PRAKTISCHE INLICHTINGEN
DATUM EN UUR

Donderdag 6 mei 2021 om 18.00u
WEBINAR

Omwille van de maatregelen ter bestrijding van de corona-epidemie gaat
de RKN 38 enkel online door via webinar van 18.00u tot 20.30u.
Voor het volgen van het webinar is er geen speciﬁeke software vereist,
enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc,
laptop of mobiele toestellen.

Instituut voor Notarieel Recht

DOCUMENTATIE

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

De inschrijvingsprijs per deelnemer bedraagt € 120 excl. btw (inclusief
boek) of € 60 excl. btw (zonder boek). Een inschrijving mag op naam van
een rechtspersoon genomen worden. 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. 03/05/2021): https://congrezzo.ugent.be/rknxxxviii/registratie.
Na inschrijving ontvangt u een factuur voor de betaling van het
inschrijvingsgeld.
INLICHTINGEN

Mevrouw Anja Demeulenaere
E-mail: rkn@ugent.be
Tel.: 09 264 69 32

Studieavond

Rechtskroniek
voor het Notariaat

■ Recente ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht in verband
met het notariaat
■ De vervroegde beëindiging van kredietovereenkomsten
■ Recente ontwikkelingen rond de oprichting van vennootschappen

Donderdag 6 mei 2021

WETENSCHAPPELIJKE LEIDING

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

RKN 38

Onder voorzitterschap van Prof. dr. Diederik Bruloot

De 72ste editie van de Luikse Chroniques Notariales gaat eveneens
exclusief online door op 22 april 2021.
Indien een deelnemer verhinderd is om deel te nemen, kan hij/zij tot vier werkdagen vóór de aanvang van de studiedag
zonder meerkost 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.
Jubel.be: up-to-date online expertise, for and by legal professionals

Programma:
18.00u. - 18.05u.

Verwelkoming door Prof. dr. Diederik Bruloot
Hoofddocent, Instituut Financieel Recht, UGent
18.05u. - 18.50u.

Recente ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht in verband
met het notariaat
Prof. dr. Wannes Vandenbussche, docent, Instituut voor
Procesrecht, UGent
18.50u. - 19.35u.

De vervroegde beëindiging van kredietovereenkomsten
Prof. dr. Reinhard Steennot, hoogleraar, Instituut Financieel
Recht, UGent
Laura Maes, doctoraatsonderzoeker (BOF), Instituut Financieel
Recht, UGent
19.35u. - 19.45u.

Pauze
19.45u.-20.30u.

Recente ontwikkelingen rond de oprichting van
vennootschappen
Prof. dr. Diederik Bruloot, hoofddocent, Instituut Financieel
Recht, UGent
Prof. dr. Kristof Maresceau, hoofddocent, Instituut Financieel
Recht, UGent en advocaat

Recente ontwikkelingen in het burgerlijk procesrecht in verband
met het notariaat
In tegenstelling tot andere delen van het Gerechtelijk Wetboek ondergingen de bijzondere
rechtsplegingen en de middelen van tenuitvoerlegging die van belang zijn voor de notariële
praktijk de afgelopen jaren geen grote omwentelingen. Niettemin deden er zich in de
rechtspraak een aantal interessante evoluties voor die de aandacht van elke notaris
verdienen. Aan de hand van een bespreking van vonnissen en arresten van de afgelopen drie
jaar belicht prof. dr. Wannes Vandenbussche de recentste ontwikkelingen met betrekking
tot de boedelbeschrijving, de vereffening-verdeling en het uitvoerend beslag op onroerend
goed. Daarbij komen onder meer de volgende thema’s aan bod: de aangifteplicht en de
eedaﬂegging bij boedelbeschrijving, de draagwijdte van de taak van de notaris-vereffenaar,
de verdeling in natura ten opzichte van de openbare verkoop, de wettelijke en minnelijke
instaatstelling en het uitvoerend beslag op een onverdeeld onroerend goed.

De vervroegde beëindiging van kredietovereenkomsten
In het eerste deel van de bijdrage wordt aandacht besteed aan de beëindiging van een
commercieel krediet door de kredietgever. Daarbij komt zowel de hypothese van een
opzegging van de kredietovereenkomst als de ontbinding ervan wegens wanprestatie van
de kredietnemer aan bod. Concreet wordt onderzocht welke mogelijkheden de kredietgever
heeft om de toepassing van het gemeen recht inzake opzegging of ontbinding contractueel
te modaliseren. In het tweede deel van de bijdrage zal dieper worden ingegaan op de
vrijwillig vervroegde terugbetaling van commerciële kredieten. Het is voornamelijk
omtrent de hoogte van de vergoeding die de kredietgever ingevolge deze vervroegde
terugbetaling aanrekent (wederbeleggingsvergoeding of funding loss) dat de laatste
jaren heel wat geschillen zijn ontstaan. Daarbij staat steeds de vraag naar de juridische
kwaliﬁcatie van de kredietovereenkomst als lening op interest dan wel kredietopening
centraal. In dit deel van de bijdrage wordt een overzicht gegeven van het huidig juridisch
kader, komt de (her)kwaliﬁcatieproblematiek uitvoerig aan bod door dieper in te gaan op
de onderscheidingscriteria die worden gehanteerd binnen de rechtspraak en rechtsleer en
wordt bovendien ook de nodige aandacht geschonken aan recente cassatierechtspraak in
dit verband.

Recente ontwikkelingen rond de oprichting van vennootschappen
Tijdens deze uiteenzetting komen drie evoluties met betrekking tot de oprichting van
vennootschappen aan bod. Vooreerst zorgde de invoering van het WVV voor een aantal
belangrijke ontwikkelingen op het vlak van de oprichting en de statuten, vooral in de BV:
toereikend aanvangsvermogen en ﬁnancieel plan, nieuwe regelen inzake volstorting,
digitale effectenregisters en inbreng van nijverheid. Verder vallen een aantal opmerkelijke
ontwikkelingen op te tekenen in de rechtspraak onder meer op het vlak van het ﬁnancieel
plan en de aansprakelijkheid van de notaris en de waarde van interne reglementen. Tot slot
dwingt een Europese Richtlijn de wetgever ertoe op zeer korte termijn werk te maken van
de verdere digitalisering van het oprichtingsproces van vennootschappen.

