Het gerechtelijk deskundigenonderzoek in 360°
De jurist, de rechter én de gerechtsdeskundige lichten toe

Het gerechtelijk deskundigenonderzoek als onderzoeksmaatregel speelt vaak een belangrijke rol
bij de afhandeling van complexe geschillen. Het is mee bepalend voor de duur, de kosten en de
uitkomst van een proces. De voorbije jaren werd het gerechtelijk deskundigenonderzoek grondig
hervormd om de efficiëntie ervan te verhogen.
Het seminarie gaat nader in op de voornaamste wijzigingen van het gerechtelijk
deskundigenonderzoek na de wettelijke hervormingen van 2007 en 2009 en geeft toelichting bij
de manier waarop de magistratuur en de deskundigen deze hervormingen in de praktijk ervaren.
We richten ons tijdens het seminarie tot iedereen die beroepshalve met deskundigenonderzoek
in aanraking komt, o.a. naar aanleiding van juridische betwistingen en schadeproblematieken en
tot andere belangstellenden.

Programma
14.00 u.

Welkomstwoord
Mevr. An-Katrien Van Rensbergen, Opleidingshoofd Rechtspraktijk Karel de GroteHogeschool

14.15 u.

Het wettelijk kader: krachtlijnen en overzicht recente wijzigingen
Mtr. Mario Deketelaere, Advocaat, lector Rechtspraktijk Karel de Grote-Hogeschool
Schets van het wettelijk kader en toelichting bij de belangrijkste wijzigingen sinds de
hervormingen van 2007 en 2009.

15.00 u.

Het deskundigenonderzoek in het burgerlijk proces: de (actieve) rol van de rechter
Dhr. Pierre Thiriar, Rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
Hoe ervaart de rechter zijn versterkte rol na de recente wetswijzigingen? Ruimte voor
uitwisseling van ervaringen en vragen.

15.45 u.

Pauze

16.00 u.

Ongevalsanalyse, een boeiende must!
Prof. dr. ir. Willy Geijsen (Em. hoogleraar KULeuven en gerechtsdeskundige)
Het belang van een systeemanalytische benadering van veiligheid, toegelicht en benaderd
aan de hand van een aantal concrete grote ongevallen.

16.45 u.

De praktijk van het gerechtelijk deskundigenonderzoek
Prof. ir.-arch. Robert De Lathouwer (Hoofddocent KULeuven, gerechtsdeskundige)
Aan de hand van een aantal bouwtechnische casussen wordt de aanpak van de
gerechtsdeskundige geïllustreerd waarbij een aantal kritieke punten behandeld worden
m.b.t. de recente wetgeving en de gevolgen hiervan in de praktijk.

17.30 u.

Vraagstelling gevolgd door receptie

Doelgroep
Advocaten en rechtspractici, deskundigen, vastgoedmakelaars, architecten, aannemers, accountants,
verzekeringsjuristen, studiebureaus, kunstexperten, landmeters, medische specialisten, brand- en ongeval
experten en andere belangstellenden.

Wanneer
Maandag 6 juni 2011
Van 13.30 u. tot 18.00 u.

Waar
Karel de Grote-Hogeschool
Campus Groenplaats
Nationalestraat 5
Antwerpen
Route

Prijs
Toegangsprijs is € 135,00 - syllabus, koffie en receptie inbegrepen.

Erkenning
Een aanvraag is ingediend om voor deze opleiding een IGO goedkeuring in het kader van permanente
vorming van advocaten te bekomen en om een erkenning te bekomen van de Orde van Vlaamse Balies.
Voor de deskundigen is er een aanvraag voor erkenning als permanente vorming voor de leden van de
FEBEX-verenigingen ingediend.

Meer informatie en inschrijven

(uiterlijk tot 30 mei 2011)

via www.kdg.be/gerechtelijk-deskundigenonderzoek

Als Karel de Grote-Hogeschool hechten we veel waarde aan maatschappelijke dienstverlening. Eén van
de manieren waarop we kennis en expertise willen delen met de maatschappij is door het organiseren
van studiemomenten en vormingen.

