FRANK JUDO
Partner
Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick
boulevard de l’Empereur 3 Keizerslaan
1000 Brussels – Belgium
f.judo@liedekerke.com
T: +32 2 551 15 47 • M: +32 492 27 77 36

Frank Judo is Partner in the Regulatory Practice Group.

He assists companies and private individuals in their legal relationship with public authorities within
the broad framework of constitutional law and administrative law, particularly in the fields of economic
administrative law and public law. His practice includes both advisory work and litigation, in particular
before the Constitutional Court and the Council of State, with great attention to the preventive effect of
well-considered advice.

Frank has, an extensive experience in providing preventive and curative advice to companies and
government authorities on various aspects of procurement law.
Frank has published numerous legal contributions and regularly gives lectures on a wide range of
topics, including the division of powers within the federal state and procurement law.

He holds a law degree from the Catholic University of Leuven (KU Leuven 1998), where he also
studied philosophy, modern history and ecclesiastical law. He was attached to the Institute for
Constitutional Law at the KU Leuven, between 1998 and 2004 as an assistant and between 2004 and
2017 as a voluntary scientific collaborator. He has been a member of the High Council of Justice
since 2013.

Frank has been a Partner at Liedekerke Waelbroeck Kirkpatrick since 2008.

PRACTICE AREAS

LANGUAGES

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

▪

▪

Dutch

▪

▪

French

secretary of the ‘real estate law’

▪

English

commission

▪

German

▪

Italian (read)

Regulatory

▪

Union Internationale des Avocats,

Member of the OVB ethics
committee (Flemish Bar Association)

RECENT MATTERS
▪

Aspects of public procurement in several large-scale PPP projects (large infrastructure
and transportation sector projects)

▪

Innovative opinions on the public procurement qualification of new urban transport
systems

▪

Regular assistance to key players in the medical sector

▪

Supervision of a complex IT project

▪

Assistance to VVM De Lijn in the procedures concerning the implementation of
contactless payment

KEY PUBLICATIONS
▪

(met R. Vanderbeck) “L’application de la législation sur les marchés publics aux
collaborateurs de la Justice », in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B.
DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019, Brussel, EBP, 2019,
709-729

▪

(met E. De Brabanter en K. Goethals) “Alles heeft zijn kost. Een praktische verkenning
van het begrip ‘levenscycluskost’”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B.
DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2017-2018, Brussel, EBP, 2018,
415-432

▪

“Overheidsopdrachten: enkel voor de happy few”, noot bij HvJ C-410/14, Dr Falk Pharma,
O.o.O., 2017, 183-187

▪

“Overheidsopdrachten en openbare orde – ruimte voor een genuanceerde benadering”, in
C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek
Overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel, EBP, 2017, 555-579

▪

“Parlementair multitasken” in Nederlands Juristenblad, 2017, 655

▪

(met C. van den Eynden, A. Vandeburie en M. Beynsberger) “Belgium”, te verschijnen in
The Public-Private Partnership Review, Londen, LB Research, 2017, 21-34

▪

“De terugkeer van de gemengde intercommunale ? Recent decreetgevend werk over
intergemeentelijke samenwerking en de participatie van privaatrechtelijke rechtspersonen
in Vlaanderen”, T.Gem., 2010, 25-30

▪

(met Tim Souverijns) “Nog even wachten op de CROO. Bedenkingen over de
‘toezichthoudende

autoriteiten

of

structuren’

in

artikel

83

van

de

richtlijn-

overheidsopdrachten 2014”, in C. DE KONINCK, P. THIEL, P. FLAMEY en B.

DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek overheidsopdrachten 2013-2014, Brussel, EBP, 2014,
573-587 (580-582, 587)
▪

“Tweemaal het huis uit. Schroeft recente Luxemburgse rechtspraak inzake in house de
nieuwe richtlijnen preventief terug ?” noot bij de arresten-Centro Hospitalar de Setubal (C574/12) en Technische Universität Hamburg-Harburg (C-15/13) van het Hof van Justitie,
te verschijnen in T.Aann., 2014/4

▪

“De onbestaande bestuurshandeling – hoe bestaat het ?”, noot bij arrest nr 217.087 d.d.
29 december 2011 in zake Stad Izegem van de Raad van State, CDPK, 2012, 589-593

▪

“Hou me tegen, of ik doe een ongeluk ! De Raad van State naast - en tegenover – de
deelstatelijke

administratieve

rechtscolleges”,

J.

