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

Boekhouden blijkt voor de meeste notarissen niet meteen de meeste aangename tijdsbesteding. En toch is het, 
voor het goed functioneren van uw kantoor, van het grootste belang dat u een heldere kijk krijgt op uw financiële 
stand van zaken.  
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding leert de heer Arnaud Clybouw u hoe u uw driemaandelijkse staat moet 
begrijpen en hoe u daaruit daadwerkelijke conclusies kunt trekken. U krijgt toelichting bij de boekhoudkundige 
controles en verduidelijking bij hoe uw kantoor zich daarop dient voor te bereiden, mede in het licht van de 
onlinecontroles die effectief in de nabije toekomst zullen ingevoerd worden. Tevens wordt stilgestaan bij het 
nieuwe boekhoudreglement dat reeds jaren verwacht wordt en dat binnenkort effectief van toepassing zal zijn. 

Data en locatie: Parkeren: 

 Do 12 januari 2023, Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 bij het gebouw  

 Wo 18 januari 2023, Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 voor het gebouw 

Spreker: 

 Arnaud Clybouw, Bedrijfsrevisor-Accountant, Clybouw Bedrijfsrevisoren BV

Onder het voorzitterschap van: 

 Thierry Van Sinay, notaris te Ninove-Meerbeke

Programma: 

O.a. volgende vragen worden praktijkgericht beantwoord: 

 Nieuwigheden in de notariële boekhouding: het nieuwe KB (koninklijk besluit betreffende het beheer van
de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en
betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen, gewijzigd door het koninklijk besluit van
18 mei 2022) en het nieuwe Reglement Boekhouding (Reglement betreffende de organisatie van en het
toezicht op de boekhouding van de notarissen - aangenomen door de algemene vergadering van 26
oktober 2017 en gewijzigd door de algemene vergaderingen van 25 oktober 2018, 24 januari 2019 en 21
april 2022).

o Wat is de impact van de aanpassing van het beschikbaar saldo voor mijn kantoor?
o CNK-audit/online controles
o Evolutie van kwartaalstaten naar maandstaten
o Uitgebreid toezicht op NBV, NPV en andere vennootschappen
o Aanpassing aan de bepalingen inzake kredietverlening

 Toelichting bij een boekhoudcontrole
o Hoe bereid ik een (grondige) controle van mijn boekhouding voor?
o Wat leer ik er zelf uit?
o Bespreking van de relevante aspecten van het controleformulier

 De maandelijkse staten:
o Bespreking van de inhoud
o Evolutie van het beschikbaar saldo in de tijd

 Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 486799 voor 4 punten. 



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 12 januari 2023 (Antwerpen): € 432 excl. btw. 

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van wo 18 januari 2023 (Houthalen): € 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 12 januari 2023 (Antwerpen):  ……(aantal) personen 

                 Studienamiddag wo 18 januari 2023 (Houthalen):  ……(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 

 

Notarieel Boekhouden 
 
 

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   

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 kandidaat-notarissen, 

stagiairs en notariële medewerkers.  

Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie 

met de sprekers mogelijk te maken 

 

http://www.knopspublishing.be/

