Blockchain en vastgoed

Date: 2019-09-17
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde
Belgium
Deze studienamiddag is een herhaling van de succeseditie op 25 april in Antwerpen!
Deze studienamiddag heeft tot doel de deelnemers meer inzicht te geven in het functioneren van
de blockchaintechnologie, de opportuniteiten en mogelijke knelpunten ervan.
Vooreerst licht raadsheer Pierre Thiriar het belang toe van de blockchaintechnologie voor juristen.
Vervolgens ervaart u met de "Blockchain experience" zelf hoe een blockchain werkt. PwCexperten Thomas Ykman en Marc Sel maken de blockchaintechnologie tastbaar en leggen u op
een begrijpelijke manier uit wat de mogelijkheden en beperkingen van deze technologie zijn. De
deelnemers worden in teams verdeeld om, onder hun deskundige begeleiding, te functioneren
als "node" binnen een papieren blockchain.
De juridische aandachtspunten van blockchain en smart contracts worden onder de loep
genomen door Ive Van Giel (PwC Legal - Real Estate), Carolyne Vande Vorst (PwC Legal - IT &
IP Law) en Alexander Appelmans (KU Leuven - Instituut voor Goederenrecht), algemeen en bij
wijze van voorbeeld, toegespitst op een vastgoedtransactie.
Paul Danneels (Chief Transformation Officer) bespreekt hoe Fednot omgaat met en inspeelt op
de toenemende aandacht voor blockchain.
Jacques Vos (Kadaster Nederland) neemt deel aan een aantal pilootprojecten inzake blockchain
en bespreekt zijn ervaringen ter zake (opportuniteiten en knelpunten).
SPREKERS
Pierre Thiriar, raadsheer hof van beroep Antwerpen
Thomas Ykman, PwC
Marc Sel, PwC
Ive Van Giel, PwC Legal - Real Estate
Carolyne Vande Vorst
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, PwC Legal - IT & IP Law
Alexander Appelmans, KU Leuven - Instituut voor Goederenrecht
Paul Danneels, CTO Fednot
Jacques Vos, Kadaster Nederland (onder voorbehoud)
DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten, vastgoedmakelaars, syndici en al wie actief is in de
publieke en vastgoedsector.

PROGRAMMA
TIMING
12u45 Onthaal met broodjeslunch
13u30 Inleiding
Pierre Thiriar
13u45 Ervaar zelf de blockchain
"Blockchain experience" onder leiding van Thomas Ykman en Marc Sel
15u15 Koffiepauze
15u30 Juridische aspecten van een blockchaintoepassing: algemeen en toegepast op een
vastgoedtransactie
Ive Van Giel, Carolyne Vande Vorst en Alexander Appelmans
16u15 De impact van de nieuwe technologie voor het notariaat: voor- en nadelen
Paul Danneels
16u45 Blockchain in de praktijk: pilootprojecten in Nederland
Jacques Vos (onder voorbehoud)

PRAKTISCHE INFORMATIE
DATA & LOCATIES
dinsdag 17 september 2019
3Square Gent
Rijvisschestraat 124
9052 Zwijnaarde
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ERKENNINGEN
OVB: in aanvraag
NKN: in aanvraag
BIV: in aanvraag
Landmeters: in aanvraag
IGO: in aanvraag
PRIJS
250 euro niet-abonnees (excl. btw)
225 euro abonnees TBO (excl. btw)
U kan zich hier inschrijven.
(Alle bedragen zijn excl. btw. De prijs is incl. documentatiemap, broodjeslunch, koffiepauze en
het TBO-themanummer)
**********
Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de
opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten
deelnemen.
**********
INBEGREPEN STUDIEMATERIAAL
THEMANUMMER BLOCKCHAIN EN VASTGOED (TBO, 2019, NR. 2)
Pierre Thiriar
Topics:
Het internet werd door een Belgische advocaat uitgevonden. Over het belang van blockchain
voor juristen
P. Thiriar
Blockchain, een functionele introductie
M. Sel
Blockchain en smart contracts in de juridische praktijk – Enkele aandachtspunten
C. Vande Vorst en J. Van Daele
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Blockchain in vastgoedtransacties
I. Van Giel, S. Egamberdiev en A. Appelmans
Cryptomunten, tokens, ICO’s en de vastgoedwereld
J. Richelle en O. Walravens
Opportuniteiten en knelpunten bij de opbouw en mogelijke implementatie van blockchain in
landregistratie(projecten)
J. Vos
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