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OPBOUW 
De opleiding bestaat uit zes verplichte modules en een 
zevende module met keuzevakken. De zes verplichte modules 
komen overeen met de opleidingsvereisten zoals bepaald in 
artikel 5 van het KB van 30 maart 2018 (BS 27 april 2018). 

Module 1 behandelt de rechterlijke organisatie in burgerlijke 
zaken, de algemene principes van het bewijsrecht en de 
bewijsmiddelen in burgerlijke zaken. 

Module 2 behandelt het deskundigenonderzoek in burgerlijke 
zaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van het 
onderzoek en het verslag, tussenkomst van de rechter, 
erelonen en kosten. 

Module 3 bespreekt de rechterlijke organisatie in strafzaken 
en de algemene principes van bewijsrecht en vooronderzoek in 
strafzaken. 

 
 

Module 4 handelt over het deskundigenonderzoek in 
strafzaken: de aanstelling van de deskundige, het verloop van 
het onderzoek en het verslag, wettelijke vergoeding en 
tarifering van prestaties in strafzaken. 

Module 5 handelt over de verschillen tussen het minnelijk en 
gerechtelijk deskundigenonderzoek. Arbitrage en bemiddeling 
worden toegelicht. Ook het nationaal register voor 
gerechtsdeskundigen komt aan bod. 

Module 6 behandelt aspecten van de hoedanigheid van 
gerechtsdeskundige zelf, nl. zijn aansprakelijkheid, verzekering 
en deontologie. 

De keuzevakken in module 7 bieden een bijkomende, 
doorgedreven juridische kennis over een aantal 
rechtsgebieden waarmee de gerechtsdeskundige wordt 
geconfronteerd. 

De opleiding wordt tweejaarlijks ingericht. 
  

INLEIDING TOT HET RECHT VOOR 
GERECHTSDESKUNDIGEN 
De zeer sterk toegenomen technische complexiteit van onze samenleving leidde ertoe dat deskundigen-onderzoek 

een prominente rol verworven heeft in juridische besluitvormingsprocessen. Steeds vaker velt de rechter, de arbiter of 

de verzekeraar slechts een oordeel aan de hand van de conclusies van een expert. De praktijk wijst echter ook uit dat 

deskundigenbewijs – niettegenstaande de inhoudelijk hoogstaande kwaliteit van het rapport - vaak problematisch is. 

Soms worden elementaire regelen van behoorlijke procesvoering n.a.v. het deskundigenonderzoek miskend, wordt er 

onvoldoende rekening gehouden met de vereisten van onpartijdigheid en onafhankelijkheid, loopt de kostprijs of de 

duur van de expertise uit de hand, wordt er ontoereikend toezicht uitgeoefend op het verloop van het 

deskundigenonderzoek en de doelmatigheid ervan, … 

Afgezien van de vaktechnische vraagstukken zijn de juridische en deontologische problemen waarmee de deskundige 

geconfronteerd wordt bijzonder complex. De nood aan een bijkomende professionele vorming op hoog niveau van de 

(gerechtelijk) expert of kandidaat (gerechtelijk) expert is groot. 

De wetgever heeft met de wet van 10 april 2014 een nationaal register van gerechtsdeskundigen ingesteld. De vereiste 

juridische kennis in hoofde van de deskundige voor opname in dit nationaal register werd in het KB van 30 maart 2018 

bepaald. 

De opleiding "Inleiding tot het recht voor gerechtsdeskundigen" beantwoordt volledig aan de door de wet en het KB 
voorgeschreven opleidingsvereisten voor de juridische kennis in hoofde van de kandidaat-gerechtsdeskundige die zijn 
opname in het nationaal register van gerechtsdeskundigen ambieert. De Federale Overheidsdienst Justitie verleende, 
na evaluatie, zijn accreditatie aan deze opleiding. 
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PROGRAMMA
De lessen starten telkens om 18.30 uur en eindigen om 22.00 uur, met een pauze voor broodjes. Op de evaluatiedagen is er geen pauze. 