Vanpraet

(ed.),

Administratieve

rechtscolleges (Recht en Regio 1), Brugge, Die Keure, 2013, 25-43
▪

(met J. Honnay) “Mercurius – Asclepius: 1-0 ? Capita selecta rond overheidsopdrachten in
de ziekenhuispraktijk” in C. DE KONINCK, P. THIEL, P. FLAMEY en B. DEMEULENAERE
(ed.), Jaarboek overheidsopdrachten 2012-2013, Brussel, EBP, 2013, 593-616

▪

“Stilstaan is vooruitgaan. De artikelen 16 bis BHWI en 5 bis BBW na de zesde
staatshervorming”, in T.B.P., 2013, 436-439

▪

“De taalwetgeving voor het bedrijfsleven na het arrest-Las. Lees maar, er staat niet wat er
staat/La législation sur l’emploi des langues dans l’entreprise après l’arrêt-Las. Il n’y a pas
toujours ce qu’il y a”, In Foro, 2013, jg. 11, afl. 41, 21-27

▪

(met M. DAELEMANS) “Wetgevende validatie en de Raad van State. Een belemmering
voor of (soms) een weg naar rechtsherstel ?”, in I. COOREMAN, L. PEETERS en D.
LINDEMANS (ed.), De tenuitvoerlegging van arresten van de Raad van State, Brugge, Die
Keure, 2012 (195-) 228-237

▪

“De regionalisering van de onteigeningswetgeving. Minnelijke overdracht of onteigening
van de onteigening(sprocedure) ?”, in R. PALMANS en D. LINDEMANS (ed.) ,
Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties, Mortsel, Intersentia, 2012,
27-47

▪

“Inbesteden in Luxemburg en Brussel. Een arrest van de Raad van State over de
toepassing van een weerbarstig leerstuk”, noot bij RvSt nr 212.509 in zake CIPAL, in
T.Aann., 2012/2, 101-109

▪

“Uitkijken naar Sisyfus. Een eerste kennismaking met het voorstel van richtlijn betreffende
het gunnen van overheidsopdrachten”, T.Aann, 2012/4, 34-53

▪

(met J. Honnay) “Touwtrekken om een vredesdividend. De wet van 13 augustus 2011
inzake overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied in context geplaatst”,
C.D.P.K., 2012, 374-380 (-386)

▪

“Is de norm nog normaal ? Kan een ISO-norm gehanteerd worden als selectiecriterium, of
ook als gunningscriterium”, noot bij R.v.St., nr 206.645 d.d. 15 juli 2010 in zake NV
Labonorm, in T.Aann., 2011, 39-42

▪

“Constitutieve autonomie anno 2010: onmiskenbare stilstand of onderhuidse evolutie?”, in
A. DE BECKER en E. VAN DEN BOSSCHE (ed.), Scharnier- of sleutelelementen in het
grondwettelijk recht. Het beginsel van constitutieve autonomie, de artikelen 35 en 195 van
de Grondwet, Brugge, Die Keure, 2011, 241-260

▪

(met J. HONNAY), ‘Overheidsopdrachten en deontologische regels: een LAT-relatie of
een huwelijk onder druk ?”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B.
DEMEULENAERE (ed.), Jaarboek Overheidsopdrachten 2010/2011, Brussel, EBP, 2011,
319-333

▪

“Justitie in de zesde staatshervorming – of: over regularisatie als bevoegdheidsverdelend
beginsel”, T.B.P., 2011, 516-522

▪

“Wel aanvullend ? Niet aanvullend ? Het Grondwettelijk Hof over de gewestelijke
bevoegdheden inzake overheidsopdrachten”, noot bij GWH 9/2011 d.d. 27 januari 2011, in
T.Aann., 2011/4, 387-393

▪

(met N. NOLET DE BRAUWERE) “Lobbyen bij de overheid: niemandsland of no-go zone
?/ Le lobbying auprès des autorités. No man’s land ou zone interdite ?” in F. JUDO (ed.),
Cont(r)acten met de overheid/Contacts et contrats entre pouvoirs publics et entreprises,
Brussel-Gent, IBJ-Larcier, 2010, 5-15 en 45-55 (117 p)

▪

“Publiek-private samenwerking: ook een innovatief concept in bevoegdheidsrechtelijk
perspectief ?”, in C. DE KONINCK, P. FLAMEY, P. THIEL en B. DEMEULENAERE (ed.),
Jaarboek Overheidsopdrachten 2009/2010, Brussel, EBP, 2010, 319-328

▪

Deel “Landbouw” in de reeks Bevoegdheidsverdeling in het federale België, Die Keure,
2011, 119 p

CONFERENCES AND SEMINARS
▪

“Gerechtelijke stilstand voor vastgoedprojecten?” tussenkomst op het Liedekerke
seminarie vastgoed, Brussel, 15 februari 2019

▪

“Omvang en gevolgen van de administratieve cassatie”, lezing op de studiedag “Het
administratief cassatieberoep bij de Raad van State”, Brussel, 13 november 2018

▪

“Het UEA in de rechtspraak – op weg naar meer zekerheid, of mag het iets minder zijn ?”,
lezing op de EBP National Tender Day, Zaventem, 25 oktober 2018

▪

“Prejudiciële vragen, niet alleen aan het Grondwettelijk Hof”, studie-avond voor CBR,
Antwerpen, 12 december 2017

