Cross-border civil litigation: facilitating
the handling of cross-border cases
Seminarie voor het personeel van de griffie
BRUSSEL, 22 EN 23 SEPTEMBER 2020
Organiserende instantie van het seminarie: Instituut voor Gerechtelijk opleiding (IGO) in
samenwerking met “the Academy of European Law » (ERA)
Plaats: IGO – Louizalaan 54 te 1050 Brussel
Zaal: Clyde (1e verdieping)
Taal: Frans en Nederlands (met simultaan vertaling)
Referentie van het seminarie: INT-292
Doelstelling:
De doelstelling van het seminarie is om een opleiding aan te bieden over het gebruik van de
Europese instrumenten voor justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken.
De verschillende verordeningen die de behandeling van de grensoverschrijdende zaken
vereenvoudigen, zullen er behandeld worden op een wijze gericht op de praktijk op een
basisniveau, zodat het ook toegankelijk is voor deelnemers die weinig of niet vertrouwd zijn met
deze materie.
Sleutelonderwerpen:
 Bewijsverkrijging
 Kennisgeving en Betekening van akten
 Verordening Brussels I (herzien)
Methodologie:
Deze opleiding wordt opgevat als een workshop gesteund op het zoeken naar de oplossing van
verschillende coherente case studies, die de actieve medewerking beogen van de deelnemers en
een uitwisseling van kennis en “best practices”. De instrumenten voor de opleiding zijn opgesteld
door gerenommeerde Europese experten en hebben als doel het helpen van het personeel in de
jurisdicties met de actieve toepassing van de Europese verordeningen.
Contact: Mr. Engerie Brecht (Brecht.Engerie@igo-ifj.be)

This seminar is part of a series which is organised with the financial support of the Civil Justice Programme 2014-2020 of the European Union.

DAG 1
08:45 Onthaal en registratie van de deelnemers
09:00 Inleiding van de opleiding door Mr Henri Storme, rechter in de
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
I.

Verordening Bewijslevering (TAKING OF EVIDENCE)

09:15 Toelichting over de verordening “Bewijslevering”
Spreeksters: Mw. Florence Borcy,
attaché in opdracht bij het Instituut
voor Gerechtelijk Opleiding en Mr Henri Storme, voornoemd
10:00 Oplossen van de eerste case study in kleine groepen.
Animatoren: Mw Florence Borcy en Mr Henri Storme, voornoemd
11:00 Koffiepauze
11:15 WORKSHOP II
Oplossen van case studies 3 en 4 in kleine groepen.
Animatoren: Mw Florence Borcy en Mr Henri Storme, voornoemd
12:15 Presentatie van de antwoorden voor de klas (per groep)
Animatoren: Mw Florence Borcy en Mr Henri Storme, voornoemd
13:00 Lunch
II.

Verordening “Kennisgeving en betekening van akten”

14:00 Toelichting over de verordening “kennisgeving en betekening van akten”
Sprekers: Mw. Marie Bauche, gerechtsdeurwaarder en Mw. Florence Borcy,
attaché in opdracht bij het Instituut voor Gerechtelijk Opleiding
14:45 Koffiepauze
15:00 WORKSHOP I
Oplossen van case studies in kleine groepen.
Animatoren: Mw. Marie Bauche en Mw. Florence Borcy, voornoemd
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16:00 Presentatie van de antwoorden voor de klas (per groep)
Animatoren: Mw. Marie Bauche en Mw. Florence Borcy, voornoemd
16:45 Einde van de eerste dag van het seminarie
DAG 2
III.

Verordening BRUSSELS I (herzien)

09:15 Onthaal
09:30 Toelichting over de verordening Brussels I : Theorie en invullen van de
formulieren
Sprekers: Mr Wim De Bus, Rechter in de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Hasselt en Mr Walter Van Zaelen, griffier-hoofd van dienst van de
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
10:15 WORKSHOP III
Oplossen van case studies in kleine groepen.
Animatoren: Mr Wim De Bus en Mr Walter Van Zaelen, voornoemd
11:15 Koffiepauze
11:30 Presentatie van de antwoorden voor de klas (per groep)
Animatoren: Mr Wim De Bus en Mr Walter Van Zaelen, voornoemd
12:15 Einde van het seminarie
For further information on the project, please visit the specially developed project webpage:
https://court-staff.legaltraining.eu/
This publication has been produced with the financial support of the Civil Justice Programme 2014-2020
of the European Union. The content of this seminar represents the views of the author only and is his/her
sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be
made of the information it contains.
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