
 

   
 

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, in samenwerking met de 
Internationale Raad van het Belgisch notariaat en de Raad van Notariaten van 

de Europese Unie, nodigt u uit voor de volgende studiedag: 

 
 

Seminar Europees familierecht 
 
 

Verordening inzake erfrecht (EU/2012/650) 
Verordening inzake huwelijksvermogensstelsels (EU 2016/1103) 

Verordening inzake de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde 
partnerschappen (EU 2016/1104) 

Verordening Brussel II ter (2019/111) 

 
 

2 september 2022 
Den Haag, Nederland 

 
 

                                    
 
 

   This seminar is co-funded by the European Union’s Justice Program  
 
The content of this seminar represents the views of the speakers only and is their sole responsibility. The 
European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it 
contains. 
 



 

 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Vrijdag, 2 september 2022, 09:00 – 17:00 
 
09:00 – 09:15  Registratie 
09:15 – 09:30  Welkom  
09:30 – 12:30  Europees erfrecht 
                          opstellen testament, afwikkeling boedel, inclusief ESC 
                          afwisselend casusbespreking en plenaire behandeling, quizzen en Kahoot 
                          onderbroken door pauze 
12:30 – 13:30  Lunch  
13:30 – 16:30  Europees relatierecht 
                          verkoop onroerend goed, huwelijksvoorwaarden, echtscheiding  
                          afwisselend casusbespreking en plenaire behandeling, quizzen en Kahoot 
                          onderbroken door pauze 
16:30 – 17:00  Q&A, conclusies en afronding  

 
Sprekers  
 

Dagvoorzitter: Dirk-Jan Maasland, notaris in Amsterdam 
Panel: Prof. Patrick Wautelet, hoogleraar Universiteit van Luik, Sabine Heijning van Het 
Juridisch Bureau, prof. Mathieu Muylle, notaris en hoogleraar aan de Vrije Universiteit 
Brussel, 
Met medewerking van: Annerie Ploumen, voorzitter KNB en Lineke Minkjan, adviseur 
Europese projecten bij de KNB 

 
Praktische informatie 
 
 Locatie: VAN DER VALK DEN HAAG-NOOTDORP, Gildeweg 1, 2632 BD Nootdorp 
 Deelnemers: notarissen, kandidaat-notarissen, medewerkers en rechters; verwacht wordt 

dat de deelnemers beschikken over de basiskennis van de bewuste verordeningen  
 Deelname is gratis 
 Uiterlijk inschrijven vóór 12 augustus: deelnemers uit Nederland via MijnKNB op 

NotarisNet en deelnemers uit België via cinb-irbn@fednot.be 
 Het aantal plaatsen is beperkt en wordt toebedeeld op een first come, first serve basis 
 Dit seminarie werd voor 6 uren opleiding erkend door de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie en de Nationale Kamer van Notarissen  