▪

“De aankoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Valkuilen en oplossingen
bij de toepassingen van de regelgeving overheidsopdrachten”, lezing op de EBPHealthcare Tender Day, 30 november 2017

▪

“Nieuwigheden in het KB Plaatsing en de algemene uitvoeringsregels”, lezing op de
National Tender Day, EBP, Zaventem, 26 oktober 2017

▪

“Toepassing taalwetgeving in bestuurszaken”, opleiding voor Afdeling Binnenlands
Bestuur, Leuven, 3 oktober 2017

▪

“De do’s en don’ts bij werken in onderaanneming bij overheidsopdrachten”, lezing op de
EBP-Construction Tender Day, Brussel, 14 september 2017

▪

“Inventaris

van

de

beschikbare

procedures”,

lezing

op

de

IFE-studiedag

overheidsopdrachten, 20 juni 2017
▪

“Overheidsopdrachten, een stand van zaken”, lezing voor Fedustria, 6 december 2017

▪

“Privaat

aannemingsrecht

versus

wetgeving

overheidsopdrachten:

verschillen

en

gelijkenissen”, lezing op het colloquium van de Belgische Vereniging voor Bouwrecht, 16
mei 2017
▪

“Plaatsingsprocedures”, lezing op de studiedagen “Overheidsopdrachten” van Vanden
Broele, Gent, 4 mei 2017 en Leuven, 15 juni 2017

▪

Workshop “De nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten”, CBR, UAntwerpen, 8
december 2016

▪

“Welke belangrijke aanpassingen aan de onderhandelingsprocedures”, lezing op de
studiedag “Nieuwe wet overheidsopdrachten en KB’s”, IFE, Brussel, 28 november 2016

▪

“Offsets between European principles en national (legal) practice”, lezing op het ECCOsymposium “Europe and Offset”, Parijs, 20 oktober 2016

▪

“S’en remettre aux règles générales d’exécution des marchés publics : quels pièges à
éviter”, lezing op het Larcier-colloquium “Travaux publics, acquisitions et locations
immobilières par l’Administration. Héberger les services publics au XXIème siècle”,
Brussel, 4 oktober 2016

▪

“Overheidsopdrachten en PPS”, interne vorming voor AG Real Estate, Terhulpen, 4
december 2015

▪

“De aankoop van medicijnen: antwoord op juridische vragen”, lezing op de EBP-studiedag
Healthcare Tender Day 2015, Zaventem, 26 november 2015

▪

Gastcollege “Pleiten voor het Grondwettelijk Hof”, Universiteit Gent, 26 oktober 2015

▪

“Innovatiepartnerschap: welk belang?” lezing op de IFE-studiedag “Nieuwe wet
overheidsopdrachten. Wees klaar voor de deadline van april 2016”, Antwerpen, 20
oktober 2015

▪

“Goede vrienden hebben geen geheimen ? Vertrouwelijkheid en transparantie tijdens de
uitvoeringsfase”, lezing voor M&D, 27 maart 2015

▪

“Les contrats de marchés publics”, referaat op de Journées du Barreau van de balies van
Kinshasa-Gombe en Kinshasa-Matete, 10 juli 2015

▪

Lezing “Overheidsopdrachten” voor Fedustria, Brussel, 24 september 2015

▪

“Overheidsopdrachten na de nieuwe richtlijn – op weg naar meer pragmatisme ?”,
lunchcauserie voor IBJ, Brussel, 13 februari 2014 en Antwerpen, 18 februari 2014,
hernomen als client seminar Liedekerke, 29 april 2014

▪

“Brussel”, tussenkomst op de studiedag “De zesde Staatshervorming”, Leuven, KU
Leuven, 4 april 2014, hernomen op 10 juni 2014 als interne vorming voor het Rekenhof

▪

“The Independence of the Legal Profession – more than just a Convention”, lezing op de
IBA Mid Term Conference, Brussel, 21 mei 2014, hernomen op de lezingen “Belçika ve
Türkiye’de savunmanin bagimsizligi/Ibndependence of defence in Belgium and Turkey”,
balie van Istanbul op 27 september 2014

▪

“De taalwetgeving in Brussel”, lezing voor Voka-Academie, Brussel, 30 september 2014

▪

“Een jaar overheidsopdrachtenwetgeving in de ziekenhuissector – wat leert de
rechtspraak ?”, key note speech op event van AAA+, 18 november 2014

▪

“Das Verfassungsgericht in Belgien und in Deutschland – eine politische Instanz ?”,
feestrede voor de Belgisch-Deutsche Juristenvereiniging, Brussel, 24 oktober 2014

MARKET RECOGNITION
▪

Frank Judo is listed as a Band 3 lawyer in Energy - Chambers Europe, 2020

▪

Frank Judo is listed as a Band 3 lawyer in Energy Chambers Europe, 2018

▪

Frank Judo is noted for his expertise across environmental, administrative and public
procurement law. Clients say: "He is very straightforward, matter-of-fact and quick in his
advice." – Chambers 2017

