelijk samenwonenden/feitelijk samenwonen- 
 den) – Ontwikkelingen 2011-2013

 Charlotte Declerck en Veerle Allaerts

12u00 – 12u45  Recente uitdagingen in het Personen- en
 Familierecht

 N.

12u45 – 13u00  Vraagstelling en slotbeschouwing door de voorzitter

13u00 - 13u30  Lunch: voor deelnemers die inschrijven voor beide  
 opleidingen

13u30 – 14u00  Onthaal van de deelnemers 

14u00 – 14u10  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter

14u10 – 14u55 Actuele ontwikkelingen inzake privaat vast- 
 goedrecht

 Vincent Sagaert en Ann Apers

14u55 – 15u40 Recente rechtspraak in het gewijzigde appar- 
 tementsrecht

 Nicolas Carette

15u40 – 15u55 Vraagstelling

15u55 – 16u15 Koffiepauze

16u15 – 17u00 De gesplitste aankoop van onroerend goed  
 vanuit privaatrechtelijk en fiscaal-rechtelijk  
 oogpunt

 Alexis Lemmerling

17u00 – 17u45 Actuele ontwikkelingen inzake burenhinder

	 Sofie	Bouly	en	Dorothy	Gruyaert

17u45 - 18u00 Vraagstelling en slotbeschouwing door de  
 voorzitter

prijs:    250 euro (breaks, lunch en beide cahiers inbegrepen)

Voor elke sessie kan ook afzonderlijk ingeschreven worden (125 euro-koffiepauze en cahier inbegrepen).

Voormiddag: Personen- en Familierecht

Voorzitter: Dominique Degreef, raadsheer Hof van Beroep te Brussel

Namiddag: Vastgoedrecht

Voorzitter: Thierry Van Sinay, geassocieerd notaris te Ninove-
Meerbeke, gastdocent KU Leuven

Programma



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

14u00 – 14u10  Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 
17u30 – 17u40 *

14u10 – 14u55 Het onderscheid tussen goederen en diensten op  
17u40 – 18u25 * vlak van prijs en prijswijziging 
  De dienstenovereenkomst onderscheidt zich van de 

goederenovereenkomst door haar onzeker karakter: 
op het ogenblik dat de dienstenovereenkomst wordt 
gesloten, bestaat de dienst nog niet. Deze veronder-
stelde onzekerheid leidt ertoe dat de vereiste van een 
bepaalde of bepaalbare prijs op het ogenblik van con-
tractsluiting en de wijzigingen hieraan bij dienstverrich-
tingen heel soepel wordt geïnterpreteerd, veel soepeler 
dan voor goederenverrichtingen. Recent komen deze 
onderscheiden tussen goederen en diensten onder 
druk te staan. Enerzijds dwingen de noodwendigheden 
van het economisch verkeer tot meer soepelheid inza-
ke prijsbepaling en prijswijziging bij goederenovereen-
komst. Anderzijds dwingt het consumentenrecht ons 
tot meer gestrengheid inzake prijsbepaling en prijswij-
ziging bij dienstenovereenkomsten.

Drs. Pieter Brulez, Instituut voor contractenrecht KU Leuven

14u55 – 15u40 Consumentenbescherming in het kredietrecht  
18u25 – 19u15 *  Door informatieplichten op te leggen aan de krediet-

gever hoopt de wetgever de consument beter te be-
schermen. Heeft de consument echter behoefte aan 
informatie als hij door ziekte, werkloosheid, familiale 
problemen, een gewijzigde financiële positie, ... zijn 
kredietovereenkomst niet langer of moeilijker kan te-
rugbetalen? Daarom gaan wij in op enkele alternatieve 
methoden van consumentenbescherming, zoals de 
wettelijk vastgelegde maximale interestvoeten, de be-
grenzing van de moratoire interest, de variabiliteit van 
interestvoeten en interest op interest. Verder wordt op 
praktische wijze onderzocht of men de kredietovereen-
komst (eenzijdig) kan wijzigen bij gewijzigde omstan-
digheden. Tot slot wordt onderzocht of de consument 
de kredietovereenkomst vervroegd kan opzeggen.

Drs. Johan Vannerom, Centrum voor Consumentenrecht KU Leuven

15u40 – 15u55 Vraagstelling 
19u10 – 19u25 *

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

16u15 – 17u00 Prijsvermindering in de handelskoop 
19u45 – 20u30 *  Een prijsvermindering in een koopovereenkomst 

is een remedie die neerkomt op een proportio-
nele aanpassing van de koopprijs in geval van 
een gedeeltelijke tekortkoming van de verkoper. 
Deze figuur kan een praktische middenweg vor-
men tussen de ontbinding en de uitvoering in na-
tura van de overeenkomst en komt tegemoet aan 
enkele noden in de praktijk. De prijsvermindering 
zal zowel in de nationale handelskoop (de “ré-
faction”) als in het Weens Koopverdrag aan bod 
komen. Er wordt vooral ingegaan op de recht-
spraak en de recente ontwikkelingen van deze 
interessante figuren.

