
Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) 
Optimalisering van bedingen in de voorafgaande notariële overeenkomsten

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te maken 

Tal van recente wetten brachten naast een versoepeling van de EOT-procedure ook wijzigingen in de 

materieelrechtelijke voorwaarden voor deze vorm van echtscheiding, met belangrijke impact op de voorafgaande 

overeenkomsten. De modernisering van de burgerlijke stand heeft een weerslag op de begeleiding van cliënten. 

Tijdens deze opleiding worden alle nieuwigheden verduidelijkt en heel concreet toegepast op uw adviespraktijk en 

modelclausules. Het boek dat u als deelnemer ontvangt, becommentarieert niet enkel alle voor uw praktijk relevante 

wetswijzigingen, maar biedt ook concrete suggesties voor nuttige/nodige aanpassing van de modellen, via thematisch 

geordende modelclausules. 

Data en locaties: Parkeren: 

Woe 16 september 2020: Leuven, Faculty Club, Groot Begijnhof 14 bij het gebouw 

Do 24 september 2020: 13u-17u: interactief webinar  

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de 

deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de 

chatfunctie.  

Spreker:  Studienamiddag onder voorzitterschap van: 

Prof. dr. Gerd Verschelden, hoogleraar familierecht Ugent Lise Voet, notaris 

Programma: 

Onder meer volgende onderwerpen komen hierbij aan bod: 

 Voor welke familierechtbank kunnen cliënten nog een EOT-procedure inleiden en welke bijlagen moeten zij

nog zelf voorleggen?

 Op welk tijdstip zijn cliënten voortaan ten aanzien van derden uit de echt gescheiden?

 Welke impact hebben het gewijzigde erfrecht en huwelijksvermogensrecht op de bedingen in de

regelingsakte?

 Kunnen cliënten wel conventioneel afwijken van het wettelijke principe van de voorlopige binding van de

bedingen uit de familierechtelijke overeenkomst?

 Is toepassing van fiscaal co-ouderschap wel altijd de beste oplossing voor cliënten met kinderen die het

fiscaal voordeel gelijk willen verdelen? Hoe moet voortaan het bedrag van de onderhoudsbijdrage voor de

kinderen in de overeenkomst worden gemotiveerd en hoe kunnen de buitengewone kosten worden

omschreven?

 Welke bedingen worden beter vermeden?

 … 

Een combinatie van toelichting bij de wetswijzigingen en interactief debat, plus een naslagwerk (auteurs: Gerd 

Verschelden en Lise Voet) dat de concrete problemen per vraagpunt benadert en ook concrete suggesties bevat voor 

modelbedingen, zal de deelnemers wapenen met het oog op correcte adviesverstrekking inzake EOT en helpen om de 

bestaande modellen van het notariaat in een minimum van tijd up-to-date te brengen. 

Opleiding incl. handboek: ‘EOT. Optimalisering van bedingen in de voorafgaande overeenkomsten’, van auteurs 

Gerd Verschelden en Lise Voet (uitgave t.w.v. 93 euro incl. btw.)



 

 

ANTWOORDKAART 
 

 

Notaris of medewerker:  .......................................................................................................................  

Notaris of medewerker:  .......................................................................................................................  

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres: ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................   

Gegevens deelnemer webinar - Het congresboek wordt u toegestuurd. 

E-mailadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………. 

E-mailadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………… 

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van woe 16 september 2020 (Leuven): € 418 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van do 24 september 2020: € 418 excl. btw. 

en ik ontvang het congresboek én het handboek ‘EOT. Optimalisering van bedingen in de 
voorafgaande overeenkomsten’.  
 
 
 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 385 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 
 

   Studienamiddag 16 september 2020 (Leuven):  ……(aantal) personen 

   Interactief webinar 24 september 2020: …… (aantal) personen 

 

Inschrijvingsprijs inclusief congresboek en het handboek ‘EOT. Optimalisering van bedingen in de 
voorafgaande overeenkomsten’ van auteurs Gerd Verschelden en Lise Voet t.w.v. 93 euro. 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 18/31003 voor 4 
uren juridische vorming 

Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of 
medewerker de sessie(s) te laten volgen. 
 
Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een credit 
terugbetaald worden van € 150 per geannuleerde sessie. 
 

Studienamiddag 

EOT 

Optimalisering van 
bedingen in de 
voorafgaande 

overeenkomsten 

Hoe inschrijven? 

  www.mijnwetboek.be/nl/ 

opleidingen 

 Deze antwoordkaart  

per post zenden naar  

MijnWetboek.be/ 

KnopsPublishing 

Kerkstraat 108 

9050 Gent 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 

info@mijnwetboek.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

Dagschema live opleiding 

12u45-13u30       Ontvangst met lichte lunch 

13u30-13u40       Inleiding door de voorzitter 

13u40-15u15       Deel 1  

15u15-15u35       Pauze 

15u35-17u30       Deel 2  

17u30-18u00       Vragen en overleg 

18u00                  Discussie en netwerking – drink 

Beperkt aantal deelnemers wegens hygiëne-coronamaatregelen 

Dagschema webinar 

13u00-13u10     Inleiding door de voorzitter 

13u10-14u00     Deel 1 

14u00-14u10     Vragen en antwoorden 

14u10-14u20     Pauze 

14u20-15u10     Deel 2 

15u10-15u20     Vragen en antwoorden 

15u20-15u30     Pauze 

15u30-16u20     Deel 3 

16u20-16u30     Vragen en antwoorden  

http://www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen
http://www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen

