
De onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
 neutraliteit van de gerechtsdeskundige  
in de praktijk 

Balans vijf jaar later 

COLLOQUIUM - BRUSSEL
28.11.2019

Sedert de invoering van het Gerechtelijk Wetboek dd 10 oktober 1967 (ter vervanging van het toen bestaande Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van 1806) waar ook de aanstelling van de gerechtsdeskundigen geregeld werd, is de laatste 10 
jaar veel meer veranderd dan in de vorige 40 jaar. De eerste belangrijke wijziging dateert van 15 mei 2007 gevolgd door de 
reparatiewet van 30 december 2009. Uiteindelijk werd met de wet van 10 april 2014 de oprichting van een nationaal register 
voor gerechtsdeskundigen een feit.

De nieuwe procedure van het gerechtelijk deskundigenonderzoek houdt in dat de betaling van de provisies via de griffie 
verloopt, de magistraten actiever het onderzoek opvolgen, tussentijdse rapporten opgemaakt worden, veel meer opmerkin-
gen en klachten geformuleerd worden met zittingen in raadkamer tot gevolg, enz. Hierdoor kan het onderzoek vertraging 
oplopen en de expert bijkomend werk moeten verrichten. 

De onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit zijn naast de verworven vakkennis de belangrijkste 
 eigenschappen van de gerechtsexpert. Hiervoor moeten evenwel ook de nodige middelen beschikbaar zijn.

Dit colloquium/congres wordt ingericht door die Keure in samenwerking met KGSO, ABEX en FEBEX. Wij staan opnieuw 
stil bij de verschillende aandachtspunten bij opname in het register, de aanstelling van de expert en de uitvoering van 
de opdracht. Verschillende magistraten, advocaten en experten gaan nader in op de recente evolutie met als bedoeling 
uiteindelijk beter te kunnen samenwerken.

 9:15 - 9:45 u.: Onthaal van de deelnemers met koffie en thee
 VOORMIDDAG
 9:45 - 9:55 u.: Inleiding door Joost Beke, Voorzitter FEBEX, Expert-architect
 9.55 – 10:10 u.: Stand van zaken door Koen Geens, Vice-eersteminister en minister van Justitie
 10:10 - 10:30 u.:  De situatie van de Franse collega’s door Didier Faury, Erevoorzitter du Conseil national des 

 compagnies d’experts de justice (CNCEJ), Erkend boekhouder, Accountant
 10:30 - 11:00 u.  Een update inzake het register/ de aanvaardingscommissie door Toon Lysens,  Erevoorzitter 

Ondernemingsrechtbank Tongeren
 11:00 - 11:30 u.:  De kostprijs van de expertise: consignatie, vrijgave, taxatie: problemen in de praktijk door 

Johan Boon, Kamervoorzitter Hof van Beroep te Brussel
 11:30 - 12:00 u.:  De kwetsbaarheid van de gerechtelijke deskundige: reflecties uit de praktijk door Gerard Kuyper, 

Advocaat, Voorzitter Bmediation
 12:00 - 12:30 u.: Q&A
 12:30 - 14:00 u.: Lunch 
 
 NAMIDDAG
 14:00 - 16:00 u.:  Inleiding - In de context door Carl De Ridder, Voorzitter KGSO-CEJA, Ere-architect-deskundige
 
 Invalshoek van: 
 Magistraten:
 Dejan Savatic, Voorzitter Ondernemingsrechtbank te Nijvel 
 Patrick Kortleven, Advocaat, Vervangend vrederechter 



Schrijf nu in

Online inschrijven
Via www.diekeure.be/opleidingen.
U kan meteen betalen of na ontvangst van factuur.

Annuleren
Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de 
einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum. In geval er niet ingeschreven werd via webshop, 
wordt steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost. Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

Meer inlichtingen
Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen op 050 47 12 75 of via opleidingen@diekeure.be.

Die Keure Opleidingen
Die Keure Opleidingen organiseert een brede waaier aan vormingsactiviteiten voor professionals. Een volledig overzicht van 
onze opleidingen vindt u op www.diekeure.be/opleidingen.
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 Experten:
 Luc Golvers, Expert 
 Eric Delahaije, Expert 
 
 Advocaten: 
 Arnaud Jansen, Advocaat, Oud lid Raad van de Orde van 

Brusselse Balies 
 Herbert Delahaije, Advocaat

 16:00 - 16:15 u.:  Debat
 16:15 - 16:30 u.:   Besluit door James Hughes, Vice- 

Voorzitter, Directeur ABEX-Academy, Expert 

 16:30 u.: Slotdrink 
 
 Simultaanvertaling wordt voorzien.

 Wij richten ons met dit congres tot: advocaten, 
magistraten,griffiers,experten,beleid,…

 • Erkend voor 6 punten bij de Orde van Vlaamse Balies.
• Ten laste neming door het Instituut voor Gerechtelijke 

Opleiding voor magistraten, gerechtelijke stagiaires et 
personeelsleden van de rechtelijke orde die effectief 
aanwezig zijn, werd aangevraagd.

• Erkenning aangevraagd bij Orde van Architecten - 
Vlaamse Raad.

• Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.

 Donderdag 28 november 2019 van 9.45 tot 16.30 uur.
 (onthaal van de deelnemers vanaf 9.15 uur met koffie 

en thee) 

 The International Auditorium
 Koning Albert II laan 5 
 1210 Brussel 

 Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

 Het inschrijvingsgeld voor dit congres bedraagt 
161,15 euro (excl. btw) / 195 euro (incl. 21% btw) en 
dit omvat:

• de deelname aan het congres
• de documentatiemap
• de catering
• simultaanvertaling

 Deelnameprijs inclusief de Nederlandstalige 
 publicatie “Gerechtsdeskundigen - handboek juridische 
opleiding” bedraagt 245 euro (incl. btw).

 Deelnameprijs inclusief de Franstalige publicatie  
“le Manuel de l’expertise judiciaire” bedraagt 245 euro 
(incl. btw).

 Deelnameprijs inclusief de beide publicaties bedraagt 
295 euro (incl. btw).

 Bespaar met KMO-portefeuille
 Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd 

opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding 
gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse 
Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien 
u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 40% 
besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? 
www.kmo-portefeuille.be

 Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen 
is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille 
moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.

 De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld 
door het Agentschap Ondernemen te respecteren.