 

Module 1: Deskundigenonderzoek in 
burgerlijke zaken 1      (6 u) 

- Gerechtelijke organisatie in burgerlijke zaken 

- Fundamentele beginselen van burgerlijk procesrecht  

- Algemene principes van het bewijsrecht en de 

bewijsmiddelen in burgerlijke zaken 

Lesgevers: P. Taelman en W. Vandenbussche 

Lesdata: 13-10-2022 en 20-10-2022 

 Module 2: Deskundigenonderzoek in 
burgerlijke zaken 2   (10 u) 

- Beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het 

verslag in burgerlijke zaken 

- Tussenkomst van rechter, erelonen en kosten in burgerlijke 

zaken 

Lesgevers: P. Taelman 

Lesdata: 27-10-2022, 10-11-2022, 24-11-2022 en 1-12-2022 (1 u) 

   

Module 3: Deskundigenonderzoek in 
strafzaken 1 (6 u) 

- Gerechtelijke organisatie in strafzaken 

- Algemene principes van strafprocesrecht 

- Algemene principes van het bewijsrecht in strafzaken 

- Algemene principes van het vooronderzoek in strafzaken 

Lesgevers: Ph. Traest en F. D’Hont 

 

Lesdata: 1-12-2022 (2 u), 8-12-2022 en 15-12-2022 (1 u) 

 Module 4: Deskundigenonderzoek in 
strafzaken 2   (6 u) 

- Beslissing tot aanstelling, verloop van het onderzoek en het 

verslag in strafzaken 

- Wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in 

strafzaken 

- Casusbespreking m.m.v. magistraten 

Lesgevers: Ph. Traest en F. D’Hont 

Lesdata: 15-12-2022 (2 u), 12-1-2023, 19-1-2023 (1 u) 

   

Module 5: Types deskundigenonderzoek, 
arbitrage, bemiddeling, nationaal register (4 u) 

- Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek 

- Arbitrage 

- Bemiddeling 

- Nationaal register voor gerechtsdeskundigen 

- Dading 

- Casusbespreking m.m.v. magistraten 

Lesgever: P. Taelman en M. Dambre 

Lesdata: 19-1-2023 (2 u) en 26-1-2023 (2 u) 

 Module 6: Aansprakelijkheid, deontologie 
en verzekering deskundige  (4 u) 

- Deontologie van de deskundige  

- Verzekering van de deskundige  

- Aansprakelijkheid van de deskundige 

Lesgevers: K. Bernauw en K. Broeckx 

 

 

 

Lesdata: 26-1-2023 (1 u) en 16-2-2023 

   

Module 7: keuzevakken  (21 u) 

- 2-3-2023:  Aspecten van materieel strafrecht 

- 9-3-2023:  Verzekeringsrecht 

- 30-3-2023:  Koop 

- 20-4-2023:  Begroting van menselijke schade in het 

aansprakelijkheidsrecht 

- 27-4-2023:  Sociaal recht 

- 11-5-2023:  Aanneming (datum onder voorbehoud) 
- 25-5-2023:  Huur (datum onder voorbehoud) 

Lesgevers: J. Baeck, K. Bernauw, M. Dambre, F. D’Hont, L. De Wilde 

en V. Verdeyen 

  

Evaluatie 

De evaluatie van de modules 1 tot en met 6 wordt georganiseerd 
op 15-6-2023 en 31-8-2023. 

 

 

Plechtige proclamatie van de geslaagden: 
26-10-2023 
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KEUZEVAKKEN 
 
De inschrijvingen voor keuzevakken worden afgerond op 15-2-2023. Voor de keuzevakken wordt geen evaluatiemoment 
georganiseerd.  
 

Aanneming 
- Situering binnen het grotere geheel van de dienstencontracten: de contractvorming, de prijsbepaling en de verbintenissen 

van de partijen. 
- Aansprakelijkheid van de verschillende protagonisten bij het bouwproces: de gevolgen van de voorlopige en definitieve 

oplevering, de problematiek van de (zichtbare en verborgen) gebreken, de tienjarige aansprakelijkheid en de 
aansprakelijkheidsverdeling tussen architecten, (onder-)aannemers en studiebureaus. 

 

Verzekeringsrecht 
- Bronnen en grondbeginselen van het verzekeringsrecht, soorten verzekeringen. 
- Verzekeringscontentieux. 
- Aansprakelijkheidsverzekering, in het bijzonder bij verkeersongevallen. 

- Bijzonder gereglementeerde verzekeringen (persoonsverzekeringen, rechtsbijstandsverzekering, brandverzekering). 
 

