De procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling
De redactie van de processen-verbaal
Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
De procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling is een specifieke procedure, waar een centrale rol is weggelegd
voor u als notaris-vereffenaar.
Deze procedure kent een specifiek tijdspad voor elke fase. Als gerechtelijk opdrachthouder moet u als notaris van alle
cruciale ogenblikken in deze procedure (opening van de werkzaamheden, boedelbeschrijving, bezwaren tegen de staat
van vereffening, …) een schriftelijke neerslag opstellen, zo schrijft de wetgever voor. Dit gebeurt telkens in een procesverbaal.
Data en locaties:


Wo 26 januari 2022: Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9

Parkeren:
VOLZET

bij het gebouw

Extra sessie!

Ma 7 februari 2022: Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofdreef 13

bij het gebouw

Spreker:
Bart Van den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, lid
CSW, wetenschappelijk medewerker Uhasselt
Onder het voorzitterschap van:

Bram Vuylsteke, notaris te Riemst (sessie Houthalen)

Goedele Vandekerckhove, notaris te Antwerpen (sessie Antwerpen)
Programma:
Achtereenvolgens zullen praktijkgericht en interactief onder andere aan bod komen :
 Proces-verbaal van opening van werkzaamheden
 Proces-verbaal van boedelbeschrijving
 Proces-verbaal van overzicht van aanspraken en stukken
 Tussentijds proces-verbaal
 Proces-verbaal van deelakkoord
 Proces-verbaal van geschillen of moeilijkheden
 Proces-verbaal van advies
 Proces-verbaal van sluiting der werkzaamheden
 Proces-verbaal van instemming
Ook zullen enkele concrete praktijkvragen worden behandeld, zoals de vraag of de notaris-vereffenaar ook onbenoemde
processen-verbaal kan opstellen, zonder dat dit proces-verbaal als zodanig door de wetgever is voorzien.

Dagschema

Deelname

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

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen,
kandidaat-notarissen, stagiaires en notariële
medewerkers.
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte
interactie met de sprekers mogelijk te maken.
Erkenning
Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer
van Notarissen onder het nummer 20/33860 voor 4
uren.

ANTWOORDKAART

Facturatiegegevens:
Kantoor: ..............................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................................

KnopsEdu
Studienamiddag

Procedure van gerechtelijke
vereffening en verdeling
Redactie van de
processen-verbaal

E-mailadres: ........................................................................................................................................
Btw-nummer: ......................................................................................................................................
 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van wo 26 januari 2022 (Houthalen): € 384 excl. btw

Hoe inschrijven?
 www.knopspublishing.be

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van ma 7 februari 2022 (Antwerpen): € 384 excl. btw

 Deze antwoordkaart

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 343 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één
gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.

 Een e-mail sturen naar

faxen naar 014/73 89 50

info@knopspublishing.be met
uw inschrijvingsgegevens

 Studienamiddag van wo 26 januari 2022 (Houthalen): …… (aantal) personen
 Studienamiddag van ma 7 februari 2022 (Antwerpen): …… (aantal) personen

Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch en congresboek ter waarde van € 65.

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.

