
De Opleiding Notariaat van de VUB richt sinds 2019 de Actualia Notariaat in: een reeks vormingssessies 

gericht op de noden van het notariaat, de gespecialiseerde advocatuur en de vermogensplanningssector. 

Deze reeks geeft een bespreking van actuele topics en knelpunten, met inbegrip van de gewijzigde 

wetgeving op federaal en regionaal vlak. De invulling gebeurt vanuit de noden van het werkveld en op 

maat van de juridische professional. 

De Actualia Notariaat staat open voor een brede groep van juristen: (kandidaat-)notarissen en notariële 

medewerkers, advocaten, magistraten, academici én personen actief in de sector van de vermogens- 

planning. 

PROGRAMMA 

Onder voorzitterschap van 
Prof. dr. Elisabeth Alofs, Prof. dr. Michel Maus & notaris Brigitte Vermeersch 

1. Webinar 1 (ca. 1u15): “Huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen”

- Prof. em. dr. Hélène Casman, emerita VUB en Of Counsel Greenille Private Clients team,

Deloitte Legal

2. Webinar 2 (ca. 1u30): “Knelpunten met betrekking tot zorgvolmachten en rechterlijke

bescherming”

- Mr. Hélène Goret, notaris en vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB

- Mr. Ferenc Ballegeer, advocaat FB Tax & Private Wealth Law en vrijwillig wetenschappelijk

medewerker VUB

- Dr. Lieven Wostyn, arts AZ Delta en vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB

3. Webinar 3 (ca. 45min): “Zwarte en grijze vermogens en de positie van de notaris”

- Prof. dr. Michel Maus, hoofddocent VUB en advocaat Bloom 

4. Webinar 4 (ca. 1u): “Vastgoedgerelateerde aandelentransacties in a nutshell”

- Mr. Wouter Neven, partner Lydian

- Mr. Dario Petosa, advocaat Lydian en vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB

5. Webinar 5 (ca. 45min): “Pensioenrechtelijke aspecten van familiale vermogensplanning”

- Prof. dr. Elisabeth Alofs, hoofddocent, voorzitter vakgroep Privaat- en Economisch Recht en

directeur Opleiding Notariaat VUB

Data, telkens vanaf 13u: 

 Vrij 4 juni 2021 (webinar 1-2)

 Vrij 11 juni 2021 (webinar 3-4-5)

 Vrij 4 juni 2021 (webinar 1-2) & vrij 11 juni 2021 (webinar 3-4-5)

Deze opleidingen worden als webinar aangeboden, powered by KnopsPublishing. Om dit webinar te volgen, hoeft u 

geen software te downloaden: uw registratie gebeurt op basis van uw e-mailadres. U klikt op de ontvangen link voor 

deelname.  

ACTUALIA 
NOTARIAAT 

Vijf actuele webinars op maat van uw praktijk 



 

 
 

Prijs: € 170 (excl. btw) voor sessie 4 juni 2021 (webinar 1 en 2); € 250 (excl. btw) voor sessie 11 juni 

2021 (webinars 3, 4 en 5); € 350 (excl. btw) voor de volledige reeks van vijf webinars; incl. slides 

(elektronisch). 

 
Congresboek: U kunt het congresboek (gebundelde slides van de vijf webinars samen) t.w.v. € 75 (excl. 

btw) optioneel bestellen. Dit wordt u voorafgaand aan het webinar toegestuurd. 

 
Registratie: via www.knopspublishing.be/opleidingen. 

 

Accreditatie: Erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 20/33364 en 

geldt voor 1,5 uur opleiding per topic. Erkenning permanente vorming aangevraagd voor advocaten 

bij de Orde van Vlaamse Balies. 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 

Facturatiegegevens: 
 

Kantoor:    
 

Adres:    
 

Telefoon:    
 

E-mailadres:    
 

Btw-nummer:    
 

Deelnemersgegevens. Ik schrijf me in voor: 

 

    Sessie vrij 4 juni 2021: € 170 excl. btw 
 

 Webinar 1 - Prof. em. dr. Hélène Casman 

 Webinar 2 - Mr. Hélène Goret, Mr. Ferenc Ballegeer en Dr. Lieven Wostyn  

 

Naam deelnemer 1: ………………………………………    E-mailadres: ……………………………………………  

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

 
 

 Sessie vrij 11 juni 2021: € 250 excl. btw 

 Webinar 3 - Prof. dr. Michel Maus 

 Webinar 4 - Mr. Wouter Neven en Mr. Dario Petosa 

 Webinar 5 - Prof. dr. Elisabeth Alofs 

 

Naam deelnemer 1: ………………………………………   E-mailadres: …………………………………………… 

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

 

    De volledige reeks van vijf webinars, te bekijken op vrij 4 juni 2021 & vrij 11 juni 2021:  
 € 350 excl. btw 

 

Naam deelnemer 1: ………………………………………   E-mailadres: …………………………………………… 

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

 

Ik bestel afzonderlijk …… ex van het congresboek t.w.v. € 75 (excl. btw) 
 

Verzendadres congresboek:……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

PRAKTISCH 



 



 



 



 

http://www.knopspublishing.be/opleidingen