Koop 
- Regels m.b.t. de prijsvaststelling, de leveringsplicht, de problematiek van de verborgen gebreken en de 

productaansprakelijkheid. 
 

Huur 
- Basisbegrippen van het huurrecht. 
- Kwaliteitsnormen waaraan een woning moet voldoen (gemeen recht, woninghuurrecht en Vlaamse Wooncode). 
- Onderscheid tussen huurders- en verhuurdersherstellingen. 
- Juridische draagwijdte van de omstandige plaatsbeschrijving. 
- Betwistingen bij het einde van een huurovereenkomst. 

 

Begroting van menselijke schade in het aansprakelijkheidsrecht 
- Voorwaarden waaronder een nadeel kan beschouwd worden als vergoedbare schade en dit zowel in het contractueel als 

in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. 
- Algemene beginselen inzake de begroting van schade: vergoedende en gerechtelijke interesten die het nadeel moeten 

compenseren dat de benadeelde lijdt door de vertraging waarmede de gerechtelijke uitspraak wordt geveld of 
uitgevoerd. 

- Bijzondere problemen i.v.m. de begroting van zaakschade, economische en lichamelijke schade. 
- Welke informatie moet de deskundige verschaffen omtrent die verschillende schadeposten. 

 

Sociaal recht 
- Evaluatie en vergoeding van arbeidsongeschiktheid en behoefte aan hulp van derden in het sociaal recht. Verhouding tot 

de gemeenrechtelijke vergoeding. 

 

Aspecten van materieel strafrecht 
- Het misdrijf: materieel, moreel element, wederrechtelijkheid. 
- Verschoningsgronden versus rechtvaardigheidsgronden. 
- De straffen en modaliteiten van strafoplegging. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
LOCATIE 

De lessen vinden plaats in de Faculteit Recht en Criminologie: 
Campus Aula, Universiteitstraat 6, 9000 Gent.  

De lessen kunnen zowel live als online worden gevolgd.  

De video-opname van de les wordt ook achteraf ter beschikking 
gesteld via ufora.ugent.be. 

Deelnemers krijgen de mogelijkheid vragen te stellen 
tijdens de les of via e-mail (gandaius.live@ugent.be), 
welke evt. als casus worden behandeld tijdens module 5.  

LESDATA EN -UREN 

De lesdata van de modules staan vermeld in het programma. 

De lessen starten om 18.30 uur en eindigen om 22.00 uur, met een 
onderbreking voor een broodjesmaaltijd tussen 20.00 uur en 20.30 
uur. 

Tijdens de eerste lesdag worden de syllabi van module 1 t.e.m. 6 
overhandigd.  

AANWEZIGHEID 

Een aanwezigheidsgraad van 80 %, hetzij fysiek, hetzij via 
livestream, is vereist voor evt. opname in het nationaal register 
van gerechtsdeskundigen. 

EVALUATIE 

Er zijn twee evaluatiemomenten waarop kennis en inzicht over de 
materie aangereikt in de modules 1 tot en met 6 wordt getest.  

Het eerste evaluatiemoment geldt als eerste kans, waarop 
vrijstellingen behaald kunnen worden voor het tweede 
evaluatiemoment. 

Om te slagen voor een module is minimaal 10/20 vereist. 

Om te slagen voor de opleiding is een totaalscore van minimaal 
50% vereist en minimaal 8/20 voor elke module. 
Voor de totaalscore wordt een weging van de modules toegepast 
(wegingsfactor 2 voor modules 2 en 4, wegingsfactor 1 voor 
modules 1, 3, 5 en 6). 

GETUIGSCHRIFT 

Het universitaire getuigschrift wordt uitgereikt aan wie slaagt voor 
de volledige opleiding (modules 1 t.e.m. 6). Indien de betrokkene 
slaagt voor de opleiding mede op basis van een of meerdere 
vrijstellingen behaald in een eerdere editie van deze opleiding, dan 
wordt dit vermeld op het getuigschrift. 

Wie slaagt voor een module maar niet voor de volledige opleiding 
ontvangt een puntenbriefje met vermelding van de behaalde 
scores en evt. behaalde vrijstelling(en). 

