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STUDIEAVOND 

Actualia aansprakelijkheid

Kortrijk, maandag 22 augustus 2016
Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 22 augustus 2016 van 17.30 tot 21.15 uur
Ontvangst vanaf 17.15 uur

Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 

Inschrijven

Schrijf in vóór 15 augustus 2016 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Wilt u de studieavond via livestream volgen? Vermeld 
dit aub bij uw inschrijving. 

De deelnameprijs is 140 euro voor afgestudeerden 
vóór 2013 en 110 euro voor afgestudeerden in 2013, 
2014 of 2015. 

Bespaar op uw deelnameprijs via uw KMO-portefeuille.  
Meer informatie op http://www.kmo-portefeuille.be.
 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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20.00 	 Capita selecta contractuele aansprakelijkheid  
 Prof. dr. Aloïs Van Oevelen, gewoon hoogleraar 

Universiteit Antwerpen  

We vertrekken vanuit het onderscheid tussen 
inspannings- en resultaatsverbintenissen.

• In de eerste plaats wordt het toepasselijke 
aansprakelijkheidscriterium besproken en wordt 
ingegaan op de contractuele aansprakelijkheid voor 
de personen voor wie en voor de zaken waarvoor de 
schuldenaar instaat. Ook de vergoedbare schade bij 
contractuele aansprakelijkheid komt aan bod. 

• In een tweede gedeelte wordt de overmacht toegelicht. 
• In het derde deel wordt stilgestaan bij de contractuele 

regeling, hoofdzakelijk de exoneratiebedingen en de 
schadebedingen.

 
21.00 Vraagstelling

Deze studieavond richt zich tot 

Advocaten,	magistraten,	notarissen	en	andere	geïnteresseerden	

Erkenning

• Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en de Nationale 
Kamer van Notarissen is aangevraagd. 

• Voor magistraten werd tenlasteneming door het Instituut van 
Gerechtelijke Opleiding aangevraagd. 

Livestream

U kan deze studieavond volgen via livestream waarbij u vragen 
kan stellen via chat. U heeft hiervoor enkel een computer met 
internet nodig.

Organisatie

Stuurgroep Recht: Luc Arnou, Robrecht Bauwens, Johan 
Bekaert, Jean-Philippe Bonte, Frank Detremmerie, Rik Devloo, 
Eric Dursin, Wim Goossens, Hilde Laga, Emmanuel Leroux, 
Antoon Lust, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, Karel Vanbeylen 
en Pieter Vanherpe

Actualia aansprakelijkheidsrecht

Programma

17.15 Onthaal

17.30 Inleiding  
 Mr. Antoon Lust, voorzitter van de stuurgroep Recht
 
17.35    Actuele ontwikkelingen overheidsaansprakelijkheid
 Prof. dr. Aube Wirtgen, Docent - Voorzitter Afdeling 

Staats- en Bestuursrecht Vrije Universiteit Brussel - 
Advocaat Balie Brussel 

De uiteenzetting zal focussen op twee thema’s: 

• Eerstens, komt de schadevergoeding tot herstel 
aan bod (art. 11bis RvS-Wet). Meer bepaald zullen 
de eerste arresten waarbij de Raad van State 
een dergelijke vergoeding toekent nader worden 
geanalyseerd en geduid.

• Ten tweede, wordt het geval besproken waarin de 
rechtzoekende - na een vernietigingsprocedure 
bij de Raad van State - schadevergoeding vordert 
voor de burgerlijke rechter. Meer bepaald wordt de 
impact van het vernietigingsarrest op de vordering 
tot schadevergoeding ex artikel 1382 BW geduid.

18.30 Pauze

19.00 	 Precontractuele aansprakelijkheid anno 2016 
 Prof. dr. Annick De Boeck, Hoofddocent KU Leuven  

Hoewel de precontractuele aansprakelijkheid in het 
Burgerlijk Wetboek nergens ter sprake komt, is ze 
toch uitgegroeid tot een voor de praktijk belangrijk 
leerstuk. We vertrekken hierbij van een analyse van 
haar twee belangrijke pijlers: 

• de afgebroken onderhandelingen enerzijds 
• en de precontractuele informatietekortkomingen 

anderzijds.  

In de uiteenzetting komt vooral de (recente) 
rechtspraak aan bod zodat een beeld kan worden 
geschetst van de actuele stand van zaken op 
beide terreinen. Tot slot wordt de precontractuele 
aansprageduid in het licht van de Rome II - 
verordening.


