
Echtscheiding door onderlinge toestemming: 
Familiaalrechtelijke topics voor het notariaat - deel 1 

Vermogensrechtelijke topics voor het notariaat - deel 2 

Familiaalrechtelijke topics voor het notariaat - deel 1 
Hoe begeleidt u als notaris uw cliënten bij het berekenen van onderhoudsbijdragen voor de kinderen? Wat is de fiscale impact 
van de overeenkomst inzake kosten voor de kinderen? Kiezen ouders voor een fiscaal co-ouderschap of is aftrek van 
onderhoudsbijdragen interessanter? Hoe formuleert u de verblijfsregeling voor minderjarige kinderen op een sluitende manier? 

Tijdens dit eerste deel van de opleiding doorlopen we samen een stappenplan voor berekenen van onderhoudsbijdragen en 
bekijken we de concrete invulling van de motiveringsverplichting (de 8 “parameters” van art. 1321 Ger.W.).  
Verschillende voorbeeldclausules helpen u in de praktijk handig verder bij het omschrijven van de verblijfsregeling voor de 
minderjarige kinderen, het inbouwen van bijzondere afspraken voor feestdagen, vakantieperiodes ... op een manier die duidelijk 
en sluitend is. We staan ook stil bij aandachtspunten en clausules over uitkering tussen ex-echtgenoten. 

Onder andere volgende vragen worden tijdens deze opleiding beantwoord: 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Vermogensrechtelijke topics voor het notariaat - deel 2 

Behoud van onverdeeldheid of toebedeling van vastgoed? Dan moeten partijen bij de notaris langsgaan, ook als zij de rest van 
de EOT-overeenkomst bij een advocaat of bemiddelaar hebben opgesteld.  
Tips, modelclausules en voorbeeldakten worden u tijdens deze praktische opleidingsdag toegelicht. 
Op de notaris rust een belangrijke informatieplicht onder andere met betrekking tot verrekenen van kapitaal binnen individuele 
levensverzekeringen en groepsverzekeringen. Tijdens deze opleiding worden verschillende berekeningswijzen en clausules 
overlopen. Verder is er aandacht voor clausules en valkuilen in verband met afspraken omtrent professionele vennootschappen, 
regeling voor huurcontracten ... 

Onder andere volgende vragen worden tijdens deze opleiding beantwoord: 

 

Familiaalrechtelijke topics voor het notariaat (1)       

 Woe 9 nov. 2022, Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofsdreef 13  

 Vrij 18 nov. 2022, Gent, Vlerick, Business School, Reep 1

 Vrij 18 nov. 2022, interactief webinar

 Berekenen onderhoudsbijdragen voor de kinderen:

o Hoe maak ik de correcte berekening en op basis van

welke elementen? 

o Fiscaliteit onderhoudsbijdrage - fiscaal co-ouderschap:

wat, wanneer, en hoe? 

 Motiveringsplicht overeenkomst onderhoudsbijdragen

o

 Conventionele wijzigbaarheid verblijfs- en kostenregeling
kinderen

 Clausules verblijfsregeling minderjarige kinderen en
uitzonderlijke situaties toegelicht

 Aandachtpunten en clausules uitkering tussen ex-echtgenoten

 Clausules vastgoed

o Toebedeling onroerend goed, aandachtspunten

desolidarisatie krediet;

o Behoud van onverdeeldheid, impact nieuw goederenrecht;

o Schenking aan minderjarige kinderen

 Verdeling van kapitaal opgebouwd in individuele

levensverzekeringen en groepsverzekeringen.

 Topics vermogensrechtelijke verdeling voor het notariaat

en modelclausules (huurcontracten, verrekening vermogens-

waarde aandelen in professionele vennootschap ...).

Sprekers: 

 Nele Meersman, advocate bij ECGB advocaten, scheidingsbemiddelaar, oprichtster Verdeel.be en bestuurslid van de
vereniging Uw Bemiddelaars

 Vera Steyvers, freelance notarieel juriste, oprichtster van de Scheidingspraktijk in Antwerpen en bestuurslid van de vereniging
Uw Bemiddelaars

Onder voorzitterschap van:  

Annelies Podevyn, notaris te Aartselaar (sessies te Antwerpen) / Brigitte Vermeersch, notaris te Horebeke (sessies te Gent) 

Vermogensrechtelijke topics voor het notariaat (2) 

 Di 22 nov. 2022, Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofsdreef 13

 Ma 28 nov. 2022, Gent, Vlerick, Business School, Reep 1

 Ma 28 nov. 2022, interactief webinar



 

 

 

 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

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

Gegevens deelnemer::  

Notaris/medewerker: ………………………………………………………………………………………….. 

ID-nummer* deelnemer: ………………………………………………………………………………;..…… 

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

*ID-nummer in te vullen indien van toepassing voor het toekennen van de aanwezigheidsattesten. 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag EOT, deel 1: woe 9 nov. 2022 (Antwerpen): € 511 excl. btw 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag EOT, deel 1: vrij 18 nov. 2022 (Gent): € 511 excl. btw 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag EOT, deel 1: vrij 18 nov. 2022 (webinar): € 511 excl. btw 

  

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag EOT, deel 2: di 22 nov. 2022 (Antwerpen): € 511 excl. btw 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag EOT, deel 2: ma 28 nov. 2022 (Gent): € 511 excl. btw 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag EOT, deel 2: ma 28 nov. 2022 (webinar): € 511 excl. btw 

 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag EOT, deel 1 én deel 2: € 896 excl. btw 
  

                 te Antwerpen: woe 9 nov. én di 22 nov. 2022  

                 te Gent: vrij 18 nov. én ma 28 nov. 2022  

                 webinar: vrij 18 nov. én ma 28 nov. 2022   

 

Inschrijvingsprijs inclusief de publicatie  ‘Echtscheiding door onderlinge toestemming, handboek voor de 
scheidingsprofessional’ t.w.v. € 119 en het congresboek t.w.v. € 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. 

EOT:  

Familiaalrechtelijk (1) 

Vermogensrechtelijke (2) 
 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  
faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 
info@knopspublishing.be met  
uw inschrijvingsgegevens 
 

 
Deelname webinar:  
 
Om te kunnen deelnemen aan het 
webinar, ontvangt u 2 maal dezelfde 
toegangslink tot de webinaromgeving:  
- de eerste keer uiterlijk 2 dagen vooraf, 
- de tweede keer op de dag van de 
uiteenzetting zelf, één uur voor 
aanvang.  
 
Mocht u de mail niet hebben ontvangen, 
gelieve uw ‘spam’ te controleren op 
afzender ‘KnopsPublishing’.  
 
De documentatie wordt u per post 
bezorgd en is eveneens te downloaden 
via de link in de uitnodiging en in de 
opvolgingsmail met kort evaluatie-
formulier.  
 
 

 

Dagschema 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusief handboek 

 

 

Echtscheiding door onderlinge 

toestemming, handboek voor 

de scheidingsprofessional, 

met meer dan 100 modellen 
en/of clausules  

t.w.v. € 119 

 

Opleiding enkel toegankelijk voor  
(kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen 

onder het nummer 479543 voor 8 punten (2 dagen) en voor 4 punten 

(1 dag) 

http://www.knopspublishing.be/