ERKENNING 

De opleiding is erkend door de FOD Justitie: zij beantwoordt aan de 
opleidingsvereisten zoals bepaald in artikel 5 van het KB van 30 
maart 2018 (BS 27 april 2018). 

De opleiding is erkend voor het Vlaams Opleidingsverlof. 

 

INSCHRIJVEN 

Inschrijven kan enkel via het elektronische formulier op de 
website (gandaiusacademy.ugent.be).  

Er kan worden ingeschreven voor de ganse opleiding. Wie dit wenst, 
kan ervoor opteren om de opleiding te spreiden over twee edities. 

INSCHRIJVINGSGELD 

Modules 1 t.e.m. 6: € 1.500,- 

Module 7:  € 100,-  per keuzevak 

 

VERLAAGD INSCHRIJVINGSGELD 

 Wie tussen 2011 en 2019 deze opleiding volgde, maar niet was 
geslaagd voor alle plichtvakken, kan inschrijven aan een 
aangepast tarief, dat op basis van de behaalde vrijstellingen 
wordt bepaald. 

 Wie vóór 2011 met succes onze opleiding volgde, kan inschrijven 
aan een verlaagd inschrijvingsgeld van € 1.000,-; de deelnemer 
wordt vrijgesteld van het volgen van de lessen, maar moet wel 
met succes deelnemen aan de evaluatie. 

 Bij spreiding van de opleiding over twee edities bedraagt het 
inschrijvingsgeld per editie € 1.000,- (modules 1 t.e.m. 6). De 
deelnemer kiest zelf welke modules in welke editie worden 
gevolgd. 

Verlaagd tarief aanvragen? Mail naar gandaius@ugent.be. 

De kmo-portefeuille kan aangewend worden voor de betaling van 
het inschrijvingsgeld (ons accreditatienummer: DV.O103194). 
Opleidingscheques kunnen enkel aangewend worden in het kader 
van loopbaanbegeleiding. 

ANNULATIE 

Annulatie is enkel schriftelijk (of elektronisch) mogelijk en kan 
kosteloos tot 15 dagen voor de start van de opleiding. 

De organisator behoudt zich het recht voor om bij een onvoldoende 
aantal inschrijvingen de opleiding en/of module 7 (of één of 
meerdere onderdelen van deze module) niet in te richten. Degenen 
die zich al als deelnemer hadden aangemeld, worden hierover 
persoonlijk ingelicht. Gebeurlijk al betaalde inschrijvingsgelden 
worden in dit geval teruggestort. 

 

 

TOELATINGSVOORWAARDEN 

 Ofwel diploma hoger onderwijs 

 Ofwel bewijs van relevante beroepservaring 
aanleveren 
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LESGEVERS 
 

 

Prof. dr. Joke Baeck 

Joke Baeck is licentiaat in de rechten (2002) aan de Universiteit Gent met studieverblijven aan de Université de Paris X en het 

International Law Institute in Washington DC. Na de voltooiing van de stage als advocaat werkte zij aan een doctoraatsonderzoek 

over de restitutieverplichtingen na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten (Universiteit Gent, 2011). Thans is Joke Baeck 

als voltijds hoofddocent aan de Universiteit Gent voornamelijk actief in de vakgebieden zekerheids- en goederenrecht. Zij is auteur 

van tal van wetenschappelijke bijdragen in het ruime domein van het privaatrecht. 

Prof. dr. Kris Bernauw  

Kris Bernauw is licentiaat in de rechten (1981), criminologie (1981) en notariaat (1982) aan de Universiteit Gent en Master of Laws 

(air and space law) aan McGill University te Montreal (1986). Hij promoveerde tot Doctor in de rechten (1996) aan de Universiteit 

Gent, waar hij als hoogleraar het verzekerings- en vervoerrecht onderwijst. Als visiting professor doceerde hij onder meer te Kigali, 

Le Havre, Dresden, Mekelle, Kaapstad, Shanghai, Messina en Rotterdam. Hij publiceert regelmatig in het vakgebied vervoer- en 

verzekeringsrecht. Voor internationale organisaties vervult hij sinds 1989 consultancy opdrachten als transport facilitation expert 

in het Midden- en Verre Oosten en in alle windstreken van Afrika. Daarnaast is hij sedert 1981 werkzaam als advocaat aan de balie, 

eerst te Gent en later te Dendermonde. 

