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Bekwaamheid sociaal en arbeids-, ambtenarenen onderwijsrecht
Bekwaamheid in sociaal en arbeids- en ambtenarenrecht:
- grondige algemene kennis betreffende de verschillende statuten en
stelsels
- behandeling van tal van dossiers voor werkgevers en werknemers,
arbeiders en bedienden, zelfstandigen en ambtenaren.
Bekwaamheid in onderwijsrecht:
- doorgedreven kennis vanuit het oogpunt van de leerling/student zelf,
meer bepaald betreffende de toegang tot onderwijs, examens en
evaluaties, studiebewijzen en diploma’s, tuchtmaatregelen en
beroepsprocedures.
- maar ook een bijzondere kennis van de rechtspositie van het personeel,
zoals de toegang tot het ambt, evaluatie, tucht en de
beroepsmogelijkheden die nadien nog gevolgd kunnen worden.
- kortom: een behandeling van tal van dossiers voor alle partijen, aan welke
zijde die zich ook bevinden. Leerling, docent of onderwijsinstelling.

GEBOORTEDATUM

4 oktober 1964

ADVOCAAT SINDS
1988

BIJ GSJ SINDS
1990

VENNOOT SINDS
1993

VAKGROEP
STUDIES
1987: Licentiaat in de rechten, KUL
1988: Juristenprogramm des deutschen akademischen Austauschdienstes
1994: Eignungsprüfung tot toelating als Rechtsanwalt bij de balie van
Düsseldorf
TALEN
Nederlands, Frans, Engels en Duits

VOORKEURSMATERIES
Arbeidsrecht en sociale zekerheid, Ambtenarenrecht, Onderwijsrecht,
Studievoortgang, Tuchtrecht en evaluatie

SELECTIE PUBLICATIES
„Belgien: Erbrechtliche Folgen einer erfolgreichen Vaterschaftsanfechtnung“, in
Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), 2013, 10
“Belgien: Änderungen des Erbrechts und der Nachlassabwicklung”, in
Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge (ZEV), 2013, 3, p.132-133
“Samenwerken op zelfstandige basis: waarmee moet u rekening houden ?“, in
Dimension, vaktijdschrift voor architecten & consultancy, jaargang 7 jan-febmaa 2013, nr. 27, p.36-40
Het juridisch statuut van zelfstandige medewerkers in het architectenbureel,
pocketuitgave NAV, 2008 en heruitgave 2011
“De schijn van ondergeschiktheid en zelfstandigheid”, in Zoeken naar Recht, H.
SEBREGHTS (ed.), Die Keure, Brugge, 2002, 167-192
Gesellschaftsrecht in Belgien, Eine Einführung mit vergleichenden Tabellen,
Verlagsgruppe Jehle-Rehm, München, 1993
LIDMAATSCHAPPEN
2019-2020: Secretaris van de orde van advocaten balie provincie Antwerpen
2018-2020: Lid van de raad van orde van advocaten balie provincie Antwerpen

Sedert 2020: Secretaris van de tweede kamer van de tuchtraad van de ordes
van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen
2002-2004: Ondervoorzitter en Voorzitter Vlaamse Conferentie bij de balie
Antwerpen
2005-2009: Lid van de raad van de orde van advocaten balie Antwerpen
2010-2016: Antwerps afgevaardigde in de algemene vergadering van de orde
van Vlaamse Balies
2015-2018: Assessor tuchtraad voor advocaten van de ordes van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep Antwerpen
Bestuurslid en lid Belgisch-Deutsche Juristenvereinigung
Lid Vereniging voor Arbeidsrecht
SELECTIE STUDIEDAGEN EN LESOPDRACHTEN
2019
27 juni 2019: De nieuwe tuchtregeling voor het statutair personeel van
gemeenten en OCMW’s (studiedag BY EXPERTS: update personeels-zaken in
de Vlaamse publieke sector)
14 en 21 mei 2019 : Werken met loontrekkenden in architectenkantoren
(VITRIUS OPLEIDINGEN met sessies in Zwijnaarde en Berchem)
2018
19 en 21 juni 2018: schaalvergroting van architectenkantoren (NAV
COLLOQUIUM in Antwerpen en Gent)
2017
16-21-23 februari 2017: Medewerkers binnen uw kantoor: samenwerken met
loontrekkenden en zelfstandigen (NAV COLLOQIUM in Antwerpen, Aarschot
en Gent)
2015
4 december 2015: Medewerkers binnen uw kantoor : samenwerken met
loontrekkenden en zelfstandigen (NAV COLLOQUIUM 2015)
15 oktober 2015: tuchtrecht voor contractuelen in overheidsdienst (EBP
Brussel)
8 oktober 2015: Aansprakelijkheid van/voor (personeel van) buiten-landse
aannemers (EBP Brussel)
20 en 28 mei 2015: Workshop schijnzelfstandigheid in architecten-kantoren
(NAV memo sessies Antwerpen en Gent)
2014
16 en 24 juni 2014: Aanwezigheidsregistratie op werven (NAV memo sessies
Waregem en Wijnegem
13 juni 2014: Aandachtspunten bij het werken met vrijwilligers (ESCALA
Event voor de Zorgsector)
2013
2 december 2013: Aandachtspunten bij het werken met vrijwilligers. BDO

seminarie residentiële ouderenzorg
14 juni 2013: Schijnzelfstandigheid in de zorgsector (ESCALA Event voor de
Zorgsector)
2012
Healthcare tender day Zaventem 22.11.2012: Samenwerken met
zelfstandigen - overheidsopdracht vs. Schijnzelfstandigheid
1 juni 2012 : Geschäftsführerverträge nach belgischem Recht (Belgisch
Deutsche Juristenvereinigung, Düsseldorf)
15 mei 2012 (Geel) 22 november 2012 (Brussel), 5 juni 2013 (Brugge) en 7
december 2015 (Zwijnaarde) Tuchtrecht voor politieambtenaren (ESCALA)

