
Ook in het najaar van 2020 loopt de bijscholing voor de advocaten en magistraten verder. Het najaars- 
programma omvat 4 lunchcauserieën.

Deze vormingsmomenten worden opnieuw georganiseerd door de Conferentie van de Jonge Balie Brugge, de 
Uitstraling Permanente Vorming van de VUB (afdeling West-Vlaanderen) en de uitgeverij Story Publishers, een 
door de Orde van de Vlaamse Balies erkende opleidingsinstelling. 

Het aanbod voldoet aan de eisen gesteld door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en de Orde van Vlaamse 
Balies:
• magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeel van de rechterlijke orde nemen gratis deel, kosten

lastens het IGO; (voor zij die inschrijven doch niet kunnen aanwezig zijn, neemt het IGO geen kosten ten
laste; vervanging door een collega is evenwel toegestaan mits te tekenen en naam/functie te vermelden
naast de naam van de te vervangen collega)

• voor advocaten erkend voor 2 juridische punten/causerie.

Zoals gebruikelijk vinden de sessies plaats in een aangename omgeving. 

Wij hopen u te mogen begroeten op één of alle sessies van het komende semester.

Naima Bouslama Charlotte Benoot 
Voorzitter UPV-VUB West-Vlaanderen  Voorzitter Conferentie Jonge Balie 

Valerie Story
Editoriaal directeur Story Publishers

Causerieën
- vrijdag 18 september 2020

Internationale tewerkstelling: actuele ontwikkelingen
Jeroen Lorré  – Substituut-arbeidsauditeur - Arbeidsauditoraat bij de arbeidsrechtbank Gent Afdeling West-Vlaanderen

- vrijdag 16 oktober 2020
Het nieuwe goederenrecht in vogelvlucht
Bram Maeschaelck  – Assistent aan de KU Leuven en tutor aan de UHasselt

- vrijdag 13 november 2020
Actualia ontslagrecht
Sieglien Huyghe  – Advocaat

- vrijdag 4 december 2020
Capita selecta van het verkeersrecht
Dieter Decoster  – Advocaat

Locatie: Van der Valk Hotel – Kapellestraat 146 – 8020 Oostkamp

Ontvangst: Onthaal 11.00 u / Aanvang causerie: 11.15 u / Vraagstelling: 12.45 u / Lunch: 13.00 u /
Einde: 14.30 u

Uitstraling Permanente Vorming – UPV
van de Vrije Universiteit Brussel – Afdeling West-Vlaanderen
Conferentie van de Jonge Balie Brugge
Story Publishers 
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Inschrijfkaart - opsturen naar: 
STORY PUBLISHERS, Ann Depoorter, Godshuizenlaan 81, 9000 Gent
E-mail: ann.depoorter@brepols.net – Fax: 014 42 89 19
Inschrijven kan ook via de website van Story Publishers – www.storypublishers.be – klik door naar ‘opleidingen’

Naam/voornaam: 

Organisatie/kantoor: 

Adres: 

Postcode   Woonplaats 

BTW-nr: 

Functie: 

Student  Ja     Neen  (aankruisen wat past)                   Lid CJB Brugge    Ja     Neen   (aankruisen wat past)               Magistraat  Ja     Neen   (aankruisen wat past)

Telefoon:  Fax: 

E-mail: 

Neemt deel aan de 42ste Cyclus Permanente Vorming - Najaar 2020 
UPV – VUB West-Vlaanderen – Conferentie Jonge Balie Brugge

En zal aanwezig zijn op:
	4 causerieën
 18 september 2020 – Internationale tewerkstelling: actuele ontwikkelingen
 16 oktober 2020 – Het nieuwe goederenrecht in vogelvlucht
 13 november 2020 – Actualia ontslagrecht
 4 december 2020 – Capita selecta van het verkeersrecht
Betaling na ontvangst van de factuur of middels tussenkomst van het IGO.
Story Publishers is een erkende dienstverlener voor de KMO-Portefeuille voor opleidingen waardoor u tot 30 % korting kan krijgen op uw factuur.  
(Erkenningsnummer Story Publishers: DV.O218110). Meer info op http://www.kmo-portefeuille.be/.
Wenst u beroep te doen op een tegemoetkoming via de KMOP, gelieve uw inschrijving door te geven per e-mail (ann.depoorter@brepols.net).
Bent u lid van de CJB Brugge, student, magistraat, gerechtelijke stagiair of personeelslid van de rechterlijke orde waardoor u geniet van een gunsttarief, gelieve uw inschrijving door te geven 
per e-mail (ann.depoorter@brepols.net).

 Gelieve me op de hoogte te houden van nieuwe publicaties en juridische opleidingen van Story Publishers.

Prijs
(incl. dranken, lunch en documentatie) (excl. 21% BTW)

Cyclus 4 causerieën  € 350,00
Studenten, leden CJB Brugge € 300,00
Causerie € 100,00
Studenten, leden CJB Brugge € 80,00

Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde: tussenkomst IGO.

Story Publishers is een erkende dienstverlener voor de KMO-Portefeuille voor opleidingen waardoor u tot 30 % korting kan krijgen op uw factuur.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Kosteloos annuleren kan schriftelijk tot uiterlijk 14 kalenderdagen vóór aanvang van de opleiding.
Indien u niet kan deelnemen en de mogelijkheid tot annulatie (14 kalenderdagen vóór aanvang van de opleiding zijn verstreken) niet meer 
van toepassing is, kan u een vervanger in uw plaats laten deelnemen. Uiteraard wordt het aanwezigheidsattest dan uitgereikt op naam van de 
plaatsvervanger. Bij laattijdige annulatie blijft het volledige bedrag verschuldigd.

De attesten voor de advocatuur worden per mail verstuurd binnen de veertien dagen na het volgen van de opleiding  
én na betaling van de factuur.
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