Prof. dr. Karen Broeckx  

Karen Broeckx promoveerde in 1995 tot Doctor in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen met het proefschrift "Het 

recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding". Zij is hoofddocent aan de Universiteit Gent in 

het Instituut voor Procesrecht, waar ze o.m. belast is met het vak Deontologie van de juridische beroepen. Zij was van 1986 tot 

eind 1999 advocaat aan de balie te Antwerpen. Sedert januari 2000 is zij magistrate, eerst rechter in de rechtbank van eerste 

aanleg te Gent en sinds 2007 raadsheer in het hof van beroep te Gent. Op haar naam staan publicaties in het procesrecht en het 

beslag- en executierecht. 

Prof. dr. Maarten Dambre  

Maarten Dambre verwierf in 1986 het diploma van licentiaat in de rechten en in 2008 het diploma van Doctor in de rechten, beide 

aan de Universiteit Gent. Sinds 1986 is hij advocaat aan de balie te Gent, waar hij zich specialiseerde in contractenrecht, bouwrecht 

en vastgoedrecht. Daarnaast was hij vanaf 1987 assistent aan de Gentse rechtsfaculteit in de vakgebieden contracten- en 

verzekeringsrecht. Thans is hij er als hoofddocent verbonden aan het Centrum voor Verbintenissenrecht binnen de Vakgroep 

Metajuridica, privaat- en ondernemingsrecht en doceert hij de opleidingsonderdelen Bijzondere overeenkomsten en 

Vastgoedrecht. Hij is auteur van verschillende publicaties in boekvorm en bijdragen in tijdschriften, o.m. in de domeinen van het 

vastgoed-, bouw- en huurrecht. 

Dhr. Filip D’Hont  

Filip D'Hont behaalde in 1990 het diploma van Licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hetzelfde jaar startte hij als 

advocaat aan de balie te Gent. Hij volgde in 1991 de Speciale Licentie in het Boekhoudkundig Onderzoek en de Fiscaliteit aan de 

Vlerick School voor Management. Van 1992 tot 2010 was hij als (praktijk)assistent verbonden aan de Vakgroep Strafrecht en 

Criminologie van de Gentse rechtsfaculteit. Hij publiceerde in vaktijdschriften en hield verschillende referaten, hoofdzakelijk over 

onderwerpen van strafprocesrechtelijke aard. Tot 2003 was hij tevens werkzaam als lesgever aan de Oost-Vlaamse Politie-

Academie. Actueel is hij verbonden aan de redactie van diverse uitgaven omtrent straf(proces)recht. 
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Mevr. Line De Wilde 

Meester Line De Wilde is licentiate in de rechten (2003) aan de Universiteit Gent en is stichtend vennoot van Charlier Advocaten. 

Als advocate specialiseerde zij zich in de begroting van menselijke schade. Daarbij verleent ze bijstand aan slachtoffers of 

verzekeraars, zowel in het kader van minnelijke medische expertises en buitengerechtelijke regelingen als in geval van 

behandeling voor de rechtbanken. Daarnaast is Meester De Wilde actief als deeltijds praktijkassistente binnen de Vakgroep 

Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht van de Gentse rechtsfaculteit. Zij organiseert regelmatig opleidingen voor 

verzekeraars en verzekeringstussenpersonen en is als gastdocent actief bij de West-Vlaamse Politieschool. 

Prof. dr. Piet Taelman  

Piet Taelman is gewoon hoogleraar aan het Instituut voor Procesrecht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Hij doceert 

er diverse opleidingsonderdelen in het vakgebied van het burgerlijk procesrecht. Na zijn studies aan voormelde instelling 

doctoreerde hij er in 1994 op een proefschrift over het gezag van het rechterlijk gewijsde. Deze studie werd met diverse 

wetenschappelijke prijzen bekroond. Daarnaast publiceert hij zeer frequent over diverse aspecten van burgerlijk procesrecht met 

inbegrip van het executierecht in Belgische en buitenlandse tijdschriften. Hij verzorgt de tweetalige uitgave E. Story-Scientia van 

het Gerechtelijk Wetboek en is redactielid van verschillende juridische tijdschriften. Voorts was hij van 1982 tot 2015 advocaat aan 

de balie te Gent. Van oktober 2008 tot september 2014 was hij decaan van de Gentse Rechtsfaculteit. 

