PRAKTISCHE INLICHTINGEN
DATUM EN UUR

Donderdag 28 november 2019 om 18.00u (onthaal vanaf 17.30u)
PLAATS

Faculteit Recht en Criminologie - auditorium NBII
Universiteitstraat 4 (2e verdieping)
9000 Gent

Instituut voor Notarieel Recht

PARKING

Korte Meer of Kouter
DOCUMENTATIE

De deelnemers ontvangen een boek dat de bijdragen van de sprekers bevat.
INSCHRIJVINGSPRIJS

De inschrijvingsprijs per deelnemer bedraagt € 120 (inclusief boek). Een
inschrijving mag op naam van een juridische persoon genomen worden.
Medewerkers betalen € 60 (zonder boek). FOD Justitie: magistraten kunnen
zich kosteloos inschrijven.
Voor deze opleiding werden erkenningen/tussenkomst aangevraagd bij de
Nationale Kamer van Notarissen, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding
en de Orde van Vlaamse Balies.
INSCHRIJVING

De inschrijving gebeurt enkel door registratie via de website
(t.e.m. 24 november 2019): https://eventmanager.ugent.be/RKNXXXV. Na
inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling van het inschrijvingsgeld.

Studieavond

Rechtskroniek
voor het Notariaat

■ De modernisering en informatisering van de burgerlijke stand
■ De maatschap, van contract naar instituut
■ Overzicht van rechtspraak schenkingen en testamenten

INLICHTINGEN - CONTACTPERSOON

Mevrouw Iris De Roo
Universiteitstraat 4 - 9000 Gent
Tel: 09/264.68.35
E-mail: rkn@ugent.be

Donderdag 28 november 2019

WETENSCHAPPELIJKE LEIDING

Prof. dr. J. Bael - Prof. dr. D. Bruloot - Prof. dr. G. Verschelden Prof. dr. A. Wylleman

Onder voorzitterschap van Prof. dr. Jan Bael

De 70ste editie van de Chroniques Notariales gaat door te Luik op
donderdag 24 oktober 2019 om 17.30u. (Sart-Tilman,
Amphithéâtres de l’Europe, Boulevard du Rectorat, 4000 Liège).
Indien een deelnemer verhinderd is om deel te nemen, kan hij/zij tot vier werkdagen vóór de aanvang van de
studiedag een collega ter vervanging aanduiden. Als de deelnemer afwezig is op de studiedag zonder minstens vier
werkdagen vooraf te annuleren, zal de volledige inschrijvingsprijs worden aangerekend.

RKN 35

Jubel.be: up-to-date online expertise, for and by legal professionals

Programma:
17.30u. - 18.00u.

Onthaal en uitdeling boek
18.00u. - 18.05u.

Verwelkoming door Prof. dr. Jan Bael
18.05u. - 18.50u.

De modernisering en informatisering van de
burgerlijke stand
Steve Heylen, voorzitter Vlaamse Vereniging van
Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand
18.50u. - 19.35u.

De maatschap, van contract naar instituut
Simon Landuyt, assistent Universiteit Gent
19.35u. - 20.00u.

Pauze – broodjes
20.00u. - 20.45u.

Overzicht van rechtspraak schenkingen en testamenten
Prof. dr. Jan Bael, hoofddocent Universiteit Gent

De modernisering en informatisering van de
burgerlijke stand
Met één big bang startten op 31 maart 2019 alle 581 Belgische gemeenten én 102
consulaire posten met de Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).
Het project Modernisering Burgerlijke Stand maakte komaf met de papieren akte
uit de tijd van Napoleon en rolde de digitale akte meteen over het ganse land uit.
Het burgerlijk wetboek m.b.t. de burgerlijke stand werd volledig herschreven in
functie van de modernisering, informatisering én vereenvoudiging van de oude
papieren werkprocessen.
De modernisering van de burgerlijke stand gaat niet enkel de ambtenaren van de
burgerlijke stand aan. De grifﬁes en de ambtenaren bij de FOD Justitie zijn evenzeer
betrokken als invoerders van gegevens betreffende de burgerlijke staat. De heer
Steve Heylen gaat in op de creatie van de centrale databank, de elektronische
akten en de meldingen van echtscheidingen en naamsveranderingen. Hij bespreekt
de nieuwe afschriften en uittreksels, de (nog te implementeren) toegang voor
advocaten en notarissen en de vereenvoudiging van de werkprocessen o.m.
inzake de verwerking van vonnissen en arresten en de directe bijwerking van het
Rijksregister.

De maatschap, van contract naar instituut
De heer Simon Landuyt gaat in op de wijzigingen die de laatste jaren zijn
aangebracht aan het juridische kader waaraan de maatschap zonder
rechtspersoonlijkheid onderworpen is. Het WVV heeft zijn invloed gehad op de
maatschap, maar ook een aantal nieuwe regels op het vlak van de boekhouding,
de inschrijvingsplicht in het KBO en de registratie van uiteindelijke begunstigden
in het UBO-register hebben belangrijke gevolgen voor de maatschap. In het licht
van al deze zaken wordt nagegaan of de ﬂexibele BV een alternatief kan zijn voor
de maatschap die speciﬁek gebruikt wordt bij familiale vermogensplanning.

Overzicht van rechtspraak schenkingen en
testamenten
In de voorbije periode is bijzonder veel aandacht gegeven aan de hervorming van
het familiaal vermogensrecht. Deze hervorming strekt zich in de regel echter
niet uit tot het schenkingen- en testamentenrecht. Professor Jan Bael bespreekt
in zijn bijdrage de rechtspraak betreffende schenkingen en testamenten sinds
het laatste overzicht van rechtspraak in de Rechtskroniek voor het Notariaat van
april 2013. Met dit overzicht van rechtspraak bent u weer wat beter mee met het
familiaal vermogensrecht.

