Deontologische reglementering van de gerechtsdeurwaarder anno 2021
Tijd voor een nieuwe wind?
Seminarie enkel toegankelijk voor (stagiair- en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en hun medewerkers

De huidige deontologische code dateert al van enige tijd geleden. Onder druk van een veranderende leefwereld
en wijzigende omstandigheden in het beroep van de gerechtsdeurwaarder, dienen zich echter heel wat vragen
aan en staan tal van bepalingen uit die code ter discussie. Vertrekkende vanuit de huidige stand van zaken, gaan
de sprekers met u in debat over hoe het in een ideale wereld zou moeten zijn. Vuurwerk verzekerd!

Data en locaties:

Parkeren:



Wo 1 december 2021: St-Martens-Latem, Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41

Voor het gebouw



Wo 8 december 2021: Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9

Voor het gebouw

Sprekers:


Meester Hugo Lamon, advocaat en voormalig woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Hij schrijft
wekelijks een column op Jubel.be en publiceert voornamelijk over economisch recht en deontologie.



Gerechtsdeurwaarder Marc Van Eesbeeck, VDVD Gerechtsdeurwaarders

Programma:
Tijdens deze namiddag leggen de sprekers onder andere volgende discussiepunten op tafel:











Wat is deontologie? Hoe verhoudt zich dat tot aansprakelijkheid? En zijn gerechtsdeurwaarders als
beoefenaar van een vrij beroep ook geen ondernemer?
Het beroep van de gerechtsdeurwaarder versus de commercie
Het individu versus de grote structuren
Wat met reclame?
Samenwerkingsverbanden met andere beroepsgroepen/instituten
De onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder
Welke vennootschapsvormen zijn er (mogen er zijn)?
Wat met het aandeelhouderschap?
Wat is de positie t.o.v. nieuwe aanbestedingen, bv. aan een extern IT-bedrijf?
…

Dagschema
16u00-16u30
16u30-16u40
16u40-18u00
18u00-18u30
18u30-20u00
20u00

Deelname
Ontvangst
Inleiding
Deel 1
Broodjesmaaltijd
Deel 2
Vragen, discussie en netwerking - drink

Opleiding enkel toegankelijk voor (stagiair-,
en kandidaat-) gerechtsdeurwaarders en
hun medewerkers. Het aantal deelnemers
is beperkt om doelgerichte interactie met de
sprekers mogelijk te maken.
Erkenning
Erkenning aangevraagd bij de Nationale
Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

ANTWOORDKAART
Naam: ..................................................................................................................................................
Naam: ..................................................................................................................................................
Kantoor: ...............................................................................................................................................

KnopsEdu
Deontologische
reglementering van de
gerechtsdeurwaarder
anno 2021

Adres: ..................................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................................

Hoe inschrijven?

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

 www.knopspublishing.be

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

 Deze antwoordkaart

 Ik schrijf me in voor de studieavond van wo 1 december 2021 (St-Martens-Latem): € 273 excl. btw.
 Ik schrijf me in voor de studieavond van wo 8 december 2021 (Houthalen): € 273 excl. btw.
 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 249 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één
gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.
 Studieavond 1 december 2021 (St-Martens-Latem): …… (aantal) personen
 Studieavond 8 december 2021 (Houthalen): …… (aantal) personen
Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65.
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.

faxen naar 014/73 89 50
 Een e-mail sturen naar
info@knopspublishing.be met
uw inschrijvingsgegevens

