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Enkele afspraken
Tijdens de uiteenzetting of het debat:
• Wenst u een vraag te stellen?
• Post ze in de Q&A functie (enkel naar 

D. De Buyst) – Indien de vraag door de 
moderator wordt opgepikt:
• Schakel uw microfoon aan
• Schakel uw video aan
• Stel uzelf voor – wie bent u?
• Tot wie richt u zich?

Voorstelling Deelgroep

• De Deelgroep ie-net ingenieur-deskundigen wil hét centrale 
aanspreekpunt zijn voor alles wat betrekking heeft op 
deskundigenonderzoeken door ingenieurs in de breedste 
betekenis van het woord, en dit zowel vanuit het perspectief 
van het rechtscollege, de rechtszoekende als de deskundige.

• De Deelgroep wil zich actief inzetten voor de afbouw van de 
gerechtelijke achterstand en het efficiënt(er) maken van de 
rechtsgang en in het bijzonder de geschillenbeslechting 
door:

i. de verdere professionalisering van de uitvoering van 
gerechtelijke en buitengerechtelijke deskundigenopdrachten na 
te streven;

ii. een belangrijke rol te spelen in arbitrage en bindende derde-
beslissingen (“umpire”, Dispute Avoidance, Adjudication & 
Resolution Boards);

iii. in te zetten op bemiddeling.
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Voorstelling Deelgroep

• Verdere informatie: www.ie-net.be/afdelingen/ie-
net-ingenieur-deskundigen

• Contactavonden 2021: www.ie-net.be/programma-
2021

• Alle nieuwsbrieven: www.ie-net.be/afdelingen/ie-
net-ingenieur-deskundigen/verslagen/nieuwsbrief-
ie-net-deskundigen

• Vragen: deelgroepdeskundigen@ie-net.be
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Save the date(s)

“Gebruik van Data Mining en Artificiële 
Intelligentie in deskundigenonderzoeken” door ir. 
J. Decorte, docent databases aan de Hogeschool 
Gent, op 25.02.2021 om 19u30 via webinar (zie 
www.ie-net.be/datamining) – erkend door IGO
“Gebruik van simulatiemethodes in 

deskundigenonderzoeken” door prof. Dr. ir. D. 
Debruyne, directeur van Indurium en parttime 
professor aan de KU Leuven, op 27.04.2021 om 
19u30 via webinar (zie www.ie-net.be/simulatie)
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Save the date(s)

“Gebruik van drones in civiele en penale 
expertises (met demo)” door G. Vanden Avenne, 
landmeter-expert, dronepiloot klasse 1A, 
gerechtsdeskundige en zaakvoerder TOPO4D, op 
18.05.2021 om 19u30 in het Ingenieurshuis (zie 
www.ie-net.be/drone)
“Informatievergaring door gerechtsdeskundigen”

door J. Boon, Kamervoorzitter in het Hof van 
Beroep van Brussel, en ing. L. De Coninck, 
gerechtsdeskundige, op 15.06.2021 om 19u30 in 
het Ingenieurshuis (zie www.ie-net.be/vergaring) –
erkenning IGO en OVB aangevraagd
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Save the date(s)

“Gebruik van empirische methodes in deskun-
digenonderzoeken” door ing. B. Verstraeten en ir. J. 
Conderaerts (BIL/Labo Soete UGent) in het 
Ingenieurshuis
“Praktische aspecten van online bemiddelen 

toegepast in deskundigenonderzoeken” via 
webinar
“Gebruik van Mixed Reality om materiële 

vaststellingen te doen in deskundigen-
onderzoeken” in het Ingenieurshuis
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Mocht U een casus of een praktisch 
probleem willen voorleggen, dan kan U 
een e-mail sturen naar: 
deelgroepdeskundigen@ie-net.be
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Langlopende opleidingen

Juridisch luik (FGE15) = erkend door FOD Justitie
 Op zaterdagen van 9u00 tot 16u30 van oktober tot december 2021
 Dient integraal te worden gevolgd: 6 modules volgens de indeling 

van het K.B. uit 2018
 Boek “Juridische Opleiding Gerechtdeskundigen” (Die Keure), eds. T. 