Drs. Sanne Jansen, FWO-Aspirante Vlaanderen, Instituut voor 
Verbintenissenrecht

17u00 – 17u45 De exceptie van niet-uitvoering als vorm van 
20u30 – 21u15 * eigenrichting 
  Eigenmachtige afdwinging van subjectieve rech-

ten zonder overheidstussenkomst is in principe 
verboden. Op dit verbod bestaan uitzonderingen, 
zoals de niet-uitvoeringsexceptie, het retentie-
recht, enz. Deze bijdrage vergelijkt op functionele 
wijze deze privaatrechtelijke uitzonderingen op 
het eigenrichtingsverbod, waarbij contractuele 
opschortingsrechten centraal staan. 

Drs. Domien Decloedt, assistent Subfaculteit Rechtsgeleerdheid 
KULAK

17u45 – 18u00 Vraagstelling en slotbeschouwing door de  
21u15 – 21u30 * voorzitter

Programma

6Vormingsonderdeel DOCTORATEN - CONTRACTENRECHT

Coördinatie: Prof. Bernard Tilleman en Prof. Vincent Sagaert* te Kortrijk 

Leuven
donderdag 24 april 2014 van 14u00 tot 18u00
Voorzitter: Henri Haex, voorzitter rechtbank van koophandel

Kortrijk
maandag 28 april 2014 van 17u30 tot 21u30 
Voorzitter: Pieter Vanherpe, kamervoorzitter Hof van Beroep te Gent



   

Coördinatie: Prof. Johan Put

Vormingsonderdeel JEUGDBESCHERMINGSRECHT7
Leuven
donderdag 8 mei 2014 van 14u00 tot 18u00
Voorzitter: Karen Vander Steene, ondervoorzitter en jeugdrechter in 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, ondervoorzitter van de 
Nederlandstalige Unie van Jeugdmagistraten

Kortrijk
maandag 12 mei 2014 van 17u30 tot 21u30 
Voorzitter: Geert Decock, advocaat, voorzitter van de Unie van 
Jeugdadvocaten, lector jeugdrecht Arteveldehogeschool Gent

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

14u00 - 14u10 Verwelkoming en inleiding door de voorzitter 
17u30 - 17u40 *

14u10- 14u55 Rechtspraakanalyse jeugdbeschermingsrecht 
17u40 – 18u25 *  Er wordt betrekkelijk weinig rechtspraak gepubliceerd 

over het jeugdbeschermingsrecht. Het is onduidelijk of 
dit te maken heeft met de voornamelijk ‘feitelijke’ inslag 
van deze uitspraken, en dus de relatief weinig ‘juridisch 
interessante’ inhoud ervan, dan wel met de onbekend-
heid van de materie en het gebrek aan tijdschriften 
die hieraan aandacht besteden. Om alvast het belang 
van de rechtspraak in het jeugdbeschermingsrecht te 
onderzoeken, werden alle (en dus in grote mate onge-
publiceerde) uitspraken van de Brusselse Nederlands-
talige jeugdrechters en jeugdrechtbank verzameld, 
zowel beschikkingen als vonnissen, zowel over proble-
matische opvoedingssituaties (POS) als over jongeren 
die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 
(MOF). Deze bijdrage combineert een klassiek-juridi-
sche rechtspraakoverzicht met een meer empirische 
analyse van het verzamelde materiaal.

Johan Put, gewoon hoogleraar KU Leuven, Instituut voor Sociaal Recht 
en Leuvens Instituut voor Criminologie en Sofie Smets, assistente KU 
Leuven, Instituut voor Sociaal Recht en Leuvens Instituut voor Crimino-
logie en UHasselt

14u55 - 15u40 Orde- en tuchtmaatregelen in het onderwijsrecht
18u25 – 19u10 *  “De leerling krijgt dikwijls de straf die zijn leraar ver-

dient.” Men kan Otto Weiss gelijk geven of niet, feit 
is dat de orde- en tuchtmaatregelen in het onderwijs 
steeds vaker het voorwerp vormen van betwisting en 
van maatschappelijk debat. Kreeg de gesanctioneerde 
leerling vroeger zijn straf thuis, vaak nog eens dub-
belop, dan nemen de ouders tegenwoordig eerder de 
school in het vizier. In de scholen hoort men dan weer 
dat zij soms haast meer moeten opvoeden dan oplei-
den. In deze bijdrage wordt stilgestaan bij de rechts-
regels, algemene beginselen en beroepsprocedures 
inzake orde en tucht (ten aanzien van leerlingen) in het 
onderwijs. Wordt de appreciatiebevoegdheid van de 
school terecht beperkt, of krijgt de leerling tegenwoor-
dig de straf die eigenlijk de ouders verdienen?

