
De Internationale Raad van het Belgisch Notariaat (IRBN), in organiseert 
samenwerking met ACENODE en de UCLy (Katholieke Universiteit van Lyon) en 

met steun van de Europese Unie, 

op vrijdag 18 oktober een
  Frans-Belgische workshop, 

omtrent :

‘‘ De nieuwe Europese verordeningen 2016/1103 
Huwelijksvermogensrecht en 2016/1104 Vermogensrechtelijke 
gevolgen van geregistreerde partnerschappen. ’’

Programma

• 9h00 - Ontvangst van de deelnemers

• 9h15 - Presentatie van de EU-verordeningen 2016/1103 over het huwelijksvermogensrecht en 
2016/1104 over de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen, door Cy-
ril NOURISSAT, buitengewoon hoogleraar aan de Faculteiten Rechten, de Université Jean Moulin- 
LYON III, leerstoel Europees notariaat (FR)

• 9h45 - Het toepasselijk recht en het toepassingsgebied, door Marjorie DEVISME, doctor in de 
rechten, directrice van het Centre notarial de droit européen (FR)

• 10h15 - De bevoegdheidsregels, circulatie van rechterlijke beslissingen en aanvaarding van au-
thentieke akten, door Jean-Louis VAN BOXSTAEL, notaris te Brussel, en hoogleraar in de rechten 
aan de Université catholique de Louvain (BE)

• 10h45 - Koffiepauze 

• 11h00 - Het huwelijksvermogensrecht in België, met inbegrip van de vermogensrechtelijke ge-
volgen van geregistreerde partnerschappen , door Philippe VANLATUM, notaris te Oedelem (BE)

• 11h30 - Het huwelijksvermogensrecht in Frankrijk (specificiteiten van bepaalde stelsels of clau-
sules) door Valérie MARMEY-RAVAU, notaris te Lyon (FR)

• Vragen

• 12h30 - Lunch

• 14h00-16h30 - Presentatie van Belgisch-Franse praktijk casussen

• Vragen/antwoorden

• 17h00 -  Conclusies

Partners Associate partners

This project is funded by 
the European Union’s 
Justice Programme 
(2014-2020).

www.nbfproject.eu

Alle presentaties zijn in het Frans, simultaanvertaling naar het Nederlands wordt voorzien.



Uiterste inschrijvingsdatum:  
10 oktober 2019. 
Deelname gratis maar 
inschrijving verplicht.
Lunchbuffet aangeboden.

Gelieve U in te shcrijven via volgend 
e-mailadres : 
cinb-irbn@fednot.be 

Voor al uw vragen : 
cinb-irbn@fednot.be 

                              

Metro 
Halte  : Centraal Station 
Wandel tot Bergstraat (375 m, +/- 5min te voet)

Vanaf het station Brussel-Zuid 
Metrolijn 2, richting  Elisabeth, overstappen aan 
de halte Kunst-Wet. Vervolgens neemt u metrolijn 
5 richting Erasmus en stapt u uit aan het Centraal 
Station.

Locatie :
Notarishuis Brussel 
Bergstraat 30-34
1000 Brussel 
België
Tel: +32 2 505 08 96


