LEERGANG DUITS RECHT
De Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de balie te Brussel (NOAB), de Deutscher Anwaltverein –
samen met haar buitenlandse verenigingen DAV Nederland en DAV België – en CPO, het Centrum
voor Permanente Opleiding van de Radboud Universiteit in Nijmegen, organiseren in 2017 en 2018 de
leergang Duits Recht. De leergang biedt deelnemers een unieke kans om verdiepte kennis van het
Duitse recht te verwerven, onder andere over het Duitse contractenrecht, insolventierecht,
arbeidsrecht, fiscaalrecht en vennootschapsrecht en wordt gedoceerd door gerenommeerde Duitse
advocaten en academici.
Doelgroep
De leergang is ontwikkeld voor advocaten en (bedrijfs)juristen die recent de eerste stappen over de
Duitse grens hebben gemaakt en dientengevolge recent zaken doen met Duitse cliënten en
counterparts, alsmede alle andere geïnteresseerden die graag meer over het Duitse recht zouden
willen weten. Voorkennis van het Duitse recht is geen vereiste om de leergang te kunnen volgen.
Programma
De leergang bestaat uit 5 modules van elk twee dagen. In iedere module komen twee verschillende
rechtsgebieden aan de orde. Cursisten kunnen de complete leergang volgen, maar ook voor losse
modules kiezen.
Punten permanente vorming
Belgische advocaten kunnen een aanvraag indienen voor punten voor hun permanente vorming. Dit
kan per module of voor het volledige programma (OVB: 12 punten per module). De deelnemers
dienen hun aanwezigheidsattesten over te maken aan de bevoegde instanties of aan hun stafhouder.
Locatie
De modules vinden afwisselend plaats in Amsterdam (WTC) en Brussel (kantoren van de NOAB,
Regentschapsstraat 63, -1).
Data
De modules vinden plaats in mei en november 2017 en in de eerste helft van 2018.
Taal
Voertaal van de cursussen is Duits. Deelnemers die alleen passieve kennis van het Duits hebben,
kunnen hun vragen in het Engels stellen.
Prijs
De prijs van de complete leergang is €2860. De prijs per module bedraagt €572. De prijs is inclusief
cursusmateriaal en lunch. U kunt zich voor de leergang of de losse modules inschrijven via
http://www.baliebrussel.be/nl/grondige-opleiding-duits-recht-2017-2018, www.cpo.nl of door het
zenden van een e-mail naar peggy.becker@baliebrussel.be.

PROGRAMMA
MODULE 1
18-19 mei 2017, Amsterdam
10h00 – 13h15 Juristische Terminologie (Juridische terminologie)
Priv.-Doz. Dr. Bernhard Kresse (Fernuniversität Hagen)
14h15 – 17h30 Privatrecht und Grundprinzipien (Privaatrecht en basisbeginselen)
Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke (Universität Osnabrück und Universität Nimwegen)
MODULE 2
16-17 november 2017, Brussel
10h00 – 13h15 Sachenrecht und gesicherte Transaktionen (Eigendomsrecht en transacties)
Docent zal later worden meegedeeld
14h15 – 17h30 Vertrags- und Vertriebsrecht (Contracten- en distributierecht)
Mr. Eugen Kunz (vennoot Redeker Sellner Dahs)
MODULE 3
25-26 januari 2018, Amsterdam
10h00 – 13h15 Arbeitsrecht (Arbeidsrecht)
Mr. Marc André Gimmy (Head der Practice Area Arbeitsrecht in Deutschland, Taylor Wessing,
Düsseldorf)
14h15 – 17h30 Steuerrecht (Fiscaalrecht)
Martina Butenschön, (Rechtsanwältin Weigell Rechtsanwälte, München)
MODULE 4
22-23 maart 2018, Brussel
10h00 – 13h15 Gewerbliche Schutzrechte (Intellectueel eigendomsrecht)
Volker Ekey (Rechtsanwalt Ekey & Kollegen, Köln)
14h15 – 17h30 IT- und Datenschutzrecht (IT-recht en gegevensbescherming)
Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke (Universität Osnabrück und Universität Nimwegen)
MODULE 5
17-18 mei 2018, Brussel
10h00 – 13h15 Gesellschaftsrecht (Vennootschapsrecht)
Dr. Carsten Müller (Taylor Wessing, Düsseldorf)
14h15 – 17h30 Rechtsdurchsetzung und Insolvenzrecht (Rechtshandhaving- en
Insolventierecht)
Ivo-Meinert Willrodt (PLUTA Rechtsanwalts, München)

