
                                                           

 

 

 

 

De nieuwe boeken 1 (Algemene bepalingen) en 5 (Verbintenissen) van het Burgerlijk Wetboek zijn in werking getreden sinds 1 
januari 2023. De Universiteit Antwerpen besteedde aan deze boeken een studienamiddag op 18 november 2022. Wegens het 
grote succes en het belang van beide boeken voor de juridische praktizijn, herhalen we deze studiedag aan de Vrije Universiteit 
Brussel op vrijdag 17 maart 2023. 

In deze studiemiddag willen we kritisch stil staan bij de belangrijkste nieuwigheden en worden meerdere topics grondig belicht, 
met aandacht voor de gevolgen ervan in de rechtspraktijk. De studiemiddag wordt afgesloten met een uitvoerig panelgesprek, 
tijdens welke de vragen van de deelnemers worden beantwoord. 

Programma 

12.00 uur: Onthaal met broodjeslunch 

12.30 - 12.40 uur:  Verwelkoming door de voorzitter - Ralph De Wit (VUB, advocaat) 

12.40 - 13.00 uur:  Inleidende sessie: krachtlijnen van de boeken 1 en 5 & toepassing in de tijd - Stefan Somers 

(VUB, Ondernemingsrechtbank) 

13.00 - 13.35 uur:  Wisselwerking tussen boeken 1 en 5 - Ludo Cornelis (VUB, advocaat) 

13.35 - 14.10 uur:  Het nieuw verbintenissenrecht, een nieuw evenwicht voor een duurzaam samenleven?  -  

Régine Feltkamp (VUB, advocaat) 

14.10 - 14.45 uur:   Imprevisieleer - Britt Weyts (UAntwerpen, advocaat) 

14.45 - 15.15 uur:  Pauze 

15.15 - 15.50 uur:  Eenzijdige sancties en onwerkzaamheid - Thijs Tanghe (UGent, advocaat) 

15.50 - 16.25 uur:  Gevolgen van sancties - Ignace Claeys (UGent, advocaat) 

16.25 - 17.00 uur:  Contractuele aansprakelijkheid voor (gebrekkige) zaken - Thierry Vansweevelt (UAntwerpen, advocaat) 

17.00 - 18.00 uur:  Uitvoerig panelgesprek: 

Ignace Claeys 
Ludo Cornelis  
Tine DeBaes (VBO) 
Ralph De Wit 
Régine Feltkamp 
Beatrice Ponet (Vz. BRC Onrechtmatige Bedingen, Hof van Beroep) - TBC 
Stefan Somers 
Thijs Tanghe 
Thierry Vansweevelt 
Britt Weyts 

NIEUWE  
VERBINTENISSENRECHT 
Vrijdag 17 maart 2023 – VUB Brussel 

HET NIEUWE  

VERBINTENISSENRECHT 

de belangrijkste nieuwigheden van 

boeken 1 en 5 NBW doorgelicht 



Locatie: Vrije Universiteit Brussel, D.2.01, Pleinlaan 2, 1050 Brussel 

Parking: Parkeergelegenheid op de campus, Mobiliteit en bereikbaarheid | Vrije Universiteit Brussel (vub.be).  
Registratie nummerplaat http://ivisit.vub.be/Event/Home/Register/f662715e-90c2-4236-a812-f5199ea6c5c4. 

Prijs: € 175 (excl. btw) per deelnemer te Brussel of € 175 (excl. btw) per deelnemer online on demand (vanaf 18 maart 2023 tot 21 
april 2023). Deze prijs omvat deelname aan de studienamiddag, de digitale documentatie, het congres-verslagboek (verzorgd 
door Intersentia) en catering (enkel te Brussel).  

Inschrijven: Via https://nl.knopspublishing.be/opleiding/categorie/opleidingen/ elke inschrijving is bindend en kan niet worden 
geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits een eenvoudige schriftelijke mededeling aan KnopsPublishing. 

Accreditatie: Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) voor 5 punten, bij het Instituut voor 
bedrijfsjuristen (IBJ) voor 5 punten en bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO). Aanwezigheidsattesten 
worden in de loop van de maand na afloop van de on demand periode aan de deelnem ers bezorgd of opgeladen op 
het elektronisch platform van de desbetreffende organisatie. Heeft u deze informatie om dringende redenen toch 
eerder nodig neem dan contact op met ons per e-mail. 

KMO-portefeuille: KnopsPublishing is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, 
thema ‘Beroepsspecifieke competenties’. Het accreditatienummer is DV O245662. De aanvraag moet gebeuren ten 
laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. 

Doelgroep: Advocaten, magistraten, verzekeraars, verzekeringsmakelaars en -agenten, bedrijfsjuristen en overheden 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Facturatiegegevens: 

Kantoor:   

Adres:  

Telefoon:  

E-mailadres:  

Btw-nummer:   

Gegevens deelnemer(s): 

Naam deelnemer 1: _______________________________________________________________ 

E-mailadres deelnemer 1: __________________________________________________________ 

Naam deelnemer 2: _______________________________________________________________ 

E-mailadres deelnemer 2: __________________________________________________________ 

         ❑ Ik schrijf me in: vrijdag 17 maart 2023 - Brussel: € 175 excl. btw/deelnemer 

         ❑ Ik schrijf me in: vrijdag 17 maart 2023 - online on demand: € 175 excl. btw/deelnemer 
             (vanaf 18 maart 2023 t.e.m. 21 april 2023) 

PRAKTISCH 

https://www.vub.be/nl/over-de-vub/faculteiten-instituten-en-campussen/onze-campussen/vub-main-campus-brussel/mobiliteit-en-bereikbaarheid
http://ivisit.vub.be/Event/Home/Register/f662715e-90c2-4236-a812-f5199ea6c5c4
https://nl.knopspublishing.be/opleiding/categorie/opleidingen/
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