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FACTURATIEGEVENS:
Naam kantoor:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
Tel:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................

Fax:............................................................................................... Email:

..............................................................................................................

BTW- of ondernemers NUMMER: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Naam deelnemer(s).....................................................................................................................................................................................................................................................................................
wenst zich in te schrijven voor de juridische studienamiddag “Deontologie en beroepsaansprakelijkheid in enkele juridische beroepen”
❑ GROOT-BIJGAARDEN............maandag 21 oktober 2019
❑ HASSELT................................woensdag 23 oktober 2019
en schrijft over het bedrag van ............. x €165,00 (OF via KMO Portefeuille) = € ...............................
of MET Extra Boek ............. x €253,00 op reknr: BE83 4262 2137 7115 met vermelding van de gestructureerde mededeling die u terugvindt op de factuur.
Graag antwoord (fax, mail uw reservatie of stuur antwoordkaart naar EuroPConcept bvba – David Tenierslaan 14 8500 KORTRIJK)
Fax: 02/706 49 21

E- mail: info@europconcept.be

Of online registratie via www.europconcept.be
(klik: Juridische studienamiddagen)

INSCHRIJVING
Studienamiddag ZONDER XTRA BOEK: Factuur €165,00
(INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €136,37 en BTW: €28,63)
Studienamiddag MET XTRA BOEK: Factuur €253,00
(INCLUSIEF boek, Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en
koffiepauze)
(NETTO: €209,09 en BTW: €43.91)
(Boek via deze inschrijving bedraagt nettoprijs €76,04)
Na inschrijving ontvangt u een factuur
GELIEVE DE BETALING UIT TE VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR
(met gestructureerde mededeling)
Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
-

Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG (=nettobedrag met of zonder xtra
boek), (40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
Gelieve het BTW bedrag rechtstreeks te willen overmaken aan
EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de
OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor
KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer
DV.O1074

INLICHTINGEN EN RESERVATIE:
EuroPConcept bvba
David Tenierslaan 14 8500 Kortrijk
Tel: 0477 92 45 06 - Fax: 02 706 49 21
Email: info@europconcept.be
U kunt ook online inschrijven via de informatieve website
www.europconcept.be

Juridische studienamiddag:

ASPECTEN VAN DEONTOLOGIE, TUCHT EN
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN ENKELE JURIDISCHE BEROEPEN

GROOT-BIJGAARDEN........ MAANDAG 21 OKTOBER 2019
HASSELT................................................ WOENSDAG 28 AUGUSTUS 2019
AANVANG: TELKENS OM 14.00 UUR

GROOT-BIJGAARDEN - HASSELT

T

JURIDISCHE UITEENZETTING :

PRAKTISCHE INFORMATIE

ASPECTEN VAN DEONTOLOGIE, TUCHT EN
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IN ENKELE JURIDISCHE
BEROEPEN

Programma:

INHOUD VAN DE STUDIENAMIDDAG
Tijdens deze studienamiddag worden de belangrijkste deontologische aspecten en
de beroepsaansprakelijkheid van het advocatenberoep besproken , aangevuld met de
meest recente rechtspraak hieromtrent.
Naast tuchtprocedures en de aansprakelijkheidsproblematiek komen ook de
raakpunten, gelijkenissen en ook de verschillen in de deontologische regels met de
andere juridische beroepen zoals de gerechtsdeurwaarder en de bemiddelaar
uitvoerig aan bod.
Tijdens deze sessie wordt o.m. de wetgeving besproken die een impact heeft op de
juridische beroepen en de uitoefening van deze verschillende beroepen
De deontologie is het geheel van plichten die inherent zijn aan de uitoefening
van o.m. de juridische beroepen zoals advocaten, bemiddelaars, notarissen en
gerechtsdeurwaarders:
“DE DEONTOLOGIE VAN DE BEMIDDELAAR:
WAT BRACHT DE NIEUWE BEMIDDELINGSWET?”
-

“Wat is er zo speciaal aan de deontologie van de bemiddelaar?
het verhaal van het kapsalon,
het verhaal van de journaliste.
Voornaamste plichten van de bemiddelaar
Nieuwe wet: nieuwe sancties.”

“DEONTOLOGIE VAN DE ADVOCAAT EN DE GERECHTSDEURWAARDER ...
RAAKPUNTEN EN VERSCHILLEN”
De essentiële deontologische aspecten van het advocatenberoep, de belangrijkste
wijzigingen ervan in het afgelopen jaar, en getoetst aan recente rechtspraak;
verschillen en raakpunten met de deontologie van de gerechtsdeurwaarders.
“BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE ADVOCAAT EN VAN DE
GERECHTSDEURWAARDER...EEN POT NAT?”
De beroepsaansprakelijkheid van de advocaat blijft een actueel onderwerp, zoals blijkt uit
de uitvoerige recentere rechtspraak ter zake.
De spreker zal recente tendensen toelichten aan de hand van de rechtspraak zoals
besproken in zijn nieuw handboek.
Een primeur voor de uiteenzetting is dat gelijkenissen en verschillen met de
aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder zullen worden toegelicht, zowel in
de contractuele als in de buitencontractuele context.
De respectieve aansprakelijkheid van advocaat en gerechtsdeurwaarder zal
eveneens ruime aandacht genieten.

ACCREDITATIES
- EuroPConcept is een erkende opleidingsvertrekker voor de OVB.
Aan deze studienamiddag worden 4 juridische punten toegekend.
- Door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders werden 2 deontologische punten
toegekend
- Bij de Federale Bemiddelingscommissie werd een accreditatie aangevraagd.

13.30 u
Onthaal
14.00 u (stipt) Deel 1 + Koffiepauze
Deel 2
17.30 u
Vraagstelling en nabeschouwing.
18.00 u
Einde en attesten

Data & Locaties:
Maandag 21 oktober 2019
De WAERBOOM
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN
Woensdag 23 oktober 2019
Voka (Kamer van Koophandel)
Gouverneur Roppesingel 51
3500 HASSELT
Gezien 3 sprekers aan bod komen
start de uiteenzetting stipt om 14.00 uur

Sprekers:

Mr Steven BROUWERS
Sinds 1998 is hij erkend advocaat-bemiddelaar in
familiezaken.
Gewezen voorzitter van de Commissie familiale
bemiddeling in de Federale Bemiddelingscommissie.
Geregeld publiceert hij over o.m. familiale bemiddeling
Docent PAO Bemiddeling U. Antwerpen
Publiceerde meermaals over de grondslagen van de
vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim bij advocaten,
bemiddelaars, notarissen en bedrijfsjuristen
Advocaat

Mr. Edgar BOYDENS
Gewezen Stafhouder te Brussel (2004-2006)
Gewezen Voorzitter van Orde van Vlaamse Balies.
(2011 tot 2014)
Docent deontologie en praktijklector aan de KUL en
auteur van diverse publicaties m.b.t. de deontologie van
advocaten en deontologische problemen
Advocaat

KOFFIEPAUZE

Mr Paul DEPUYDT
Paul Depuydt is advocaat te Brussel en is voornamelijk
actief inzake beroepsaansprakelijkheid.
In België is hij dé autoriteit inzake de aansprakelijkheid
van advocaten en gerechtsdeurwaarders.
Hij schreef meerdere boeken en talrijke bijdragen.
Recent verscheen zijn nieuw handboek
“Beroepsaansprakelijkheid van de advocaat”
(Larcier, 2018, 313 p.).
Dit boek is verkrijgbaar aan een voordeliger prijs.
(Zie website www.europconcept.be)

