
Studiedagen 
16 en 17 februari 2017 
Holiday Inn Gent-Expo

> Actualia verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en elektrische 
fietsen onder juridische hoogspanning  
Mr. Stephane Vereecken

> De regelgeving overheidsopdrachten 2017:  
continuïteit of revolutie?  
Prof. Kris Wauters en Dhr. Bart Gheysens

> De vorderingsmogelijkheden in privaat bouwrecht: opfrissing, 
actualia en aandachtspunten  
Mr. Siegfried Busscher en Mr. Ewoud Willaert 

> Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 
Overmacht en imprevisie in helder daglicht  
Dr. Michaël de Potter de ten Broeck en Prof. Denis Philippe

Deze studiedagen worden georganiseerd in het kader van de Juristenbeurs.



PROGRAMMA  Studiedagen 16 en 17 februari 2017 

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017 | 09.30u > 13.00u (SESSIE 1)

Actualia verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht  
en elektrische fietsen onder juridische hoogspanning

Toelichting
Tijdens deze sessie komen de meest recente arresten van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof in 
het ruimere domein van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht aan bod, met bijzondere focus op artikel 
29bis WAM en 19bis-11§2 WAM. 

In een tweede deel worden vanuit een praktische en pragmatische invalshoek de onduidelijkheden na de 
recente wetswijziging van 1 oktober 2016 m.b.t. de juridische kwalificatie en het gebruik van elektrische fietsen 
besproken. Zo komen onder meer de plaats op de weg, de helmplicht, het al dan niet vereist zijn van boord- 
documenten, verzekering (familiale of WAM - als bromfiets A/B of speed pedelec), rijbewijs, minimumleeftijd 
en de toepassing van de artikelen 29bis WAM en 19bis-11§2 WAM aan bod.

Spreker
Mr. Stephane Vereecken, praktijkassistent UGent – Centrum Verbintenissenrecht en advocaat aan de balie van 
Gent.

Prijs
259 euro (excl. btw). In het inschrijvingsgeld zijn de documentatiebundel, een koffie- en lunchpauze inbegre-
pen, evenals het boek De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsverzekering (t.w.v. 135 euro).

DONDERDAG 16 FEBRUARI 2017 | 13.30u > 17.00u (SESSIE 2)

De regelgeving overheidsopdrachten 2017: continuïteit of revolutie? 

Toelichting
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten heeft de EU-richtlijnen 2014/24/EG en 2014/25/EG  
omtrent aanbestedingen in de klassieke en speciale sectoren omgezet. Het resultaat is een volledig nieuwe 
kaderwet met heel wat bepalingen die zich niet beperken tot de omzetting van de richtlijnen, maar waarbij 
de wetgever ook eigen keuzes maakt. Intussen bereidt de bevoegde minister de nodige KB’s voor voor de 
uitvoering van de wet. 

Naar aanleiding van deze nieuwe overheidsopdrachtenreglementering is het nuttig om een overzicht te geven 
van deze nieuwe regelgeving. De sprekers zullen vooral de nadruk leggen op de wijzigingen ten aanzien van 
de vorige regelgeving. 

Sprekers
Prof. Kris Wauters, docent en vicedecaan aan de UCL en gastprofessor aan de ULg, advocaat aan de balie te 
Brussel (NL), hoofdredacteur van het tijdschrift Overheidsopdrachten en -overeenkomsten en lid van de Juridische 
Commissie Overheidsopdrachten van de Nationale Confederatie Bouw.

Dhr. Bart Gheysens, licentiaat in de rechten (KU Leuven 2003), sinds 2009 werkzaam voor het Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse Overheid als projectleider overheidsopdrachten, verte-
genwoordiger van het beleidsdomein MOW binnen het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten 
en effectief lid van de federale Commissie Overheidsopdrachten.

Prijs
259 euro (excl. btw). In het inschrijvingsgeld zijn de documentatiebundel, een koffie- en lunchpauze inbegre-
pen, evenals het boek Overheidsopdrachten (t.w.v. 80 euro).



PROGRAMMA  Studiedagen 16 en 17 februari 2017 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2017 | 09.30u > 12.00u (SESSIE 3)

De vorderingsmogelijkheden in het privaat bouwrecht:  
opfrissing, actualia en aandachtspunten 
De redactie van een aannemingsovereenkomst met ContractPlus

Toelichting
Tijdens deze sessie worden de vorderingsmogelijkheden in het privaat bouwrecht uiteengezet. Na een bondig 
overzicht van de verbintenissen van de voornaamste bouwpartners, zal Mr. BUSSCHER dieper ingaan op de 
verschillende mogelijkheden om vorderingen in te stellen. Eerst komen de rechtstreekse aanspraken aan bod. 
Vervolgens worden de kwalitatieve vorderingsmogelijkheden en de vrijwaringsvorderingen behandeld. Dit zal 
zowel een handige opfrissing inhouden als een bespreking van enkele actualia en aandachtspunten.

