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THEMADAG FAMIlIAAL
VERMOGENSRECHT:
8 verschillende actuele topics

advocaat-vennoot Sherpa Law

meester Dominique Pignolet

advocaat
vrijwillige wetenschappelijk medewerker
Rector Roger Dillemans Instituut
Familiaal Vermogensrecht KU Leuven
praktijkassistent Instituut Personen- en
Samenlevingsrecht UHasselt

meester Christoph Castelein

geassocieerd notaris
De Witte & Castelein
erkend bemiddelaar in familiezaken

meester Ann Maelfait

advocaat-vennoot Rivus Advocaten

meester Guillaume Deknudt
advocaat-vennoot
Deknudt Nelis Advocaten

meester Evy Dhaene

advocaat Deknudt Nelis Advocaten

doelgroep
‹ advocaten, notarissen,
bedrijfsjuristen, magistraten
‹ accountants, belastingconsulenten,
bedrijfsrevisoren, fiscalisten
‹ bestuurders, financiële en algemene
directies met grondige voorkennis
‹ tussenpersonen voor de bemiddeling
in bank- en beleggingsdiensten

Inclusief het cahier
‘Familierecht en familiaal
vermogensrecht RABG 2017/4’

(uitgave Larcier ter waarde van €65)

Tijdens deze Themadag ‘Familiaal vermogensrecht’ worden acht opleidingen gegeven door
ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire
basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere
sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen). Elke deelnemer krijgt het cahier
‘Familierecht en familiaal vermogensrecht - RABG 2017/4’ (uitgave Larcier ter waarde van €65)
van de hand van meester Steven Brouwers, spreker op deze themadag.

PROGRAMMA
vanaf 08.45 u.
09.30 u.		

onthaalkoffie en registratie van de deelnemers aan sessie 1 of sessie 2
start van sessie 1 of sessie 2

Sessie 1. Huwelijks- en samenlevingscontracten: welke clausules aanpassen bij bestaande
contracten, welke clausules oordeelkundig redigeren bij nieuwe contracten na de diverse
standpunten van Vlabel?
(meester Nathalie Labeeuw)
- Welke clausules moeten zeker aangepast worden of anders geredigeerd worden in
huwelijkscontracten:
• sterfhuisclausules en contractuele erfstelling
• inbreng van eigen goed met terugname versus inbreng onder ontbindende voorwaarde
• de volledige (via een verblijvingsbeding) of gedeeltelijke (via een keuzebeding) toebedeling
van de gemeenschap aan de langstlevende
• het finaal verrekenbeding
• tontine en aanwas
• …
- Slimme clausules: welke zijn nog mogelijk anno 2017?

Sprekers
meester Nathalie Labeeuw
advocaat-vennoot Cazimir

meester Hannes Casier

advocaat-vennoot Greenille by Laga
professor registratie- en erfbelasting
UGent

meester Steven Brouwers

advocaat-bemiddelaar in familiezaken
docent UAntwerpen PAO Bemiddeling

meester Dirk Coveliers

advocaat-vennoot Sherpa Law

meester Dominique Pignolet

advocaat
vrijwillige wetenschappelijk medewerker
Rector Roger Dillemans Instituut
Familiaal Vermogensrecht KU Leuven
praktijkassistent Instituut Personen- en
Samenlevingsrecht UHasselt

meester Christoph Castelein

geassocieerd notaris
De Witte & Castelein
erkend bemiddelaar in familiezaken

meester Ann Maelfait

advocaat-vennoot Rivus Advocaten

meester Guillaume Deknudt
advocaat-vennoot
Deknudt Nelis Advocaten

meester Evy Dhaene

advocaat Deknudt Nelis Advocaten

doelgroep
‹ advocaten, notarissen,
bedrijfsjuristen, magistraten
‹ accountants, belastingconsulenten,
bedrijfsrevisoren, fiscalisten
‹ bestuurders, financiële en algemene
directies met grondige voorkennis
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Sessie 2. De overdracht van een familiebedrijf: het nut van een controlestructuur en het
fiscale gunstregime
(meester Hannes Casier)
- Controle over een familiebedrijf:
• wat is controle?
• analyse van de eigenheden van een maatschap en een stichting. Waarom het ene of het
andere?
• hoe verloopt een en ander praktisch?
- Het fiscale gunstregime voor familiebedrijven:
• de fiscale spelregels toegepast op complexe vennootschapsconcerns
• hoe een niet-kwalificerende vennootschap in lijn brengen met het gunstregime?
• wat is de impact van een controlestructuur?
• praktijkvoorbeelden.
11.00 u.		
11.30 u.		

pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 3 of sessie 4
start van sessie 3 of sessie 4