Prof. dr. Philip Traest  

Philip Traest promoveerde in 1992 tot Doctor in de rechten op het proefschrift getiteld "Het bewijs in strafzaken". Hij is momenteel 

deeltijds gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent en verzorgt onderwijs in de vakgebieden strafrecht en strafvordering. 

Daarnaast is hij advocaat aan de balie te Antwerpen. In opdracht van het Ministerie van Justitie voerde hij reeds diverse 

onderzoeksopdrachten uit. Hij was onder meer lid van de Commissie Strafprocesrecht (de zgn. Commissie Franchimont) en de door 

de huidige minister van Justitie opgerichte commissie Strafprocesrecht.. Hij is auteur van publicaties over diverse onderwerpen 

uit het domein van het strafrecht en de strafvordering. Hij is bovendien lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen en 

van de redactie van een aantal wetenschappelijke tijdschriften. 

Prof. dr. Wannes Vandenbussche 

Wannes Vandenbussche is docent in het burgerlijk procesrecht. Hij studeerde rechten aan de KU Leuven en aan de Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne (Erasmus-uitwisseling). In 2017 verdedigde hij zijn doctoraatsthesis aan de KU Leuven, die bekroond werd met 

de Driejaarlijkse Prijs voor Burgerlijk Procesrecht (2015-2016-2017). Vervolgens verrichtte hij postdoctoraal onderzoek als 

gastonderzoeker aan Yale Law School (B.A.E.F. en Fulbright fellow). Wannes is sinds 2018 advocaat aan de balie van Brussel, waar 

hij focust op commerciële, (buiten)contractuele en financiële geschillen. Hij is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. 

Wannes is redactielid van meerdere juridische tijdschriften en redacteur van het deel burgerlijk procesrecht binnen de 

International Encyclopaedia of Laws. Hij was lid van de commissie voor de hervorming van het Belgisch bewijsrecht. 

Dr. Vanessa Verdeyen 

Vanessa Verdeyen verwierf in 2001 het diploma van licentiaat in de rechten en in 2009 het diploma van Doctor in de rechten, 
beiden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2002 is zij verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht (KU Leuven), 
momenteel als vrijwillig wetenschappelijk medewerkster. Thans is zij lector recht aan de UCL en zelfstandig docent sociaal recht 
en zorgrecht. Zij is auteur van verschillende publicaties in boekvorm en bijdragen in tijdschriften, o.m. in de domeinen van het 
socialezekerheidsrecht en het welzijnsrecht. 
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VERVOLGOPLEIDINGEN 
 

 
 

Een aantal zusterfaculteiten biedt, als aanvulling op dit juridisch programma, een voor kandidaat-gerechts-
deskundigen bijkomende vaktechnische opleiding aan in bepaalde disciplines. Hierin wordt aandacht besteed aan een 
aantal technische onderwerpen die van bijzonder belang zijn voor gerechtsdeskundigen. Tevens zal worden ingegaan 
op voor experts relevante nieuwe ontwikkelingen in het betrokken vakgebied.  

De betrokken faculteiten bepalen elk jaar of deze opleidingen ook effectief ingericht worden. 
 

Expertisetechnieken 
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur & Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen 
UGAIN – UGent Academie voor INgenieurs 
Technologiepark 904, ‘Labo Magnel’, 9052 Zwijnaarde 
www.ugain.ugent.be  
 

Forensische toxicologie en DNA-onderzoek 
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen 
Forensisch Instituut 
Harelbekestraat 72, 9000 Gent 
www.fiugent.be  
 

Veterinair-technische aspecten van deskundigenonderzoek 
Faculteit Diergeneeskunde 
Prof. dr. Sarne De Vliegher 
Salisburylaan 133, 9000 Gent 
Tel: 09-264 75 45 
 
 

VERTALERS / TOLKEN 
 
 
 

Vertalers en tolken die het bewijs van juridische kennis willen behalen dat vereist is voor opname in het nationaal 
register van vertalers en tolken, kunnen terecht bij onze zusterfaculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor hun opleidingen 
‘Beëdigd vertaler’ en ‘Beëdigd tolk’. 

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte 
Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie 
Groot-Brittanniëlaan 45, 9000 Gent 
www.vtc.ugent.be  
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