PRAKTISCHE INLICHTINGEN
Datum :	zaterdag 23 maart 2019 om 9.00 u.
Plaats :	Faculteit Recht en Criminologie UGent
		Universiteitstraat 4, 9000 Gent
		(auditoria NB I en B)

Faculté de Droit, de Science Politique
et de Criminologie

Parking : Kouter, Korte Meer of Sint-Michielshelling
Documentatie :	De deelnemers ontvangen het Dossier, uitgegeven door het T.Vred./JJP, dat de bijdragen van de
sprekers bevat. Het Dossier is beschikbaar op de
studiedag.

Faculteit Recht en Criminologie UGent
Centrum voor Verbintenissenrecht
T.a.v. Mevrouw E. Vanderlinden
Universiteitstraat 4
9000 GENT

Inscription :	Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding neemt het
inschrijvingsgeld ten laste van de aanwezige magistraten en leden van de rechterlijke orde (vrederechters en politierechters, plaatsvervangende vrederechters en politierechters en griffiers van vredegerechten
en politierechtbanken). Voor hen die zich inschrijven
doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het IGO de
eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een
collega is echter toegestaan, die dan met vermelding
van naam en functie tekent naast de naam van de
vervangen collega.
	De inschrijving gebeurt door het terugsturen van het
ondertekende inschrijvingsformulier. Door zijn/haar
inschrijving verbindt de inschrijver zich, bij afwezigheid, tot de betaling van de kosten van de studiedag
(90 euro) na ontvangst van de factuur. Dezelfde regeling geldt voor de inschrijvers van wie het inschrijvingsgeld niet ten laste wordt genomen door het IGO.
		De (optionele) lunch dient door de deelnemer zelf te
worden betaald door storting van het bedrag van 45
euro op rekeningnummer BE70 6300 8848 0025 van
het KVVP met vermelding van hun naam.

Rechtskroniek voor
Vrede- en Politierechters

14
Gent, zaterdag 23 maart 2019

Inlichtingen : Mevrouw Elise Vanderlinden
		Universiteitstraat 4 – 9000 Gent
		Tel.: 09.264.69.68
		E-mail: rkvpr@ugent.be

Frankeren
als
brief

Wetenschappelijke leiding : Prof. dr. Maarten Dambre
Hoofddocent Centrum voor Verbintenissenrecht
Faculteit Recht en Criminologie UGent
De Rechtskroniek te Liège : Gaat door op zaterdag 16 maart 2019, Place des
Orateurs, 3, bât. B31, 4000 Liège Sart Tilman,
parkings C en D.

Koninklijk Verbond
van de Vrede- en
Politierechters

Handtekening :
Datum :

		
Lunch (optioneel)
		
Novotel Gent Centrum

m Neemt deel aan de Rechtskroniek voor Vrede- en Politierechters op 23 maart 2019 (90 euro).
m Neemt deel aan de lunch op 23 maart 2019 (45 euro).

12.30 u.–12.35 u. Slotwoord door dhr. Lode Vrancken
Vrederechter te Genk, Erevoorzitter Koninklijk
		
Verbond van Vrede- en Politierechters

Fax :

Rechtsmethodologie
		Prof. dr. Joke Baeck, Hoofddocent Centrum voor
Verbintenissenrecht UGent

E-mail :

De term “rechtsmethodologie” verwijst naar het geheel van de methoden die een jurist
hanteert bij het verrichten van juridische opzoekingen en het toepassen van het recht op
concrete feiten. Deze bijdrage biedt vooreerst een overzicht van de belangrijkste
overheidsdatabanken om juridische opzoekingen te verrichten. Vervolgens komen de
basisprincipes inzake de toepassing van de wet in de tijd aan bod, gevolgd door een
aantal recente ontwikkelingen in het bewijsrecht.

11.30 u.–12.30 u. Gemeenschappelijk programma

Gemeente :

4. Rechtsmethodologie

11.00 u.–11.30 u. Koffie, thee en gebak

Tel. :

De bijdrage gaat in op de wijzigingen aangebracht door de wet van 6 maart 2018 ter
verbetering van de verkeersveiligheid, waarbij de bepalingen m.b.t. het alcoholslot, de
herhaling bij zware overtredingen, het verval van het recht tot sturen als maatregel in
geval van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid en de identificatie van bestuurders
werden aangepast. Gelet op het feit dat de nadruk ligt op de verkeersveiligheid, zal de
bijdrage ook de regelgeving betreffende het rijbewijs aanraken, nu het belang van het
wetgevend kader aangaande het rijbewijs en de voorwaarden tot het verkrijgen ervan
enerzijds en de overtredingen van deze bepalingen anderzijds niet kunnen worden onderschat.