Sessie 3. Vermogensverdeling via een EOT
(meester Steven Brouwers)
- De regelingsakte in de onderhandse of notariële vorm, aansprakelijkheid van de raadsman
- De regelingsakte als dading:
• dadingsexceptie,
• verzwijgingen en heling,
• onderscheid tussen bedrog en gekwalificeerde benadeling als vernietigingsgrond,
• tegenbrieven,
- Levens- en groepsverzekeringen: wijziging van de begunstigde en aanvaarding
- Onroerend goed:
• verkoop aan derden,
• vrijwillige onverdeeldheid: duur,
• afstand onverdeeld deel: met of zonder nieuwe lening
- Uitkering na echtscheiding als verkapte vermogensdeling of omgekeerd
Sessie 4. De zorgvolmacht
(meester Dirk Coveliers)
-		Specifieke wettelijke omkadering
- Algemene principes van lastgeving
- Specifieke maatregelen tegen misbruik:
• Registratie in Register van KFBN
- Toepassingen in de praktijk:
• Normale toepassingen
• Afgeleide toepassingen
- Nuttige optimalisatietips:
• Two-in-one formule
• Tijdstip inwerkingtreding
• Bijzondere aandachtspunten bij schenkingen in extremis
- Wat met ‘persoonsgebonden” rechten van de lastgever?
13.00 u.		
13.45 u.		

broodjesbuffet en registratie van de deelnemers aan sessie 5 of sessie 6
start van sessie 5 of sessie 6

Sessie 5. De krachtlijnen van de hervorming van het erfrecht
(meester Dominique Pignolet)
- Algemene doelstellingen van de hervorming
- Wijziging van de regels m.b.t. de reserve en de inkorting
- Wijziging van de regels m.b.t. de inbreng van giften
- Overgangsbepalingen - inwerkingtreding
Sessie 6. Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak inzake het huwelijkscontract van
scheiding van goederen
(meester Christoph Castelein)
- Vergoedingsrekeningen bij scheiding van goederen: stand van zaken
- Impact van de verplichting tot bijdrage in de lasten van het huwelijk
- Aanvaarding van de theorie van verrijking zonder oorzaak
- Impact van de clausule van bijdrage van dag tot dag
- Wat met huishoudelijke arbeid? Wat met de klussende echtgenoot? Wat met de medewerkende
echtgenoot?
15.15 u.		
15.45 u.		

pauze en registratie van de deelnemers aan sessie 7 of sessie 8
start van sessie 7 of sessie 8

deelnameprijs
‹ € 219 (excl. 21% btw) voor twee
sessies, inclusief het cahier
‘Familierecht en familiaal
vermogensrecht RABG 2017/4’
(uitgave Larcier ter waarde van
€ 65), broodjesbuffet en koffiefrisdranken.
‹ € 299 (excl. 21% btw) voor vier
sessies, inclusief het cahier
‘Familierecht en familiaal
vermogensrecht RABG 2017/4’
(uitgave Larcier ter waarde van
€ 65), broodjesbuffet en koffiefrisdranken.
‹ Abonnement M&D
Als u een abonnement neemt bij
M&D Seminars, geniet u van een
aanzienlijke korting!
=> Alle info op
	www.mdseminars.be
	binnen de rubriek KORTING

‹ subsidiemaatregel
KMO-portefeuille
De aanvraag moet ten laatste
14 dagen na aanvang van de
opleiding ingediend worden! Het
bedrag exclusief btw komt in
aanmerking.
Gelieve in ieder geval te wachten tot
u een factuur heeft ontvangen om
KMO-portefeuille aan te vragen,
zodat u voor het juiste bedrag
subsidie kan aanvragen.
	Erkenningsnummer: DV.O215472
=> Alle info op
	www.mdseminars.be
	binnen de rubriek KORTING
‹ Aanwezigheidsattest
De aanvraag gebeurt op het einde
van de opleiding.
Orde van Vlaamse Balies:
3 juridische punten per 2 sessies
Nationale Kamer van Notarissen:
aanvraag ingediend voor 3 uren per
2 sessies
IAB-B0458/2016-01: 3,5 uren
per 2 sessies
BIV/IBR/BIBF: 4 uren per 2 sessies
FSMA: 4 punten voor
tussenpersonen bank en beleggingen

