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naar Els Peeters (zie coördinaten onder “inlichtingen”)
 etaling gebeurt na ontvangst van factuur (betaling met
B
opleidingscheques is mogelijk).
Prijs

leden VVA/
Associare/ASR

anderen

studienamiddagen
€ 380 / € 360* € 400 / € 380*
(incl. boek)
studiedag
€ 265 / € 250* € 280 / € 265*
(incl. boek)
volledige reeks
€ 570 / € 540* € 600 / € 570*
(incl. 2 boeken)
*Inschrijvingen die ons vóór 31 augustus 2011 bereiken,
genieten een korting van 5%.
Inschrijven kan tot 1 oktober 2011 (studienamiddagen)
of 1 december 2011 (studiedag). Na deze data is het niet
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IBAN BE 88.7350.1846.4441
KMO-portefeuille: nr. DV.O100331
In het raam van de vervolmakingsregeling
kende de Erkenningscommissie van de
Vlaamse balie aan dit initiatief 18 juridische
punten toe (3 per studienamiddag en 6 voor
de studiedag).

Voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en
personeelsleden van de rechterlijke orde die
zich inschrijven en effectief aanwezig zijn
neemt het IGO de kosten ten laste.

Onderzoeksgroep Sociale
Concurrentie en Recht

Actuele problemen
socialezekerheidsrecht

Verjaring en
sociale zekerheid
studiereeks
7 oktober 2011
21 oktober 2011
18 november 2011
2 december 2011

Vermarkting van de zorg: meer
dan commercialisering alleen?
studiedag

9 december 2011

Zaal Hélène Fourment
BNP Paribas Fortis Antwerpen
met de steun van:

Te
frankeren

 erjaring: belang en algemene krachtlijnen
V
	Aloïs Van Oevelen, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
15u00 Specifieke kenmerken van de verjaring in het
socialezekerheidsrecht
		Alain Vermote, diensthoofd Juridische Dienst,
ACV Brussel-Halle-Vilvoorde
15u45 Koffiepauze
16u15	Verjaring: toepassingsgebied/bijdrageregeling werknemers
	Willy van Eeckhoutte, buitengewoon hoogleraar Universiteit
Gent, advocaat bij het Hof van Cassatie
17u00 Debat

14u15

E-mail:

Functie:

08u45 Onthaal en verwelkoming
09u15 Vermarkting in de zorg: ethisch-filosofische kanttekeningen
	Paulus Van Bortel, docent Lessius Antwerpen en Mechelen,
geaffilieerd onderzoeker Overlegcentrum voor Ethiek, K.U.Leuven
10u00	De invloed van het EU-recht op vermarkting in de (gezondheids)zorgsector
Miek Peeters, stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen
10u45 Koffiepauze
11u15	Het Europees verbod op staatssteun en de social profit:
relevantie voor sociale economie en (gezondheids)zorg
	Astrid Coates, wetenschappelijk medewerkster Universiteit
Antwerpen, Acerta Leerstoel Social Profit
en Miek Peeters
12u00 Vraagstelling
12u30 Buffet
13u30	Vermarkting in de social profit sector: impact op de
zorgontvangers/zorgverstrekkers
Willeke Dijkhoffz, juridisch adviseur GZA
en Liesbeth te Rijdt, advocaat
14u15	Vermarkting in de social profit sector: impact op de
organisatievormen
	Marleen Denef, docent Universiteit Antwerpen, Acerta Leerstoel
Social Profit en HUB, advocaat
15u00 Panelgesprek o.l.v. Josse Van Steenberge,
em. gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
	Guido Van Oevelen, Zorgnet Vlaanderen, Koen Repriels, Vosec,
Bruno Aerts, Verso, Olivier Remy, LBC-NVK Antwerpen,
Françoise Vermeersch, ABVV
16u00 Slotwoord door minister Jo Van Deurzen, Kabinet Welzijn
Aansluitend receptie

Tel.:

Verjaring: werkloosheids- en faillissementsverzekering
Paul Palsterman, studiedienst ACV
15u00 Verjaring: gezinsbijslagen
	Hilde Hermans en Davy Van den Berghe, attachés juridische
dienst RKW
15u45 Koffiepauze
16u15 Verjaring: pensioenen
Tony Van Der Steen, ombudsman Pensioenen
17u00 Debat
14u15

vrijdag 9 december 2011
Vermarkting van de zorg: meer dan commercialisering alleen?
Voorzitter: Anne Van Regenmortel, hoogleraar Universiteit Antwerpen

Kantoor:

vrijdag 18 november 2011
Voorzitter: Ria Janvier

17u00

Gemeente:

14u15	Verjaring: toepassingsgebied/bijdrageregeling zelfstandigen
	Anne Van Regenmortel en Mieke Van Cotthem,
assistente Universiteit Antwerpen
15u00 Verjaring: professionele risicoverzekering
	Valérie Vervliet, attaché FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg en wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen
en Ria Janvier, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
15u45 Koffiepauze
16u15 Verjaring: ziekte- en invaliditeitsverzekering
	Tom Joos, nationaal secretaris Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten
17u00 Debat