Sprekers 
Mr. Siegfried Busscher, partner bij Schoups advocaten

Dhr. Pieter Van De Wiele en Mr. Ewoud Willaert, advocaat bij Schoups advocaten

Prijs: 
259 euro (excl. btw). In het inschrijvingsgeld zijn de documentatiebundel, een koffie- en lunchpauze inbegre-
pen, evenals het boek Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken (t.w.v. 55 euro).

Optioneel kunt u het boek Contractuele clausules – Aanneming bouwwerken aanschaffen aan de voordeelprijs 
van 100 euro i.p.v. 125 euro.

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2017 | 13.30u > 15.30U (SESSIE 4)

Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht 
Overmacht en imprevisie in helder daglicht 

Toelichting
Met de recente financiële en economische crisis in het achterhoofd is het niet verwonderlijk dat de leerstukken 
overmacht en imprevisie meer aandacht krijgen. Zij komen beide tegemoet aan de situatie waarin een con-
tractpartij maar moeilijk haar verbintenis kan uitvoeren ten gevolge van een wijziging van de omstandigheden 
nadat de overeenkomst gesloten werd. De sprekers zullen ingaan op de vraag of de situaties die klassiek aan 
de imprevisieleer zijn voorbehouden, niet onder de noemer van de overmachtsleer kunnen worden gebracht.

Sprekers
Dr. Michaël de Potter de ten Broeck, vrijwillig postdoctoraal medewerker Vakgroep Metajuridica (Privaat- en 
Ondernemingsrecht UGent), lid van het Centrum voor Verbintenissenrecht en juridisch adviseur bij de Konink-
lijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Prof. Denis Philippe, partner bij Philippe & Partners law firm en professor aan de UCL.

Prijs
259 euro (excl. btw). In het inschrijvingsgeld zijn de documentatiebundel, een koffie- en lunchpauze inbegre-
pen, evenals het boek Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht (t.w.v. 135 euro).



Praktische informatie

Datum
donderdag 16 februari 2017 en vrijdag 17 februari 2017 

Locatie
Holiday Inn Gent-Expo, Maaltekouter 3 - 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)  
Routebeschrijving: www.higentexpo.com/du/ligging

Prijs: 259 euro (excl. btw) per sessie
Het inschrijvingsgeld is inclusief de documentatiebundel, koffie- en lunchpauze en één exemplaar van een boek uitgegeven door 
Intersentia (afhankelijk van de gekozen sessie). 

Optioneel kunt u het boek Contractuele clausules – Aanneming bouwwerken aanschaffen aan de voordeelprijs van 100 euro i.p.v. 
125 euro.

Erkenningen
Erkenning is aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies. 
Voor magistraten is tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding aangevraagd. 

Meer informatie
Intersentia | Groenstraat 31 | 2640 Mortsel | studiedag@intersentia.be | T 03 680 15 50 | F 03 658 71 21

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Inschrijven kan door dit inschrijvingsformulier vóór 10 februari 2017 te mailen naar studiedag@intersentia.be of te faxen naar  
+32 3 658 71 21. Online inschrijven kan via www.intersentia.be/juristenbeurs.

Tot tien dagen voor de opleiding kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Mits voorafgaande verwittiging kunt u zich altijd 
laten vervangen door een collega met het oog op de administratieve afhandeling.

Mevr. / Dhr. - Naam:      Voornaam:

Functie: 

Kantoor/Instelling: 

Btw-nummer: 

Straat en nr.: 

Postcode:      Gemeente : 

E-mailadres: 

Telefoon:      Fax: 

 Ik schrijf me in voor de sessie(s): 

 Actualia verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en elektrische fietsen onder juridische hoogspanning op donder-
dag 16 februari 2017 om 09.30u en ontvang na de sessie het boek De verzekerde en de benadeelde in de aansprakelijkheidsver-
zekering ter waarde van 135 euro.

 De regelgeving overheidsopdrachten 2017: continuïteit of revolutie? op donderdag 16 februari 2017 om 13.30u en ont-
vang na de sessie het boek Overheidsopdrachten ter waarde van 80 euro.

 De vorderingsmogelijkheden in het privaat bouwrecht: opfrissing, actualia en aandachtspunten op vrijdag 17 februari 
2017 om 09.30u en ontvang na de sessie het boek Privaatrechtelijke aanneming van bouwzaken ter waarde van 55 euro.

 Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht. Overmacht en imprevisie in helder daglicht op vrijdag 17 februari 
2017 om 13.30u en ontvang na de sessie het boek Gewijzigde omstandigheden in het contractenrecht ter waarde van 135 euro.

 Ik wens een aanwezigheidsattest.

 Ik wens optioneel het boek Contractuele clausules – Aanneming bouwwerken te bestellen aan het voordeeltarief van 100 euro 
i.p.v. 125 euro (incl. btw) en ontvang het boek na de gevolgde sessie.

Datum:       Handtekening:

Intersentia nv respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die u doorgeeft, mag Intersentia gebruiken 
om u op de hoogte te houden van haar uitgaven. Wilt u geen commerciële informatie van Intersentia 
nv? Kruis dan dit vakje aan: . U kunt uw gegevens ook opvragen en laten verbeteren via fax of per brief.


