
De KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), ACENODE en de UCLy 
(katholieke universiteit van Lyon), met steun van de Europese Unie en in 

samenwerking met de Faculteit rechten van de Katholieke universiteit van 
Rijsel, stellen u voor om 

op vrijdag 17 januari 2020 aanstaande in Rijsel de 
 Frans-Nederlandse workshop 

met simultaanvertaling bij te wonen over:

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

Programma

• 9h00 - Ontvangst van de deelnemers en dienstverlening via de site www.nbfproject.eu

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

• 9h35 - De toepasselijke wet en het toepassingsgebied door Marjorie DEVISME, doctor in de re-
chten, directrice van het Centre notarial de droit européen (FR).

• 10h00 - Bevoegdheidsregels, circulatie van beslissingen en aanvaarding van authentieke akten, 
door Michèle VAN VELZEN, notaris te Den Haag (NL).

• 10h30 - Koffiepauze 

• 10h45 - Het huwelijksgoederenrecht in Nederland, door Mireille BOSSCHER, kandidaat-notaris te 
Den Haag (NL).

• 11h15 - Het huwelijksgoederenrecht in Frankrijk (bijzonderheden van bepaalde stelsels of clau-
sules) door Fabrice LAEVENS, notaris te Tourcoing (F).

• 11h45 - Presentatie van praktische Nederlands-Franse situaties

• Vragen/antwoorden

• 12h30 - Lunch

• 14h00-16h30 - Presentatie van praktische Nederlands-Franse situaties (voortzetting en einde)

• Debat

• 17h00 -  Conclusies

Partners Associate partners

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

www.nbfproject.eu



De inschrijving verloopt via Mijn KNB. 
U moet daarin inloggen met uw per-
soonlijke  gebruikersaccount (voorlet-
ters achternaam) en vervolgens deze 
cursus selecteren. 

Voor al uw vragen:
l.minkjan@knb.nl

                              

Bus n°12
Halte : Solferino

Adres :
INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
MAISON DES CHERCHEURS
14 BOULEVARD VAUBAN
59000 LILLE 

Uiterste inschrijvingsdatum: 7 januari 2020.

Deelname gratis maar inschrijving verplicht.

Lunchbuffet aangeboden.


