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Juridische lezingen door André Michielsens en Prof. dr. Stefan Rutten

Bekijk de online versie ›

Conferentie van Vlaamse
Gerechtsdeurwaarders

Geachte mevrouw, mijnheer,
De Conferentie van Vlaamse gerechtsdeurwaarders (CVG) heeft het genoegen om u
uit te nodigen op maandag 10 december 2018 in de Stadsschouwburg in SintNiklaas voor de algemene ledenvergadering.
In een eerste deel houdt de VZW CVG haar verplichte jaarlijkse algemene
ledenvergadering waarna we de volgende sprekers verwelkomen :
1. André Michielsens, ere-notaris en één van de 2 experten die ons rapport aan
Minister Koen Geens heeft opgesteld, zal de deontologie van de notarissen
overlopen en de bruggen leggen naar het ambt van gerechtsdeurwaarder.
2. Prof. dr. Stefan Rutten, hoofddocent aan de UA en lid van de Onderzoeksgroep
Rechtshandhaving , gaat ons onderhouden over de deontologie in het algemeen
en gaat een vennootschapsrechtelijke vergelijking maken tussen notarissen,
advocaten & gerechtsdeurwaarders.

Praktisch
Maandag 10 december 2018 in De
Foyer van de Stadsschouwburg van
Sint-Niklaas om 19.30 uur voor CVG
leden of 20.00 uur voor andere
deelnemers.

Programma
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19.00 – 19.30 u: Onthaal CVG Leden
19.30 – 20.00 u: Algemene ledenvergadering
19.30 – 20.00 u: Onthaal andere deelnemers
20.00 – 21.00 u: 1e deel: “Deontologie van de Notaris – bruggen naar het
gerechtsdeurwaardersambt” door André Michielsens, ere-notaris
21.00 - 21.10 u: Pauze
21.10 – 22.10 u: 2e deel: “Deontologie & vennootschapsrechtelijke vergelijking
tussen notarissen, advocaten & gerechtsdeurwaarders ” door Prof. Dr. Stefan Rutten
22.10 – 22.20 u: Vragen
Accreditatie
Erkenning werd aangevraagd bij de Erkenningscommissie van de Nationale Kamer
van Gerechtsdeurwaarders voor 2 deontologische punten.
Deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk. Het aantal plaatsen is beperkt.
Schrijf dus snel in via onderstaande knop.
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