
Derden in de Vereffening en Verdeling 
Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 

In deze opleiding wordt de focus gelegd op de “derde” in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling. 
Partij en derde zijn exclusieve of elkaar uitsluitende begrippen, zodat eerst een onderzoek dient te gebeuren naar 
wie deze derden zijn.  
Een uniforme benadering is niet mogelijk, aangezien elke afzonderlijke categorie “derden” een specifieke 
juridische invalshoek vereist. O.a. de schuldeisers komen aan bod (met een analyse van het onderscheid tussen 
persoonlijke schuldeisers van de deelgenoten en boedelschuldeisers), de legataris (met bijzondere aandacht 
voor de bijzondere legataris), de verwerpende erfgenaam, de echtgenoot gehuwd onder algehele gemeenschap, 
de gerechts-mandataris-derde (o.a. de faillissementscurator, maar ook de notaris-vereffenaar zelf), de 
testamentuitvoerder en de koper van erfrechten of onverdeelde aandelen in de boedel (met een onderzoek naar 
het onderscheid tussen de verkoop van abstracte gerechtigdheden en de verkoop van aandelen in concrete 
boedelgoederen).   

Data en locatie: Parkeren: 

 Ma 16 januari 2023: interactief webinar, van 13 tot 17u

 Ma 13 februari 2023, Gent, Vlerick Business School, Reep 1 Parking Reep/parking Zuid 

 Wo 1 maart 2023: interactief webinar, van 13 tot 17u

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: 

 Erik Van Tricht, ere-notaris te Merksem (webinar 16 januari en 1 maart 2023)

 Jean de Groo, notaris te Gent (sessie Gent)

Programma: 

O.a. volgende vragen worden praktijkgericht beantwoord: 

 Is een erfgenaam soms een derde t.a.v. de nalatenschap waarin hij erfgenaam is?

 Kan een persoonlijke schuldeiser van een erfgerechtigde die zijn erfkeuze nog in beraad houdt toch
deze erfkeuze maken in de plaats van zijn debiteur? Moet een dergelijk initiatief noodzakelijk via de
rechter verlopen?

 Is de echtgenoot die onder algehele gemeenschap is gehuwd met een erfgenaam zelf ook erfgenaam of
toch een derde?

 Bestaat er een fictieve vereffening-verdeling (zonder daadwerkelijke verdeling tussen de deelgenoten)
als element van schuldeisersbescherming?

 Gelden er specifieke bewijsregels t.a.v. derden in de vereffening-verdeling?

 Kan wie de nalatenschap heeft verworpen toch nog deelnemen aan de vereffening-verdeling van deze
verworpen nalatenschap?

 Moet de curator van een gefailleerde deelgenoot worden betrokken in de procedure van gerechtelijke
vereffening en verdeling?

 Welke positie moet de notaris-vereffenaar innemen als deze wordt geconfronteerd met de tussenkomst
van een schuldeiser in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling?

 … 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het ID nummer 484175 voor 3,5 uren. 



 

 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 
 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

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

Gegevens deelnemer(s) - Het congresboek wordt u toegestuurd. 

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

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

Postadres deelnemer 1: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

Postadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………………… 

  Ik schrijf me in interactief webinar van ma 16 januari 2023: € 432 excl. btw. 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag van ma 13 februari 2023 (Gent): € 432 excl. btw. 

  Ik schrijf me in interactief webinar van wo 1 maart 2023: € 432 excl. btw. 

 

  Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 397 excl. btw per deelnemer.  

      Wij ontvangen één gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

 

                  Interactief webinar ma 16 januari 2023: ……(aantal) personen 

                 Studienamiddag ma 13 februari 2023 (Gent):  ……(aantal) personen 

                  Interactief webinar wo 1 maart 2023: ……(aantal) personen 
 
Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 75.  

 
KnopsPublishing is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Het 
accreditatienummer van KnopsPublishing is DV.O245662. 
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.  

 

Studienamiddag 
 

Derden  
in de Vereffening en 

Verdeling 
 

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 evaluatieformulier. 

  

                             

 

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 

        

Dagschema interactief webinar 

13u00-13u10      Inleiding door de voorzitter  
13u10-14u10      Deel 1  
14u10-14u20      Vragen en antwoorden  
14u20-14u30      Pauze  
14u30-15u30      Deel 2  
15u30-15u40      Vragen en antwoorden  
15u40-15u50      Pauze  
15u50-16u50      Deel 3  
16u50-17u00      Vragen en antwoorden 

http://www.knopspublishing.be/

