Onrechtmatige bedingen in ondernemingscontracten
Met een recente Belgische wet van 4 april 2019 komt de rechtmatigheid van diverse
contractuele clausules in ondernemingscontracten in het gedrang. De nieuwe regels
zullen een belangrijke impact hebben op de wilsautonomie in relaties tussen
ondernemingen.

Onrechtmatige bedingen in
ondernemingscontracten
Wat blijft er nog over
van de contractvrijheid?
Congres
26 november 2019
Gent, De Abt

De Belgische wetgever verbiedt voortaan ook in ondernemingsrelaties contractuele
bedingen die een kennelijk onevenwicht creëren. De contractuele bedingen die in een
grijze lijst zijn opgenomen, worden tot bewijs van het tegendeel vermoed onrechtmatig
te zijn en de bedingen die in een zwarte lijst zijn opgenomen, worden onder alle
omstandigheden verboden.
De studiedag is in vier delen opgebouwd. Eerst maken we u bij wijze van grondige
inleiding vertrouwd met de nieuwe Belgische regels.
regels
Vervolgens geven drie buitenlandse specialisten in de materie in het Engels een
overzicht van de bestaande rechtspraak in Nederland, Frankrijk en Duitsland. In die
landen bestaan immers al langer vergelijkbare regels. De cases uit onze buurlanden
zullen ongetwijfeld een primaire inspiratiebron vormen voor bedrijfsjuristen, advocaten,
rechters en wetenschappers.
In de namiddag toetsen we in vier parallelle workshops diverse bedingen die vaak
voorkomen in B2B contracten,
contracten via discussie op hun toekomstige rechtmatigheid, met
als doel een diepgaand inzicht te verwerven in de concrete impact van de nieuwe regels.
Ten slotte worden de besluiten van die workshops in plenum gepresenteerd.

De organisatoren nodigen de deelnemers uit om voorbeelden van clausules te bezorgen
die in de discussie tijdens de workshops aan bod kunnen komen.

Programma
08.40 u Registratie
08.55 u Verwelkoming
Michel Tison, decaan Faculteit Recht en Criminologie UGent

Deel 1: Inleiding tot de nieuwe Belgische regels

13.00 u Lunch

Deel 3: I mpact op specifieke clausules
14.00 u Parallelle workshops

09.00 u Toepassingsgebied en algemeen verbod
Reinhard Steennot, UGent

Eenzijdige wijzigingen en economische risicoverdeling
moderator: Thijs Tanghe

09.20 u Zwarte en grijze lijst van onrechtmatige bedingen
Ignace Claeys, UGent, Eubelius

Vergoeding en aansprakelijkheid
moderator: Reinhard Steennot

09.40 u Sancties
Thijs Tanghe, UGent, Eubelius

Duur en beëindiging
beë indiging van contracten
moderator: Ignace Claeys

10.00 u Relatie met bijzondere wetgeving
Diederik Bruloot, UGent

Andere sancties,
sancties, wijziging van omstandigheden en kennisnameclausules
moderator: Diederik Bruloot

10.20 u Een rechtsvergelijkend overzicht
Simon Geiregat, UGent

16.00 u Koffiepauze

10.40 u Koffiepauze

Deel 2: Lessons to learn from foreign experience
11.00 u Dutch case law
Harriet Schelhaas, Erasmus University Rotterdam
11.35 u French case law
Denis Voinot, Université de Lille
12.10 u German case law
Matteo Fornasier, Universität Greifswald
12.45 u Question time

Deel 4: Conclusies
16.30 u Conclusies van de workshops en slotdiscussies
Eenzijdige wijzigingen en economische risicoverdeling
Christophe Van der Elst, UGent en Tilburg
Vergoeding en aansprakelijkheid
Joke Baeck, UGent
Duur en beëindiging
beë indiging van contracten
Denis Philippe, UCL, Philippe & Partners
Andere sancties, wijziging van omstandigheden en kennisnameclausules
Michaël de Potter de ten Broeck, UGent, referendaris Hof van Cassatie
17.30 u Einde

Praktische inlichtingen

Inschrijvingsstrook
U kan elektronisch inschrijven via www.gpv.ugent.be

Plaats: Gent - De Abt,
Abt Lange Kruisstraat 4, 9000 Gent
Nabij Faculteit Recht en Criminologie UGent en parking Kouter
Enkele workshops vinden plaats in de Faculteit Recht en Criminologie.

Een wegbeschrijving is beschikbaar via www.deabt.gent/vind-ons/

Terugzenden per fax: 09 / 264 69 99
Per post: Gandaius Permanente Vorming (UGent, RE56), Campus Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent (België)

Naam en voornaam:
Functie:

Uiterste inschrijving op vrijdag 22 november 2019

Organisatie:

Inschrijvingsprijs:
Inschrijvingsprijs: € 150

E-mailadres:

Omvat deelname aan congres, documentatiemateriaal, koffie en lunch.
Leden van Alumni Rechten Gent: € 140. Meer informatie over de alumnivereniging en haar
voordelen: www.alumnirechten.ugent.be.
Inschrijving bij voorkeur elektronisch via de website www.gpv.ugent.be of door het terugsturen
van de inschrijvingsstrook.
Betaling na ontvangst van de factuur, door overschrijving op rekening BE59 3900 9658 0026 van
Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent (met vermelding
vermelding van factuurnummer).
factuurnummer
Annulatie kan enkel schriftelijk en uiterlijk tot 2 dagen voor het congres.
Vervanging door een collega is toegestaan mits voorafgaande mededeling.

Facturatie op naam van:
Adres:
Postcode en plaats:
BTW-nummer:
Extra (bv. lidnr. IBJ, referentie, …)

€ 150: gewone inschrijving
€ 140: verlaagd: lid Alumni Rechten Gent:
lidgeld huidig jaar betaald op:

Aangevraagde erkenningen/accreditaties
erkenningen/accreditaties
Orde van Vlaamse Balies (6 standaardpunten)
Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (7 points)
Nationale Kamer voor Notarissen (7 uur opleiding)
Instituut voor Bedrijfsjuristen (7 punten)
Instituut voor Gerechtelijke Opleiding

Verdere inlichtingen
Gandaius Permanente Vorming, Campus Aula, Universiteitstraat 4 - 9000 Gent
e-mail: gpv@ugent.be - www.gpv.ugent.be

als magistraat doe ik een beroep op betaling door het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding.
Mijn volgorde van voorkeur voor de verschillende workshops is (van 1 tot 4):
____ Eenzijdige wijzigingen en economische risicoverdeling
____ Vergoeding en aansprakelijkheid
____ Duur en beëindiging van contracten
____ Andere sancties, wijziging van omstandigheden en kennisnameclausules
Datum:

Uw adresgegevens worden opgenomen in het databestand van Gandaius Permanente Vorming (RE56, UGent, Campus
Aula, Universiteitstraat 4, 9000 Gent). Conform de vigerende regelgeving op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer kan u hier het toegangs- en correctierecht uitoefenen.
Uw gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

Handtekening:

ik wens op de hoogte te worden gehouden van activiteiten van permanente vorming
georganiseerd door Gandaius Permanente Vorming en de faculteit.

