
De nieuwe Ventôsewet ‘revisited’! 
Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het wetsontwerp 2868 tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het 
notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk 
Wetboek en diverse bepalingen nog voor eind 2022 geldend recht, en dienen we er vanaf 1 januari 2023 
rekening mee te houden. 

De bedoeling van de wetgever is niet min: een verdere modernisering van het notarieel ambt, in lijn met de 
maatschappelijke en digitale evoluties. Deze nieuwe bepalingen betreffen onder meer de toegang tot het ambt, 
voorzien in een verdere digitalisering van de notariële akten, zorgen voor een vermindering en een wijziging van 
een aantal formaliteiten die gepaard gaan met het verlijden van sommige akten en voor een verbetering van de 
organieke structuur van het notariaat op provinciaal en nationaal vlak. 

In deze opleiding wordt gefocust op deze aspecten van de nieuwe wet, met name de wijzigingen aan de 
vernieuwde Ventôsewet, zoals we die kennen sinds de laatste fundamentele wetswijzigingen van 1999. 

Data en locaties:  Parkeren: 

 Do 2 maart 2023: Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 bij het gebouw 

 Do 9 maart 2023: Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 bij het gebouw 

 Do 23 maart 2023: Gent, nader te bepalen bij het gebouw 

Spreker:  
Hans De Decker, notaris te Brasschaat, professor Manama Notariaat VUB, lid CSW 

Programma: 

We overlopen samen de wijzigingen die de nieuwe wet brengt aan de Ventôsewet en zoeken een antwoord op 

vragen zoals: 

 Welke verschijningsformule gebruiken we voortaan best in de hoofding van onze akten?

 Kan een Gentse notaris een volmacht verlijden voor een gedetineerde die zich in de gevangenis van de
Begijnenstraat in Antwerpen bevindt?

 Kan/Moet je als notaris weigeren het proces-verbaal van opening werkzaamheden te verlijden als je
voorafgaand verzoek om provisionering dode letter bleef?

 Doet de zinsnede “een bepaling te (hunnen) voordele” van artikel 8 Organieke Wet Notariaat bij iedere
notaris wel een belletje rinkelen?

 Mogen onze getuigen nu definitief op pensioen?

 Wat verstaat de wetgever onder het begrip: verlijden van een akte “op afstand”?

 Wat gebeurt er met de gerechtelijke opdrachten als de aangestelde notaris het kantoor verlaat?

 Kan ik als notaris de eensluidendheid van een kopie van een paspoort met het origineel bevestigen?

 Is er geen valabel alternatief voor het versturen van de gekende aangetekende brieven ter bevestiging
van een gedane bankgifte?

 Hoe zit het nu met onze “numerus clausus”?

 Hoeveel notarissen kunnen maximaal gelijktijdig aan éénzelfde kantoor verbonden zijn?

 Kan een erenotaris terug notaris worden?

 Welke functies binnen het notariaat staan nog open voor erenotarissen?

 Hoe zit het met de vergoeding van de plaatsvervangende notaris die een geschorste of afgezette notaris
vervangt?

 … 



ANTWOORDKAART KnopsEdu 
 

Facturatiegegevens: 

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

Notaris of medewerker:  .......................................................................................................................  

Notaris of medewerker:  .......................................................................................................................  

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

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

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

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

 

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van do 2 maart 2023 (Antwerpen): € 432 excl. btw. 

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van do 9 maart 2023 (Houthalen): € 432 excl. btw. 

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van do 23 maart 2023 (nader te bepalen): € 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 do 2 maart 2023 (Antwerpen): ……(aantal) personen 

                 Studienamiddag do 9 maart 2023 (Houthalen): ……(aantal) personen 

                 Studienamiddag do 23 maart 2023 (nader te bepalen): ……(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 sess 

 

Studienamiddag 
 

De nieuwe Ventôsewet 
‘revisited’! 

 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50  

 Een e-mail sturen naar 

info@knopspublishing.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

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 

        

 

Doelgroep 

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-

notarissen, stagiairs en notariële medewerkers. Het aantal 

deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie met de 

sprekers mogelijk te maken.  

 

http://www.knopspublishing.be/