Sessie 7: Testamenten. Actuele ontwikkelingen na de diverse standpunten van Vlabel en in het
licht van het nieuwe voorstel erfrecht. Welke clausules aanpassen bij bestaande testamenten
en welke clausules oordeelkundig opnemen in nieuwe testamenten?
(meester Ann Maelfait)
- Welke clausules moeten zeker aangepast worden of anders geredigeerd worden in testamenten:
• aanduiding van een algemeen legataris/devolutie
• fideïcommis de residuo (restlegaat)
• uitsluiting ouderlijk vruchtgenot
• bewindsclausule
• aanduiding van een voogd over minderjarige kinderen
• aanduiding van een testamentuitvoerder
• modalisering van het recht van omzetting van het vruchtgebruik
• de alternatieve beschikking als sluitstuk
• …
- Slimme clausules: welke zijn nog mogelijk anno 2017?
Sessie 8. Plannen en procederen in het licht van de hervorming van het erfrecht
(meester Guillaume Deknudt en meester Evy Dhaene)
Bespreking van planningstechnieken met het oog op een mogelijke erfenisprocedure – een
praktische toepassing van het wetsvoorstel tot hervorming van het erfrecht:
- Via huwelijkscontract
• keuzebedingen (onder last), aanpassing clausule Valkeniers in het wetsvoorstel hervorming
erfrecht, verrekenbedingen,…
- Via schenking
• inbreng/inkorting in waarde zoals voorzien in wetsvoorstel hervorming erfrecht
- quid langstlevende
- quid indien schenking met last
• punctuele erfovereenkomsten voorzien in wetsvoorstel hervorming erfrecht
- Via testament
• onterving, strafclausule, opvangbepalingen…
- Verankering controle via controlevehikel
• burgerlijke maatschap, BVBA, STAK
• inbreng/inkorting in natura
- Globale erfovereenkomst voorzien in het wetsvoorstel tot hervorming van het erfrecht
- Gewijzigde verjaringstermijnen inzake de vordering tot inkorting en gewijzigde regels inzake
omzetting van vruchtgebruik
rond 17.15 u.

laatste mogelijkheid tot vraagstelling
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inschrijvingsformulier
NAAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORNAAM -----------------------------------------------------------------------------------------------FUNCTIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------BEDRIJF -----------------------------------------------------------------------------------------------------ONDERNEMINGSNUMMER -----------------------------------------------------------------------------STRAAT -------------------------------------------------------------------------------- NR.---------------POSTCODE ------------ GEMEENTE -------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------TEL.--------------------------------------------------- FAX-------------------------------------------------NR. abonnement (graag invullen indien van toepassing) ------------------------------------------FACTURATIEGEGEVENS
BEDRIJF ----------------------------------------------------------------------------------------------------BTW-NUMMER --------------------------------------------------------------------------------------------E-MAIL -----------------------------------------------------------------------------------------------------STRAAT -------------------------------------------------------------------------------- NR.---------------POSTCODE ------------ GEMEENTE --------------------------------------------------------------------

schrijft in voor volgende sessies van de Themadag ‘Familiaal vermogensrecht’ – 15 juni 2017 en betaalt
na ontvangst factuur.
(Duid twee of vier sessies aan die niet op hetzelfde uur plaatsvinden)
 Sessie 1. Huwelijks- en samenlevingscontracten: welke clausules aanpassen bij bestaande
		 contracten, welke clausules oordeelkundig redigeren bij nieuwe contracten na de diverse
		 standpunten van Vlabel?’
OF  Sessie 2. De overdracht van een familiebedrijf: het nut van een controlestructuur en het fiscale
		gunstregime
 Sessie 3. Vermogensverdeling via een EOT
OF  Sessie 4. De zorgvolmacht
 Sessie 5. De krachtlijnen van de hervorming van het erfrecht
OF  Sessie 6. Actuele ontwikkelingen in de rechtspraak inzake het huwelijkscontract van scheiding
		 van goederen
 Sessie 7. Testamenten. Actuele ontwikkelingen na de diverse standpunten van Vlabel en in het
		 licht van het nieuwe voorstel erfrecht. Welke clausules aanpassen bij bestaande testamenten en
		 welke clausules oordeelkundig opnemen in nieuwe testamenten?
OF  Sessie 8. Plannen en procederen in het licht van de hervorming van het erfrecht
wenst volgende boeken te kopen aan gunsttarief:
(Duid uw keuze aan)
 Rechtsherstel voor verschuivingen van vermogen bij het einde van een huwelijk en bij het
einde van een samenwoning
Gunsttarief: € 95 (excl. 6% btw) - uitgave Die Keure ter waarde van €115
 Het Personen- en Familierecht 2017
Gunsttarief: € 110 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van €135
 Erfrecht wettelijk samenwonenden 2017
Gunsttarief: € 60 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van €75
 Onderhoudsgelden tussen ex-echtgenoten 2017
Gunsttarief: € 50 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van €60
 Kinderalimentatie 2017
Gunsttarief: € 50 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van €60
 Wettelijke samenwoning 2017
Gunsttarief: € 65 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van €80
 Echtelijke moeilijkheden 2017
Gunsttarief: € 100 (excl. 6% btw) - uitgave Larcier ter waarde van €125
 Praktijkgids Successieplanning 2016-2017
Gunsttarief: € 215 (excl. 6% btw) - uitgave Ruysseveldt ter waarde van €265
 Handboek familiaal vermogensrecht 2016
Gunsttarief: € 148 (excl. 6% btw) - uitgave Intersentia ter waarde van €185
---------------------------------------------------------------------------------------- Handtekening
“Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen.
Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.”

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax - per e-mail) tot 2 weken
voor de opleiding ! Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.
Terugsturen of faxen naar:
M&D Seminars | Bollebergen 2a bus 33 | BE-9052 Zwijnaarde (Gent) | T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 |
info@mdseminars.be