Jim Deridder, advocaat te Antwerpen

15u40 - 15u55  Vraagstelling 
19u10 – 19u25 *

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

16u15 – 17u00 De aanpak van kindermishandeling en het 
19u45 – 20u30 *  beroepsgeheim
  De confrontatie met een (mogelijk) geval van kin-

dermishandeling, kan voor een zorgverlener een 
conflict doen ontstaan tussen twee belangrijke 
waarden in de beroepsuitoefening: de bescher-
ming van de integriteit van de cliënt enerzijds, 
de bescherming van het recht op privacy en het 
vertrouwen in de zorgverlening anderzijds. Of an-
ders gezegd: het opnemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en het respecteren van het 
beroepsgeheim. De voorbije jaren werden diver-
se instrumenten ontwikkeld om met deze belan-
genafweging om te gaan, zowel op wetgevend 
vlak als in de rechtspraak, rechtsleer en praktijk. 
In deze bijdrage wordt op deze instrumenten 
ingegaan om te komen tot een antwoord op de 
vraag: wat zijn in de huidige juridische context 
nog de grenzen van het beroepsgeheim in geval 
van kindermishandeling?

Anne Tans, wetenschappelijk medewerkster KU Leuven, Instituut 
voor Sociaal Recht, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
en Johan Put, gewoon hoogleraar KU Leuven, Instituut voor So-
ciaal Recht en Leuvens Instituut voor Criminologie

17u00 - 17u45 Verzekeringen en jeugdbeschermingsrecht:  
20u30 – 21u15 *  een moeilijke verhouding?
  Bij de afhandeling van de schade veroorzaakt 

door een minderjarige die een als misdrijf om-
schreven feit pleegt, worstelt de rechtspraktijk 
met verschillende verzekeringsrechtelijke pro-
blemen, m.b.t. de aansprakelijkheid van de min-
derjarige en diens ouders en de dekking door de 
familiale verzekering. In het bijzonder bij schade-
afhandeling via dader-slachtofferbemiddeling 
rijzen complexe vragen, o.a. of deelname een 
schuldbekentenis inhoudt, over de positie van de 
verzekeraar in het bemiddelingsproces, over de 
kwalificatie van de bemiddelingsovereenkomst, …

Caroline Van Schoubroeck, deeltijds hoofddocente KU Leuven, 
Instituut voor Verzekeringsrecht

17u45 - 18u00 Vraagstelling en slotbeschouwing door de  
21u15 - 21u30 *  voorzitter

Programma

* te Kortrijk



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 87 24
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. 

Uw inschrijving is bindend; bij annulatie wordt 10 % (met een mi-
nimum van 25 euro) van het inschrijvingsgeld aangerekend voor 
administratiekosten. Gelieve kennis te nemen van de “Algemene 
voorwaarden” zoals vermeld op www.kuleuven.be/permanente-
vorming/docs/algemenevoorwaarden.
Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk drie 
werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het 
volledige factuurbedrag verschuldigd. Bij verhindering kan men 
zich zonder bijkomende kosten laten vervangen.
Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van 
de rechterlijke orde die zich inschrijven maar 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 € 125 per vormingsonderdeel en € 250 
voor een volledige dag in Brussel (catering en cahier inbegrepen). 
Voor deelnemers afgestudeerd in 2011, 2012 of 2013 bedraagt de prijs 
€ 85 per vormingsonderdeel en €  170 voor een volledige dag in Brussel.

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 onderdeel verkrijgbaar bij die Keure, Kleine  
Pathoekeweg 3, 8000 Brugge. Voor een overzicht van de nog 
beschikbare Themis-cahiers, surf naar: 
www.diekeure-juridischeuitgaven.be

Attest

Deelname aan een vormingsonderdeel geeft recht op een attest. 
Om praktische redenen wordt daarom elke deelnemer geregis-
treerd bij de aanvang van de sessie. Het attest wordt na afloop 
elektronisch doorgestuurd.
Voorwaarde voor toekenning van het attest van de Orde van 
Vlaamse Balies:
“De deelnemer dient bij het begin EN bij het einde te handteke-
nen op de daartoe voorziene lijst. Voor deelnemers via livestream 
worden in- en uitloggegevens gebruikt alsook de reactie op wil-
lekeurige vragen tijdens de sessie om de aanwezigheid en aan-
dacht van de deelnemer te controleren.”