		Actualia wegverkeersrecht: de wet van 6 maart
2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid
		Prof. dr. Philip Traest, Buitengewoon hoogleraar
UGent, advocaat balie Antwerpen
		Dhr. Nicholas De Nil, Gerechtelijk stagiair
rechtsgebied hof van beroep Gent, vrijwillig
medewerker UGent

Postnummer :

3. Actualia wegverkeersrecht: de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de
verkeersveiligheid

Programma voor de politierechters

Adres :

Op 1 januari 2019 is de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van
geschillenoplossing in werking getreden. Deze wet bracht talrijke wijzigingen aan in het
appartementsrecht. In het eerste deel van deze bijdrage wordt een niet-exhaustief overzicht gegeven van enkele aspecten van deze hervorming die van bijzonder belang zijn
voor de vrederechters. In het tweede en derde deel van deze bijdrage komen twee organisatorische vraagstukken aan bod: enerzijds de betaling van presentiegeld aan een
mede-eigenaar ter vergoeding van zijn aanwezigheid op de algemene vergadering en
anderzijds het statuut van de voorlopige bewindvoerder(s). Het vierde deel handelt over
de mogelijkheid tot ‘uithuiszetting’ van een asociale bewoner.

		2. Capita selecta appartementsrecht 2019
		Prof. dr. Annelies Wylleman, Hoogleraar UGent,
notaris
		Mr. Bart Van Baeveghem, Praktijkassistent UGent,
advocaat
		Mevr. Charlotte Willemot, Doctoraatsassistente
UGent

Voornaam :

2. Capita selecta appartementsrecht 2019

		1. Het Vlaams Onteigeningsdecreet: een
algemene bespreking met bijzondere aandacht
voor de innovaties en recente rechtspraak
		 Prof. dr. Geert Van Hoorick, Hoogleraar UGent
		Vakgebied Bestuursrecht & Milieu- en Energierecht

Naam :

Het Vlaams Onteigeningsdecreet brengt een aantal innovaties die een invloed kunnen
hebben op het onteigeningscontentieux, zoals een trapsgewijze rechtsbescherming, het
verzoek tot zelfrealisatie, het recht van wederoverdracht, enz. De innovaties worden
behandeld en in hun ruimere context geplaatst. Tevens wordt aandacht geschonken aan
recente evoluties in de rechtspraak m.b.t. twistpunten, zoals de al dan niet toepasselijkheid van de plan MER op een onteigeningsbesluit of onteigeningsplan.

9.00 u.–11.00 u. Programma voor de vrederechters

Functie :

1. Het Vlaams Onteigeningsdecreet: een algemene bespreking met bijzondere
aandacht voor de innovaties en recente rechtspraak

9.00 u. Verwelkoming door prof. dr. Maarten Dambre
		 Hoofddocent UGent - Advocaat
		 Wetenschappelijk coördinator

Op te sturen vóór 15 maart 2019

ONDERWERPEN

8.30 u. Onthaal met koffie, thee en gebak

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Met de organisatie van de “Rechtskroniek voor Vrede- en Politierechters” beogen het
Centrum voor Verbintenissenrecht van de Faculteit Recht & Criminologie UGent, in samenwerking met de Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie van de
Université de Liège, het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters en het Instituut
voor Gerechtelijke Opleiding, ten behoeve van de vrede- en politierechters, hun
plaatsvervangers en het personeel van hun griffies, een accurate, wetenschappelijk
onderbouwde en praktisch gerichte toelichting te geven bij nieuwe wetten en ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer.

PROGRAMMA

Deze gegevens worden opgenomen in de verwerking studiedagenadministratie van het Instituut voor Permanente Vorming van de Faculteit Recht en Criminologie UGent, Universiteitstraat, 4, 9000 Gent, alwaar het toegangs- en correctierecht uitgeoefend
kan worden.

RECHTSKRONIEK VOOR
VREDE- EN POLITIERECHTERS

