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Juridische opleiding Gerechtsdeskundige - KU Leuven

Een veelzijdige opleiding
aan de KU Leuven
De rol van de gerechtsdeskundige wordt steeds
belangrijker, veeleisender en uitdagender. Voortaan
moeten deze experts een bijzondere juridische opleiding hebben gevolgd om opgenomen te worden in het
register voor gerechtsdeskundigen.
In 2021 kunt u hiervoor opnieuw een beroep doen op de
academische kennis van KU Leuven, aangevuld met
de inzichten van ervaringsdeskundigen die dagelijks in
de praktijk staan.
Naast de basismodules omvat deze veelzijdige
opleiding een aantal bijkomende specialisatiemodules
(rond forensische geneeskunde en schadeherstel en
-begroting).
Kortom: een veelzijdig, boeiend en vooral kwalitatief
hoogstaand lessenpakket.

Lesdata - onder voorbehoud
Dinsdag, 9 februari 2021 (17:00 - 20:00)
●

Inleiding tot de opleiding + rechterlijke organisatie,
algemene principes burgerlijk procesrecht [2 uren]
prof. dr. Stefaan Voet

Dinsdag, 30 maart 2021 (17:00 - 19:00) (19:00 - 21:00)
●

Aansprakelijkheid en verzekering [2 uren]
prof. dr. Geert Jocqué

●

Deontologie van de gerechtsdeskundige [2 uren]
Johan Boon

Dinsdag, 16 februari 2021 (17:00 - 21:00)
●

Algemene principes van het bewijsrecht en de
bewijsmiddelen in burgerlijke zaken [4 uren]
prof. dr. Benoît Allemeersch

Donderdag, 25 februari 2021 (17:00 - 20:00)
Donderdag, 4 maart 2021 (17:00 - 20:00) (20:00 - 21:00)
●

Algemene principes van strafprocesrecht [2 uren]

●

Algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en
vooronderzoek in strafzaken [4 uren]

●

Forensisch bewijs in strafrecht [1 uur]
prof. dr. Raf Verstraeten & prof. dr. Wim Van de Voorde

Talrijke voordelen
Niet alleen biedt KU Leuven u deze opleiding aan
een uitermate scherpe prijs; er zijn ook tal van
extra voordelen aan verbonden. Zo ontvangt u het
begeleidende cursusmateriaal in een overzichtelijk
gebundeld naslagwerk. Bovendien bent u (na betaling
van het inschrijvingsgeld) ingeschreven als student
aan de KU Leuven. U geniet dus meteen ook van alle
studentenvoordelen: toegang tot het online Toledoplatform (onder ander voor extra documentatie), toegang
tot de bibliotheek, ...

februari - maart - april 2021

Donderdag, 11 maart 2021 (17:00 - 21:00)
●

Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage
en bemiddeling [1,5 uur]

●

Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen [1,5 uur]

●

Praktijk van bemiddeling [1 uur]
Toon Lysens & Theo De Beir

Dinsdag, 20 april 2021 (16:00 - 22:00)
●

Aanstelling deskundige [1 uur]

●

Verloop onderzoek en verslag in strafzaken [3 uren]

●

Wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in
strafzaken [2 uren]
Patrick Vits & Jens Timmermans

Dinsdag, 27 april 2021 (17:00 - 20:00)
●

Schadeherstel en -begroting [3 uren]
prof. dr. Geert Jocqué

Zaterdag, 8 mei 2021
●

Reserveslot

............................................................................
Examen

Dinsdag, 16 maart 2021 (16:00 - 21:00)
Dinsdag 23 maart 2021 (16:00 - 21:00)
●

Aanstelling van de deskundige [1 uur]

●

Verloop deskundigenonderzoek, tussenkomst rechter,
verslag in burgerlijke zaken [6 uren]

●

Erelonen en kosten deskundige [3 uren]
Johan Boon & Joost Beke

●

Zaterdag, 15 mei 2021
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Praktisch
Data: De modules zijn verspreid over februari, maart en april 2021.
Examen: mei 2021.
Locatie: KU Leuven, faculteit Rechtsgeleerdheid, Tiensestraat 41, 3000 Leuven.
Prijs: 1.000,00 euro. In deze prijs is ook al het studiemateriaal en de inschrijving in het examen inbegrepen.
ruari 2021 (17:00 - 21:00)

Registratie
Registratie via website:
www.law.kuleuven.be/apps/activiteiten/nl/portaal/index/view_activiteit/5187
Dinsdag, 20 april 2021 (16:00 - 22:00)

Erkenning
Erkenning op grond van het KB van 30 maart 2018 betreffende de juridische opleiding zoals bedoeld in
artikel 25 van de wet van 10 april 2014 en in artikel 991octies, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
(BS 27 april 2018) werd aangevraagd.

Aanwezigheid
De deelnemers moeten minimaal 80% van de lesuren volgen (art. 6 KB van 30 maart 2018).
Vrijstellingen zijn mogelijk op grond van art. 7 KB van 30 maart 2018.

Contact
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de KU Leuven Congresservice Faculteit Rechten
law.congresservice@kuleuven.be

Subsidies
KMO-Portefeuille (DV.O109252)

februari - maart - april 2021

Lesgevers:
Prof. dr. Benoît Allemeersch
● deeltijds hoogleraar KU Leuven
Joost Beke
● (expert-)architect
Johan Boon
● kamervoorzitter hof van beroep Brussel
Theo De Beir
● advocaat en bemiddelaar
Prof. dr. Geert Jocqué
● deeltijds hoofddocent KU Leuven raadsheer
Hof van Cassatie
Toon Lysens
● erevoorzitter rechtbank van koophandel Tongeren
Prof. dr. Wim Van de Voorde
● hoogleraar KU Leuven
Prof. dr. Raf Verstraeten
● deeltijds gewoon hoogleraar KU Leuven
Patrick Vits
● procureur des Konings Leuven
Prof. dr. Stefaan Voet
● hoofddocent KU Leuven

