
De hypothecaire publiciteit:
een bijkomende bescherming van uw cliënt 

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

De hypothecaire publiciteit is meer dan een noodzakelijk kwaad, meer dan alleen een verplichting: de hypothecaire 
publiciteit is een beschermingsmechanisme, in eerste instantie voor derden te goeder trouw.  

Maar de hypothecaire publiciteit kan ook conventioneel worden gebruikt om bijkomende bescherming te bieden aan 
uw cliënt. De onbeslagbaarheid van de gezinswoning, het nemen van een ambtshalve inschrijving en het behoud 
van het recht van ontbinding zijn belangrijke aspecten die tijdens deze opleiding praktijkgericht toegelicht worden.  
Ook het gebruik van een hypothecaire volmacht in de private rechtsverhoudingen of de gevolgen van een inbreng in 
het gemeenschappelijk vermogen op de hypothecaire volmacht komen aan bod.  
Meer recent is ook de overschrijving uitgebreid tot onder meer conventionele voorkooprechten. We behandelen de 
gevolgen van deze wijziging voor de notariële praktijk. 

Data en locatie: Parkeren: 

• Di 7 februari 2023, Antwerpen, Salons Van Edel, Terbekehofdreef 13 bij het gebouw 

• Wo 8 maart 2023, interactief webinar, van 13 tot 17u

Spreker: 

• Maarten De Clercq, Notaris te Stekene (Kemzeke)

Onder het voorzitterschap van: 

• An Sibiet, notaris te Kapellen (sessie Antwerpen)

• Christoph Castelein, notaris te Kortrijk en Koksijde (sessie webinar)

Programma: 

O.a. volgende vragen en topics worden tijdens deze opleiding behandeld: 

• Voor welke doelgroepen is de onbeslagbaarheid van de gezinswoning interessant?

• Wat zijn de risico’s van deze onbeslagbaarheid?

• Het voorwerp van de onbeslagbaarheid en de opdeling in geval van gemengd gebruik;

• In welke gevallen wordt een ambtshalve inschrijving genomen?

• Geheel of gedeeltelijk ontslag van ambtshalve inschrijving?

• Wat zijn de gevolgen van (het ontslag van) de ambtshalve inschrijving?

• Wat zijn de voor- en nadelen van het nemen van een hypothecaire volmacht?

• Kan een hypothecaire volmacht ook genomen worden in familiale context?

• Wat zijn de gevolgen van inbreng in gemeenschap/onverdeeldheid van een goed op de hypothecaire volmacht?

• Wat zijn de gevolgen van de hypothecaire overschrijving na het Cassatie-arrest van 2021?

• Hoe verhoudt een conventioneel voorkooprecht zich als persoonlijk recht tot de hypothecaire overschrijving die

normaliter voorbehouden is voor zakelijke rechten?

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 490436 voor 3,5 punten. 



ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

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

Gegevens deelnemer(s): 

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

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

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

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

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

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

❑ Ik schrijf me in voor de studienamiddag van di 7 februari 2023 (Antwerpen): € 432 excl. btw. 

❑ Ik schrijf me in voor het interactief webinar van wo 8 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. 

❑   Studienamiddag di 7 februari 2023 (Antwerpen):  ……(aantal) personen 

❑   Interactief webinar wo 8 maart 2023:  ……(aantal) personen 

Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 75. 

KnopsPublishing is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, onder 
het thema ‘Beroepsspecifieke competenties’. 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 

De hypothecaire publiciteit 

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 sessie 

12u45-13u30       Ontvangst met lichte lunch 

13u30-15u15       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/

