Opmaak van een intelligente zorgvolmacht en
de mogelijkheden tot successieplanning
Buitengerechtelijke bescherming en wilsonbekwamen
Op een bepaald ogenblik in het leven zijn mensen soms niet meer in staat om hun belangen zelf te behartigen. Met de wet van 17
maart 2013 heeft de wetgever grondig het landschap inzake de wilsonbekwamen hertekend. Het uitgangspunt van de wetgever
was om de beschermde persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen wat er met zijn goederen moet gebeuren en hoe die
beheerd moeten worden wanneer hij het zelf niet meer (alleen) kan.
Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan adviseren in dergelijke
situaties. Meer in het bijzonder wordt stilgestaan bij de opmaak van een intelligente zorgvolmacht (buitengerechtelijk luik) dan wel
een verklaring van voorlopig bewindvoerder (gerechtelijk luik). Verder komen ook de mogelijkheden tot successieplanning
uitgebreid aan bod in een tweede deel.
Data en locaties:

Parkeren:





naast het gebouw
voor het gebouw
naast het gebouw

Woe 14 juni 2017: Antwerpen, BluePoint (vroegere ALM), Filip Williotstraat 9
Do 7 september 2017: Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146
Di 17 oktober 2017: Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9

Spreker:
Mr. Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning, Brugge Business
School

Studienamiddag onder voorzitterschap van resp.:




Geassocieerd notaris Herman Verschraegen (opleiding Antwerpen)
Prof.Em. Johan Verstraete (opleiding Oostkamp)
Prof.Em. Walter Pintens (opleiding Houthalen)

Programma:
In een eerste deel gidst mr. Maelfait u doorheen de diverse beschermingsmaatregelen. Elke maatregel wordt gedetailleerd belicht,
met oog voor zowel de voordelen als de beperkingen. In het tweede deel staan we stil bij een aantal specifieke
planningsmogelijkheden.










Lastgevingsovereenkomst – waarvoor, hoe en wanneer?
Intelligente zorgvolmacht
Bespreking diverse clausules
Verklaring voorlopig bewindvoerder
Beheer en beschikken over vermogen
Mogelijkheid tot successieplanning (verrichten en aanvaarden van schenkingen, opstellen en herroepen van
testamenten, aanvaarden en verwerpen van nalatenschappen, wijzigingen huwelijkscontracten)
Aansprakelijkheid
Rekening en verantwoording
Casussen

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers

Dagschema

Deelname

12u45-13u30

Ontvangst met lichte lunch

13u30-13u40

Inleiding door de voorzitter

13u40-15u15

Deel 1

15u15-15u35

Pauze

15u35-17u30

Deel 2

17u30-18u00

Vragen en overleg

18u00

Discussie en netwerking – drink

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen,
kandidaat-notarissen, stagiaires en notariële
medewerkers. Het aantal deelnemers is beperkt om
doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te
maken.
Erkenning
Erkenning permanente vorming voor notarissen en
kandidaat-notarissen aangevraagd bij de Nationale
Kamer van Notarissen voor 3,5 uur juridische
punten.

ANTWOORDKAART

Notaris of medewerker: .......................................................................................................................

Studienamiddag

Notaris of medewerker: .......................................................................................................................

Zorgvolmacht en
successieplanning

Kantoor: ..............................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................................................
Btw-nummer: ......................................................................................................................................

Hoe inschrijven?
 www.mijnwetboek.be/nl/
opleidingen
 Deze antwoordkaart
per post zenden naar

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 14 juni 2017 (Antwerpen): € 290 excl. btw.

MijnWetboek.be/

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 7 september 2017 (Oostkamp): € 290 excl. btw.

KnopsPublishing

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 17 oktober 2017 (Houthalen): € 290 excl. btw.

Kerkstraat 108
9050 Gent

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 266 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één
gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.
 Studienamiddag 14 juni 2017 (Antwerpen): ……(aantal) personen

 Deze antwoordkaart
faxen naar 014/73 89 50
 Een e-mail sturen naar

 Studienamiddag 7 september 2017 (Oostkamp): ……(aantal) personen

info@mijnwetboek.be met

 Studienamiddag 17 oktober 2017 (Houthalen): ……(aantal) personen

uw inschrijvingsgegevens

Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch en congresboek ter waarde van € 90.
Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of
medewerker de sessie(s) te laten volgen.
Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een credit
terugbetaald worden van € 150 per geannuleerde sessie.

