
Deontologie en de beroepspraktijk van de gerechtsdeurwaarder: 
geld en ondernemingszin 

Online seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers 

Tijdens deze praktijkgerichte vorming, exclusief toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders, krijgt u heldere inzichten over een 
aantal hete hangijzers, zoals de korte verjaringstermijn voor uw invorderingen, het financiële management van uw kantoor en de 
algemene principes van de deontologie. Dit alles aan de hand van concrete dossiers, en met concrete antwoorden. 

Data en locaties: 

 Ma 11 januari 2021: interactief webinar van 15u30 tot 19u00 - VOLZET!

 Di 23 februari 2021: interactief webinar van 15u30 tot 19u00

 Ma 8 maart 2021: interactief webinar van 15u30 tot 19u00

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op 
pc, laptop of mobile devices. U kunt uw vragen voorleggen aan de sprekers hetzij tijdens het webinar, hetzij vooraf per mail aan ons gericht. 
Het congresboek wordt u vooraf per post bezorgd.  

Sprekers: 

 Mr. Edgar Boydens, advocaat Justia Law, gewezen Voorzitter Orde van Vlaamse Balies 

 Mr. Herman Ivo Goeyens, gerechtsdeurwaarder te Bilzen

Programma: 

Onder andere volgende vragen komen aan bod:  

 Hoe gaat u om met de korte verjaringstermijn van 1 jaar voor invordering van uw kosten en erelonen?

o Quid met de invordering van advocatenstaten ouder dan 1 jaar?

o Kunt/moet u de stafhouder aanschrijven, met het risico uw advocaat-cliënt kwijt te zijn?

o Wat met de verjaringstermijnen en aansprakelijkheden?

o … 

 Hoe managed u financieel uw eigen kantoor? Zijn er deontologische belemmeringen?

o Toelichting bij de aanbeveling Sociaal Economisch Comité van de Europese unie

o Brengt u uw activiteit onder in een vennootschap of niet?

o Wat met derden, die geen gerechtsdeurwaarder zijn, als aandeelhouders?

o Is een associatie mogelijk tussen gerechtsdeurwaarders en advocaten voor bepaalde projecten

(ecosystemen voor de juridische wereld)?

o Wat met contracten tussen gerechtsdeurwaarders en advocaten ‘of andere marktaktoren’ in het kader van

openbare aanbestedingen? Hoe reageert u op bijvoorbeeld het innen van verkeersretributies door

advocaten?

o Hoe verhoudt de gerechtsdeurwaarder zich als gerechtelijk mandataris t.o.v. de gerechtsdeuwaarder als

privé mandataris?

o Wat is de structuur van grote kantoren (statuten, kosten- en winstverdeling, ...)?

o … 

 Welke algemene principes van de deontologie zijn nu echt dagdagelijks belangrijk?

o Wat is de rol van de gerechtsdeurwaarder bij IOS?

o Hoe kunt u het werk naar u toetrekken?

o Wat betekent het begrip ‘onafhankelijkheid’ van/voor een gerechtsdeurwaarder?

o Rechtspraakoverzicht i.v.m. deontologie

o Waardigheid van het beroep (ethiek, deontologie en ‘winstbejag’)

 Vennootschappen van kantoren van gerechtsdeurwaarders:
o Weerslag van statuut - E.G. aanbeveling en deontologie op statuten en deelgenoten.
o … 

Erkenning: Deze opleiding is erkend als permanente vorming voor gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders door 

het Kenniscentrum voor Gerechtsdeurwaarders onder het nummer 392452 voor 2 deontologie punten en 1 juridisch punt. 



 

 

 

Dagschema interactief webinar   

15u30-15u40 

15u40-16u30        

16u30-16u40        

16u40-16u50       

16u50-17u40       

17u40-17u50 

17u50-18u00 

18u00-18u50 

18u50-19u00       

Inleiding 

Deel 

Vragen en antwoorden 

 Pauze 

 Deel 2 

Vragen en antwoorden 

Pauze 

Deel 3 

 Vragen en antwoorden  

 

ANTWOORDKAART KNOPSEDU 

Facturatiegegevens:  

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres: ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................  

Gegevens deelnemer(s):  

Naam deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………. 

Postadres deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………. 

Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………… 

Postadres deelnemer 2: …………………………………………………………………………………… 

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van ma 11 januari 2021: € 232 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van di 23 februari 2021: € 232 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van ma 8 maart 2021: € 232 excl. btw. 

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 218 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

    Studieavond ma 11 januari 2021 (webinar):  ……(aantal) personen 

   Studieavond di 23 februari 2021 (webinar): …(aantal) personen 

   Studieavond ma 8 maart 2021 (webinar):  ……(aantal) personen 

Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65. Het congresboek wordt u toegestuurd indien de 
opleiding als webinar doorgaat.  

 
Indien uw kantoor onder PC336 valt, kan u mogelijk gebruikmaken van een opleidingspremie ter waarde van € 30. 
Alle nuttige informatie vindt u op info@liberform.be. 
Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of medewerker de 
sessie(s) te laten volgen. Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie.  In dat geval zal 
een credit terugbetaald worden van € 120 per geannuleerde sessie. 

Studieavond 

Deontologie en de 
beroepspraktijk van de 
gerechtsdeurwaarder 

Hoe inschrijven? 

  www.mijnwetboek.be/nl/ 

opleidingen 

 Deze antwoordkaart  

per post zenden naar  

MijnWetboek.be/ 

KnopsPublishing 

Kerkstraat 108 

9050 Gent 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 
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uw inschrijvingsgegevens 
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