
 

 

De Opleiding Notariaat van de VUB richt sinds academiejaar 2019-2020 de Actualia Notariaat in: 

een reeks vormingssessies gericht op de noden van het notariaat en de gespecialiseerde 

advocatuur. 

De grote troef van deze opleidingsreeks is dat deze zich niet beperkt tot een bespreking van de 

gewijzigde federale wetgeving, maar dat zij, waar nuttig, ook inzoomt op regionale regelgeving, en 

dit vanuit de noden van de rechtspracticus. 

Dankzij deze aanpak bereikt de Actualia Notariaat een tweeledig doel, namelijk: 

 verdieping verschaffen in een aantal topics uit de vele nieuwe regelgeving die in de loop van 

2018 en 2019 tot stand kwam; 

 een algemeen en praktisch overzicht bieden van een aantal geregionaliseerde materies en 

de toepassing ervan. 
 

 

Programma:  
 

 Webinar 1: 
 “Wijzigingen in de EOT” door Prof. dr. Elisabeth Alofs en Mr. Febian Aps (+/- 45min.) 

 “Topics fiscaliteit Vlaanderen” door Prof. dr. Michel Maus (+/- 35min.) 

 “Topics notariële boekhouding” door dhr. Arnaud Clybouw (+/- 40min.) 

 

 Webinar 2: 
 “Aandachtspunten en actualia zakenrecht” door Prof. dr. Mathieu Muylle (+/- 40min.) 

 “Statuten van een BV, prêt-à-porter of tailormade” door Prof. dr. Alain François en 
notaris Alvin Wittens (+/- 40min.) 

 “De omgevingsvergunning in Vlaanderen” door Mr. Willem Cheyns (+/- 35min.) 

 
Organiserend comité: Brigitte Vermeersch (notaris en VUB-fellow), Prof. dr. Elisabeth Alofs 
(directeur Opleiding Notariaat en hoofddocent VUB), Prof. dr. Michel Maus (hoofddocent VUB) 

Doelgroep: De Actualia Notariaat staat open voor juristen (notarissen, kandidaat-notarissen, 
notariële medewerkers, academici, advocaten, magistraten), én voor personen actief in de sector 
van de vermogensplanning. 

Accreditatie: Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het 
nummer 20/32722 voor 2uren juridische vorming per webinar. 

 

   

 

          Digitale heruitzending van de Actualia Notariaat te Hasselt op 18 februari 2020 
 
 

 
                                                                           
 

 

 
HERBELEEF: 

   ACTUALIA NOTARIAAT 2020 

 



 
 

 

 

 

Data:  
Webinar 1: ma 7 december 2020, 12u30 tot 14u30 of za 23 januari 2021, 10u00 tot 12u00 
Webinar 2: do 17 december 2020, 12u30 tot 14u30 of di 2 februari 2021, 18u00 tot 20u00 

Prijs:  

95 euro excl. btw per webinar, incl. slides en cursusmateriaal (elektronisch bezorgd) 

 

Registratie:  

Via www.knopspublishing.be/opleidingen, via mail (info@knopspublishing.be) of fax (09/233 94 

20) 

 
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. 
 

    Facturatiegegevens: 

     

    Kantoor: __________________________________________________________________ 

Adres: ____________________________________________________________________  

Telefoon: __________________________________________________________________ 

E-mailadres: _______________________________________________________________  

Btw-nummer: ______________________________________________________________ 

Deelnemersgegevens:  

 Ik schrijf me in voor webinar 1: 7 december 2020 à 95 euro excl. btw. 

 

  

 
 Ik schrijf me in voor webinar 1: 23 januari 2021 à 95 euro excl. btw.   

 

                                    

 
 Ik schrijf me in voor webinar 2: 17 december 2020 à 95 euro excl. btw. 

 

 

  

 Ik schrijf me in voor webinar 2: 2 februari 2021 à 95 euro excl. btw. 

 

 

 

 
 
Het is toegestaan in te schrijven voor een webinar en - indien u verhinderd bent - een collega of medewerker 
de sessie te laten volgen. Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval  
zal een credit terugbetaald worden van 45 euro per geannuleerde sessie. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

  

Naam deelnemer 1: ………………………………………..                 

Naam deelnemer 2: ………………………………………..                      

E-mailadres: ………………………………………… 

E-mailadres: ……………………………………….. 

E-mailadres: ………………………………………. 

E-mailadres: ………………………………………. 

 

Naam deelnemer 1: ………………………………………..                 

Naam deelnemer 2: ………………………………………..                      

 

Naam deelnemer 1: ………………………………………….                 

Naam deelnemer 2: ………………………………….……..                      

 

E-mailadres: ………………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………... 

 

Naam deelnemer 1: ………………………………………..                 

Naam deelnemer 2: ………………………………………..                      

 

E-mailadres: ……………………………………….. 

E-mailadres: ……………………………………….. 
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