Lysens, D. De Buyst en J. Beke
 Geeft de mogelijkheid om te worden opgenomen in het Definitieve 

Register van Gerechtsdeskundigen mits het succesvol afleggen van 
het examen

 Zie www.ie-net.be/fge14 voor de editie 2020
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Handboek juridische opleiding 
gerechtsdeskundigen
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Bestellen via: www.ie-net.be/nieuws/bestel-nu-het-handboek-juridische-opleiding-
gerechtsdeskundigen-aan-ledentarief (44,00 € excl. 6% BTW voor ie-net-leden + 8,00 € 
portkosten excl. 21% BTW).
Het handboek is aan zijn tweede druk toe

Boek “statuut en deontologie van de 
gerechtsdeskundige”

Geldig voor alle disciplines: publicatie voorzien in 
september 2021 i.s.m.:
• Orde der Artsen (Nationaal en West-Vlaanderen)
• Orde van Architecten Vlaamse Raad
• Federale Raad van Landmeters-Experten
• Belgische Orde van Landmeters-Experten v.z.w. (BOLE)
• Koninklijke Confederatie van Landmeters-Experten (KCLE-CRGE)
• Beroepsvereniging van Automobielexperten – Instituut van de 

Automobielexperten
• Instituut der Bedrijfsrevisoren
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• AiNB (Beroeps- en belangenorganisatie voor 
Interieurarchitecten)

• VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
• BKVT (Belgische Kamer van Vertalers-Tolken)
• BVTL (Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten)
• IAB (Instituut van Accountants en Belastingconsulenten - ITAA)
• VVT (Verbond der Vlaamse Tandartsen), VBT en BUOS
• Agro-Experten
• KBGGG-SRMLB (Koninklijk Belgisch Genootschap voor 

Gerechtelijke Geneeskunde)
• BAMTES (maritieme deskundigen)
• KAVEX (vastgoedexperten)
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Voorbehoud

• Elke spreker of deelnemer aan het online debat maakt zijn verklaringen en/of 
bedenkingen enkel namens zichzelf en voor zijn persoonlijke verantwoordelijkheid. 
Geen enkele deelnemer is de woordvoerder of vertegenwoordiger van enige 
vereniging, vennootschap, orde, instelling, rechtbank of hof waar hij of zij van tijd tot 
tijd in enige hoedanigheid optreedt, actief is of geweest is. Sprekers vertolken dus 
niet en/of niet noodzakelijk het officiële standpunt van enige onderneming, 
administratie of forum. Hun verklaringen kunnen niet in die zin worden 
geïnterpreteerd of uitgelegd.

• Elke deelnemer vertolkt zijn of haar verworven inzichten en kennis tot op de datum 
van het debat. Elke spreker heeft evident de vrijheid om gebeurlijke foute gegevens, 
zijn of haar mening en/of wensen bij te schaven, te corrigeren, aan te passen en/of 
te veranderen doorheen verdere studie, discussie en ervaring, van geval tot geval 
en/of in functie van de evolutie van de regelgeving, de rechtspraak en de evolutie 
van de samenleving in het algemeen. 

• Alle intellectuele eigendomsrechten van elke auteur zijn voorbehouden. Geen 
verklaring mag – geheel of ten dele – worden gereproduceerd, opgeslagen of 
overgenomen onder gelijk welke vorm (elektronisch, mechanisch, magnetisch of nog 
op enige andere wijze) zonder de toelating van of uitdrukkelijke verwijzing naar de 
betrokken persoon.
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Programma

• 19u30: verwelkoming en inleiding door Didier De 
Buyst, Veritas per Scientiam, gerechtsdeskundige, 
erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, 
gastprofessor UHasselt Faculteit Architectuur

• 19u40: algemene inleiding over GDPR en specifieke 
regels voor gerechtsdeskundigen door Meester 
Gerrit Vandendriessche, advocaat, en ir. Marc 
Goorden, Data Protecion Officer (DPO) en 
gerechtsdeskundige

• 21u30: Q&A
• 22u00: einde
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Q&A

• Vergeet niet het online evaluatieformulier in te vullen 
a.u.b.  U ontvangt hiervoor een link.

• Contact
• D. De Buyst: didier.debuyst@veritas-per-scientiam.com
• M. Goorden: marc.goorden@telenet.be
• G. Vandendriessche: Gerrit.Vandendriessche@altius.com
• Chr. Mortelmans: christine.mortelmans@ie-net.be
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