Gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding
De notaris als draaischijf en mediator tijdens de gerechtelijke vereffening en verdeling na echtscheiding
Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen en hun medewerkers
Wanneer ex-echtgenoten geen akkoord bereiken inzake de verdeling van hun onverdeeld vermogen, wordt de vereffeningverdeling ervan bevolen door de rechter. Met de wet van 13 augustus 2011 heeft de wetgever de procedure grondig
gewijzigd met als voornaamste doel de procedure sneller en efficiënter te kunnen afhandelen voor de notaris. Een strikt
opgelegd tijdschema en een proactieve rol voor de notaris resulteert toch nog steeds in een bijzonder tijdrovende procedure
voor het notariaat. Gedurende de ganse procedure dient u als mediator de gemoederen tussen de partijen te bedaren en
waar mogelijk een minnelijk akkoord na te streven. Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte toelichting bij
het draaiboek voor de notaris-vereffenaar, om vervolgens stil te blijven staan bij een aantal actuele topics inzake vereffeningverdeling na echtscheiding.
EXTRA DATUM en locatie:
Vrij 9 september 2016: Leuven, Vlerick Business School
Woe 5 oktober 2016: Antwerpen, ALM
Vrij 14 oktober 2016: Gent, Vlerick Business School
Woe 16 november 2016: Antwerpen, ALM, Filip Williotstraat 9

VOLZET
VOLZET
VOLZET
Parkeren: voor en rechts onder het gebouw

Spreker:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge
Business School
Studienamiddag onder voorzitterschap van resp.:
Bram Vuylsteke, notaris (opleiding Leuven)
Jean-Luc Snyers, notaris (opleiding Antwerpen)
Christoph Castelein, notaris (opleiding Gent)
Kris Ducatteeuw, notaris (extra opleiding Antwerpen)
Programma:
In een eerste deel gidst mr. Maelfait u doorheen het draaiboek vereffening-verdeling na echtscheiding. Elke fase wordt hierbij
gedetailleerd belicht en met oog voor het belang van het juiste verloop van de notariële stappen.
In het tweede deel mag u zich verwachten aan een analyse van een brede waaier aan actuele topics:
-

Uitonverdeeldheidtreding
Postcommunautaire onverdeeldheid
Vergoedingsrekeningen
Specifieke bedingen in het huwelijkscontract (recht van terugname, verrekenbeding enz.)
Preferentiële toewijzing
Schuldvorderingen tussen echtgenoten
IPR-problemen
Tussengeschillen
Deelakkoorden
Vervanging notaris
Problematiek meerdere boedels
Dading bij vereffening-verdeling
Vennootschappen

Dagschema

Deelname

12u45-13u30

Ontvangst met lichte lunch

13u30-13u40

Inleiding door de voorzitter

13u40-15u15

Draaiboek vereffening-verdeling

15u15-15u35

Pauze

15u35-17u30

Actuele vraagstukken uit de notariële praktijk

17u30-18u00

Vragen en overleg

18u00

Discussie en netwerking – afsluitende drink

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen,
kandidaat-notarissen en notariële medewerkers.
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte
interactie met de sprekers mogelijk te maken.
Erkenning
Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer
van Notarissen onder nummer 16/23454 voor 3,5
uren juridische vorming.
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Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 9 september 2016 (Leuven): VOLZET
Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 5 oktober 2016 (Antwerpen): VOLZET
Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 14 oktober 2016 (Gent): VOLZET
Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 16 november 2016 (Antwerpen): € 290 excl. btw.
Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 16 november 2016 (Antwerpen) samen met
collegae en betaal € 266 excl. btw per deelnemer.
Wij ontvangen één gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.
Totaal aantal personen: ……….

Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch en congresboek ter waarde van € 90.
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. In dat geval zal een credit
terugbetaald worden van € 150 per geannuleerde sessie.
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