15u45
16u15

Postnr.:

vrijdag 21 oktober 2011
Voorzitter: Lola Boeykens, eerste voorzitter Arbeidshof Antwerpen

15u00

Verjaring: sociale bijstand
Daniel Cuypers, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
en Dirk Torfs, raadsheer Arbeidshof Antwerpen
Verjaring: jaarlijkse vakantie
Daniel Ryckx, raadsheer Arbeidshof Brussel
Koffiepauze
Verjaring: aanvullende sociale verzekeringen
Britt Weyts, hoofddocent Universiteit Antwerpen
Debat met aansluitend receptie

Facturatieadres:

14u15

Handtekening:

vrijdag 2 december 2011
Voorzitter: Stephanie Steylemans, arbeidsauditeur Antwerpen

Datum:		

vrijdag 7 oktober 2011
Voorzitter: Anne Van Regenmortel, hoogleraar Universiteit Antwerpen

schrijft in voor
o de 4 studienamiddagen actuele problemen socialezekerheidsrecht 2011
o de studiedag “Vermarkting van de zorg: meer dan commercialisering alleen?” op 9 december 2011
o de volledige reeks
en betaalt na ontvangst van factuur
o geniet als magistraat tussenkomst van het IGO (enkel bij effectieve aanwezigheid!)
o wenst een attest voor juridische punten (wordt enkel bij effectieve deelname én ter plaatse afgeleverd)

Programma

Mw./Dhr.:

Voor deze vijfde editie van de cyclus Actuele problemen van het
socialezekerheidsrecht kozen wij als organisatoren resoluut voor een
andere benadering. In de plaats van een amalgaam aan thema’s dat de
revue passeert, zal de topic van de “Verjaring” als een rode draad
doorheen de vier studienamiddagen lopen. Deze keuze is ingegeven
door de overweging dat er weinig recente rechtsleer voorhanden is die
deze evoluerende problematiek in het raam van het socialezekerheidsrecht
op een diepgravende en veelomvattende wijze analyseert. Hoewel in het
dagelijks leven ‘verjaren’ veelal een positieve connotatie heeft, resulteert
dit in het recht daarentegen in het verlies van rechten, voor het verleden
en soms naar de toekomst. Om het even welke actor betrokken bij de
toepassing en de uitvoering van de sociale zekerheid wordt met het
concept van de verjaring en de interactie tussen rechten en plichten
geconfronteerd. In deze cyclus vertrekken we vanuit de algemene
krachtlijnen van de verjaring conform het burgerlijk recht, om nadien te
verpozen bij de specifieke kenmerken van de verjaring in het socialezeker
heidsrecht. Vervolgens presenteren we per deeldomein van de sociale
zekerheid, met inbegrip van de sociale bijstand, de jaarlijkse vakantie en
de aanvullende sociale verzekeringen een grondige analyse van alle
facetten van deze problematiek.
We ronden af met een studiedag over “Vermarkting van de zorg: meer
dan commercialisering alleen?”. Ook in de sociale zekerheid zijn
discussies over de marktwerking schering en inslag. Onder marktwerking
verstaat men de mate waarin de marktkrachten verantwoordelijk zijn
voor de prijsvorming, de hoeveelheid die geproduceerd en geconsumeerd
wordt, en de kwaliteit van het product. Met andere woorden: alles wordt
vertaald naar “vraag en aanbod” en naar het feit dat de “klant” daarbij
centraal moet staan. Dit is een lovenswaardig uitgangspunt. Vandaag zien
we dat steeds meer soorten spelers op die markt actief worden. Niet alleen
de overheid en de klassieke social-profit organisaties (zoals mutualiteiten,
ziekenhuizen, zorgcentra, …) maar ook private en commerciële bedrijven
willen van langsom meer een essentiële bijdrage leveren in het organiseren
van sociale bescherming, de zogenaamde “commercialisering”.
Commerciële ondernemingen hanteren evenwel andere regels van
efficiëntie, winst en klantgerichtheid. In deze studiedag zoeken we een
antwoord op de vraag of en in welke mate meer marktwerking een
middel kan zijn om deze groeiende social profit sector meer vraag
gestuurd te maken met betere prijzen en een hogere kwaliteit tot gevolg.
Er zal onder meer gekeken worden naar de rol van de Europese
regelgeving, naar de impact op de zorgontvangers en –verstrekkers en
naar de invloed op de organisatievormen.
Traditiegetrouw richt deze cyclus zich tot elke professionele beoefenaar
van het socialezekerheidsrecht uit welke geleding ook. Wij zijn blij dat
wij voor ieder deelfacet een beroep mogen doen op specialisten in de
materie die samen een totaalbeeld zullen schetsen. Uw deelname zal
zeker een meerwaarde bieden, dus zorg ervoor dat u tijdig inschrijft,
want verjaard is nu eenmaal verjaard …
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Ten geleide

