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Opleiding Humaniora (Latijn-Grieks) aan het Koninklijk Atheneum
Voskenslaan te Gent
Licentiaat in de Rechten (met onderscheiding) aan de
Rijksuniversiteit te Gent – 1977
Wetenschappelijke graad Licentiaat in het Sociaal Recht -
1978

Talenkennis Nederlands, Frans, Engels, Duits

Werkervaring Ingeschreven op het Tableau van de Orde der Advocaten bij de
Balie te Gent sedert 07 oktober 1981

Referenties  14 jaar werkzaam bij advocatenkantoor dat de dossiers
van SECUREX behandelde

 10 jaar advocaat van immobiliënkantoor

 20 jaar advocaat van diverse syndici van
appartementsgebouwen

Publicaties  “Behoud van loon bij ziekte, andere dan beroepsziekte, of
ongeval, andere dan arbeidsongeval” – 1978

 “Les Jurisdictions du Travail dans les états membres de la
CEE” – 1990 – Institut Supérieur du Travail



REFERENTIELIJST

 Sociaal recht : gedurende 14 jaar vaste medewerker van het kantoor Stany
Verhelst, alwaar de dossiers van de maatschappij “SECUREX” werden
behandeld. Hoofdzakelijk belast met contentieux-dossiers van de
Gemeenschappelijke Kas Arbeidsongevallen, alsook dossiers in verband met de
verzekering “gewaarborgd loon”. Verwezenlijking van de ombuiging rechtspraak
van het Hof van Cassatie in verband met het gewaarborgd loon (meer bepaald
bewijslast voor de arbeidsongeschiktheid).

 Immobiliënrecht : gedurende 10 jaar vast advocaat van een groot Gents
immobiliënkantoor, voornamelijk belast met huurgeschillen. Ruime ervaring op
het vlak van huurwetgeving, expertise bij huurschade e.d. Tevens belast met
geschillen in verband met architectuurovereenkomsten en bouwrecht
(aanneming en bouwgeschillen in het algemeen). Behandelde diverse dossiers
omtrent aansprakelijkheid van notarissen in opdracht van de “Verzekeringen van
het Notariaat”.

 Mede-eigendom en appartementsrecht : sedert 20 jaar vaste raadsman van
diverse syndici in de Gentse regio. Behandeling van betwistingen tussen mede-
eigenaars onderling, eigenaars en syndicus en bewoners van een
appartementsgebouw (reglement van mede-eigendom). Werd verschillende
keren aangesteld als ‘scheidsrechter’ door de Vrederechters van de diverse
kantons in Gent in geschillen van appartementsmede-eigendom (wijziging
quotiteiten e.a.)


