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Organisatie - Inhoud - Samenstelling
De cursus Fellow Gerechtelijke Expertise Luik I wordt georganiseerd onder de koepel van ie-net ingenieursvereniging 
vzw. De programmacoördinator is mevrouw Yolande Van Weert, ereondervoorzitter van de Rechtbank van Koophan-
del Antwerpen. 

De cursus bestaat uit volgende 7 modules (voorgeschreven door FOD Justitie):  
▪   MODULE I  Gerechtelijke organisatie burgerlijke zaken
▪   MODULE II  Gerechtelijke organisatie strafzaken
▪   MODULE III  Onderscheid minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling
▪   MODULE IV  Aanstelling, verloop onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken
▪   MODULE V  Aanstelling, verloop onderzoek en het verslag in strafzaken
▪   MODULE VI  Erelonen en kosten, aansprakelijkheid
▪   MODULE VII Nationaal Register & Deontologie

Deze 7 modules worden op 6 opeenvolgende zaterdagen vanaf 10 november 2018 gedoceerd. Daarenboven wordt 
het bezoek aan een zitting op de rechtbank van Antwerpen georganiseerd.

Doelgroep
Personen die thans als gerechtsdeskundige optreden maar vooralsnog de juridische vorming niet genoten hebben 
alsook personen die de ambitie hebben om in de toekomst gerechtelijke deskundigenopdrachten aan te nemen.

Verantwoording - Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen
Op 10 april 2014 is de nieuwe wet op het deskundigenonderzoek verschenen en dit met volgende titel “Wet tot wijzi-
ging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen.” 
In toepassing hiervan is het KB van 30 maart 2018 verschenen m.b.t. de erkenning van de verplichte juridische oplei-
ding om in het Definitief Register van Gerechtsdeskundigen te worden opgenomen.
Deze wet beoogt de officiële erkenning van deskundigen door FOD Justitie met het gevolg dat principieel enkel nog 
deze deskundigen door de diverse rechtbanken mogen aangeduid worden voor gerechtelijke opdrachten.
Op basis van het uitvoeringsbesluit over de verplichte juridische opleiding voor gerechtsdeskundigen (dd. 30 maart 
2018, B.S. 27/04/2018), werd het programma van de opleiding grondig aangepast en kreeg een upgrade.

Erkend door FOD Justitie als verplichte juridische opleiding
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Programmacoördinator en Docenten
De programmacoördinator is mevrouw Yolande Van Weert, ereondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Ant-
werpen. De docenten worden aangetrokken in functie van het programma en de autoriteit die zij bezitten in de discipline  
waarover zij doceren. Zij zijn voornamelijk afkomstig uit de juridische wereld.

▪ Ing. Philippe Bastijns MSc., zaakvoerder Expertises Bastijns Bvba, gastdocent KUL
▪ Mr. Philippe Billiet, Billiet & C° Lawyers, advocaat aan de Balie van Brussel
▪ Dhr. Tom Cromphout,  afgevaardigde NV Protect
▪ Prof. dr. ir. Didier De Buyst, Veritas per Scientiam, gastprofessor
▪ Dhr. Toon Lysens, erevoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Tongeren
▪ Mr. Dominique Matthys, advocaat
▪ Mr. Willem Meuwissen, advocaat en erkend bemiddelaar te Antwerpen
▪ Dhr. Erik Meyntjens, rechter in de Rechtbank van eerste Aanleg te Antwerpen - Afdeling Antwerpen
▪ Mevr. Karine Van Hecke,  afdelingsprocureur Parket Oost-Vlaanderen  
▪ Mevr. Yolande Van Weert, ereondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen

Praktische info
 
Data
10 - 17 - 24 november 2018
1 - 8 - 15 december 2018

Plaats
Ingenieurshuis
Desguinlei 214, 2018 Antwerpen

Tijdstip
Zaterdag: 09u00 tot 13u00 en 14u00 tot 16u30.
Uitzonderlijk kan hiervan worden afgeweken.

Deelname Luik I (juridische aspecten)  (vrijgesteld van BTW)
▪ Niet-leden: 2.320 euro  
▪ Individuele leden ie-net, ie-net-partners: 1.625 euro 
▪ Individuele leden ie-net <30 of >65: 1.160 euro
 
In de prijzen zijn cursusteksten, verfrissingen, maaltijden en het “Handboek juridische opleiding gerechts- 
deskundigen” (die Keure - NCDAB - ie-net) inbegrepen.
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Erkenning en getuigschrift
De cursisten die slagen krijgen een getuigschrift van “Fellow Gerechtelijke Expertise Luik I (juridische aspecten)”.
Het volgen van enkel de sessies geeft recht op een aanwezigheidsattest. De cursus is erkend door FOD Justitie. De 
cursist die voor het examen slaagt, ontvangt het getuigschrift dat hem/haar toegang zal verlenen tot het Nationaal 
Register.
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Hoe inschrijven?
Alle inschrijvingen gebeuren online via de website www.ie-net.be/fge12

Inschrijvingsvoorwaarden
U hebt een diploma van academisch niveau of gelijkwaardig door ervaring. Als u op basis van uw beroepservaring
wenst deel te nemen, dan wordt u verzocht om samen met uw inschrijving ook een motivatie met een curriculum 
vitae op te sturen.
 
Annulatie
De annulatievoorwaarden zijn terug te vinden in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden op www.ie-net.be/fge12.

Contactpersoon 
ie-net ingenieursvereniging vzw
Christine Mortelmans 
E-mail: christine.mortelmans@ie-net.be
Tel.: 03 260 08 63
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