Curriculum Vitae
I: Identiteitgegevens:
Naam: VAN WEERT Yolande

Woonplaats: Tolhuisstraat 11 2040 Lillo
Telefoon: 0471 94 29 08
E-mail: yolandevanweert@hotmail.com
Geboorteplaats: Antwerpen
Geboortedatum: 19 januari 1955
Gezinstoestand: twee dochters respectievelijk 30 en 26 jaar oud

II: Studies:
Lagere school: Sint Lutgardis te Merksem
Middelbare school: Sint Lutgardis te Antwerpen afdeling Latijn-Grieks
Getuigschrift lager secundair onderwijs:

30/06/1970

Getuigschrift hoger middelbaar onderwijs:

30/06/1973

Homologatie bekwaamheidgetuigschrift:

24/09/1973

Kandidaturen rechten Sint Ignatius Antwerpen: 16/06/1076
Licenties rechten U.I.A.:
10/07/1979 met bijkomende grondige studies
strafrecht, strafvordering, gerechtelijk privaatrecht, bewijsrecht en sociaal recht.
Vakantiestages: Kredietbank, Antwerpse Diamantbank

III: Professionele activiteiten:
A: ADVOCAAT aan de Balie te Antwerpen( 1979-1986)
Advocaat stagiaire aan de Balie te Antwerpen met eedaflegging op 03/09/1979
Inschrijving op de lijst van advocaten stagiairs op 01/10/1979
Stage gelopen bij Meester Joseph LECLEF van 01/10/1979 tot 18/02/1980
Bij Meester Eric DE MAEYER van 18/02/1980 tot 11/10/1982
Gedurende vijf jaar vaste medewerkster bij Meester Werner MERTENS
Gedurende twee jaar vaste medewerkster bij Meester Fernand JORIS

B: MAGISTRAAT
Publicatie benoeming Belgisch Staatsblad 05/07/1986
Eedaflegging als rechter in de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op 09/07/1986
Wisselend voorzitter van de
-Tweede kamer: facturaties
- Derde kamer: kleinere bouwaangelegenheden
- Zeventiende kamer: facturaties en contracten
- Dertiende kamer: contracten analyses, concessies
- Veertiende kamer: grotere bouwaangelegenheden
- Negentiende kamer: verzekeringen, contracten, concessies, betwistingen in de diamantsector
- Vijftiende kamer: contractuele betwistingen en procedureregelingen
- Zevende kamer: wissels
- Twintigste kamer: inleidingen, procedureregeling, expertiseaangelegenheden, bevoegdheid
- Handelspraktijken, Kortgeding

Ondervoorzitter in de rechtbank van Koophandel te Antwerpen benoemd bij K.B. van 26/01/1999
Vaste aanwijzing in het adjunct mandaat van ondervoorzitter vanaf 15/02/2008

Ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen ( Turnhout, Antwerpen, Mechelen,
Hasselt en Tongeren) vanaf 25/03/2014
Waarnemend afdelingsvoorzitter rechtbank van koophandel Antwerpen afdeling Antwerpen vanaf
01/10/2014
Voorzitter van het Kabinet van de afdeling Antwerpen van de globale rechtbank van koophandel
Antwerpen met uitspraak falingen, toezicht curatoren, toezicht en opvolging handelsrechters,
taakverdeling beroepsrechters, opvolging en leiding vaststellingspolitiek, opvolging tijdigheid der
uitspraken, behandeling eenzijdige verzoekschriften, ondersteuning medewerkers, toezicht
faillissementen ,enz.
Mee zetelend rechter in de Arrondissementsrechtbank vanaf 01/09/2014
Deelname/voorzitter van werkgroepen “ deskundigenonderzoek”, “ samenwerking met de Nautische
Commissie”, “ faillissementen”,” gebouwenbeheer”,
Deelname Directiecomité rechtbank van koophandel Antwerpen afdelingen Antwerpen, Turnhout,
Mechelen, Hasselt en Tongeren met maandelijkse vergaderingen.

C: BIJKOMENDE FUNCTIES:
Plaatsvervangend voorzitter Nederlandstalige Tuchtcommissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
bij K.B. van 13/06/2006 met regelmatig zittingen te Brussel.
Plaatsvervangend voorzitter Nederlandstalige Tuchtcommissie van het Instituut van de Accountants
en de Belastingconsulenten bij K.B. van 13/06/2006 met regelmatig zittingen te Brussel.

D: PENSIONERING:
Met ingang van 01/01/2016.

IV: Specifieke opleiding management:
Deelname aan de opleiding inzake managementtechnieken 1998/1999 groep 3
Opleiding Directie Beheer Gerechten.
Arrondissementrechtbank Breda met betrekking tot het project “ Versterking rechterlijke organisatie,
kwaliteitszorg, kwaliteitstraject , mijlpalen pad, personeelsmanagement, stroomlijnen werkprocessen
en projecten.”
Studie en werkbezoeken rechtbank Breda “ Contourennota modernisering rechterlijke organisatierechtspraak in de 21ste eeuw.”

Managementopleiding 2007/2008 Obelisk Powering People.
Eindwerk “ Optimale en praktische toepassing van de Wet van 15/05/2007 tot wijziging van het
Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek door de oprichting van een
Controlekamer in de rechtbank van koophandel te Antwerpen.”
Brevet met onderscheiding 13/10.2008.

V: Andere opleidingen:
-

Opleiding rechtsethiek en rechtseconomie
Opleiding boekhouding
Initiatie computertechnieken
Studiedag Handelsrechtbanken en bedrijfsrevisoren
Europees Mededingingsrecht na 1 mei 2004
Rechtsethiek en rechtseconomie in de rechterlijke motivering
Overzichtsessie werk bedrijfsrevisoren
Bedrijfsrevisoraat:” Nieuwe verwachtingen, nieuwe eisen.”
Basis gebruikerstraining jura.be
“ Uitdagingen voor de accountant en de belastingconsulent in het economisch weefsel van
vandaag.”
“ Toezicht en tucht in Europees rechterlijk perspectief.”
“ Nieuwe procedureregels, verhaalbaarheid ereloon en onkosten, de instaatstelling van de
zaak, de nieuwe wet op het deskundigenonderzoek.”
Managementtechnieken Brussel
De praktische afhandeling van het faillissement
“ De wet van 1953 gewijzigd door het K.B. van 21/04/2007 in het licht van de audit richtlijn.”
Praktische kennismaking met het vennootschapsrecht
Actualisering tuchtrecht, Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Verbintenissenrecht

VI: Talenkennis:
Nederlands, Frans, Engels: Lezen, spreken, schrijven: vloeiend.
Duits, Italiaans: Lezen, spreken, schrijven: behoorlijk niveau.

VII: Vrijetijdsbesteding:

Paardensport( recreatief)
Reizen
Lezen ( geschiedenis)
Voordrachten geven