PRAKTISCHE INFORMATIE LOCATIES

Leuven
KU 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.

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.

Hasselt
UNIVERSITEIT HASSELT

Campus Hasselt
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
www.uhasselt.be

Hasselt is bereikbaar via snelwegen E313 (afrit 27, 28, 29) en E314 
(afrit 29). Er zijn heel wat parkings in en rond het centrum. Bij de  
faculteit rechten is een betaalparking onder het Kolonel Dusartplein, 
te bereiken via de Boudewijnlaan of de Maastrichtersteenweg.

Gelieve onze website te raadplegen voor evt. wijzi-
gingen in programma, locatie, auditoria.



I n s c h r I j v I n g s s t r o o k
Terugsturen naar Tiensestraat 41, bus 3440, 3000 Leuven of faxen naar 016-32 87 24

De Heer/Mevrouw (schrappen wat niet past)

Naam en voornaam:  ______________________________________________________________________________________________

Functie:  __________________________________________________________________________________________________________

Volledig adres:  ___________________________________________________________________________________________________

Tel.:                                                                                                Fax:  ____________________________________________________    

E-mail:  ___________________________________________________________________________________________________________

Gelieve e-mailadres duidelijk en in drukletters in te vullen; attesten van deelname worden via e-mail bezorgd.

Ondernemingsnr./btwnr. van de betalende persoon/instelling (verplicht in te vullen !!):  ________________________________

Referentie/bestelbonnr.:  __________________________________________________________________________________________  

Facturatieadres, indien te factureren op een ander adres dan bovenstaand

Instelling/kantoor:  ________________________________________________________________________________________________

T.a.v.:  ____________________________________________________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________________________________________  

❏ gerechtelijk recht ❍ Leuven ❍ Kortrijk ❍ Hasselt ❍ Brussel (nm) ❍ livestream
 10/10/2013 14/10/2013 22/10/2013 21/11/2013 10/10/2013

❏ arbeids- en Socialezekerheidsrecht  ❍ Leuven ❍ Kortrijk ❍ Brussel (vm) ❍ Hasselt ❍ livestream
 14/11/2013 18/11/2013 21/11/2013 26/11/2013 14/11/2013

❏ actualia gemeenterecht ❍ Kortrijk ❍ Leuven ❍ Hasselt  ❍ livestream  
 2/12/2013 5/12/2013 10/12/2013  5/12/2013

❏ Personen- en Familierecht ❍ Leuven ❍ Kortrijk ❍ Brussel (vm) ❍ Hasselt ❍ livestream
 6/2/2014 10/2/2014 13/2/2014 18/2/2014 6/2/2014

❏ Vastgoedrecht ❍ Brussel (nm) ❍ Kortrijk ❍ Leuven ❍ Hasselt ❍ livestream
 13/2/2014 17/3/2014 20/3/2014 25/3/2014 20/3/2014

❏ Contractenrecht ❍ Leuven ❍ Kortrijk   ❍ livestream
 24/4/2014 28/4/2014   24/4/2014

❏ Jeugdbeschermingsrecht ❍ Leuven ❍ Kortrijk   ❍ livestream
 8/5/2014 12/5/2014   8/5/2014

❏ Deelnemer afgestudeerd vóór of in 2010

❏ Deelnemer afgestudeerd in 2011, 2012 of 2013

❏ Deelnemer ten laste van IGO

Wenst een attest van deelname: ❏ ja ❏ neen

❏ Ik verklaar kennis te hebben genomen van de “algemene voorwaarden permanente vorming - KU Leuven” zoals vermeld op  

www.kuleuven.be/permanentevorming/docs/algemenevoorwaarden, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. In geval van annu-

lering wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht (met een minimum van € 25) als vergoeding voor administratiekosten. 

Alleen schriftelijke annulering wordt aanvaard tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de activiteit. Na die datum blijft het volledige 

factuurbedrag verschuldigd. Krachtens de wet van 8 december 1992 hebt u recht op inzage en verbetering van de door ons in ons 

adressenbestand bewaarde gegevens.

❏ Ik wil op de hoogte gehouden worden van toekomstige activiteiten, georganiseerd door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Datum ______________________ handtekening  _______________________________________________________________________

Inschrijven bij voorkeur via www.pvthemis.be. 
Bij online inschrijven ontvangt u automatisch een bevestigingbericht via e-mail.


