EEN NIEUW HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
VOOR DE 21STE EEUW.
VRIJDAG 1 JUNI 2018
DE SCHELP & ZUILENZAAL, VLAAMS PARLEMENT

Meer dan veertig jaar na de laatste grote hervorming van het huwelĳksvermogensrecht, die dateert van de wet van
14 juli 1976, is het tĳd voor een grondige opfrissing. Zo biedt de huidige regeling onvoldoende oplossingen voor
een aantal complexe maatschappelĳke en juridisch-technische problemen. Het huwelĳksvermogensrechtelĳk
statuut van verschillende goederen en rechten in het wettelĳk stelsel is onduidelĳk, onvolledig of omstreden. De
wettelĳke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen mist nuance en biedt geen aanknopingspunten
voor echtgenoten die een zuivere scheiding van goederen conventioneel willen milderen. Dit leidt in de praktĳk
tot rechtsonzekerheid en onbillĳkheden.
Zowel bĳ het wettelĳk stelsel als bĳ het stelsel van scheiding van goederen, hebben de onvolkomenheden van de
wettelĳke regeling aanleiding gegeven tot een omvangrĳke rechtspraak en een uiteenlopende rechtspraktĳk. Er
is nood aan een adequaat wettelĳk kader om een einde te maken aan de bestaande rechtsonzekerheid.
Dit alles heeft ons ertoe aangezet om na te denken over een grondige hervorming van het huwelĳksvermogensrecht:
een moderner, transparanter en rechtvaardiger huwelĳksvermogensrecht waarbĳ de solidariteit behouden blĳft
en kwetsbare personen worden ondersteund.
Bĳ deze hervorming staan drie hoofddoelstellingen centraal:
•
een verfijning van de regels van het wettelĳk stelsel;
•
een betere wettelĳke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen en van de bedingen die de
echtgenoten daaraan kunnen toevoegen;
•
een zoektocht naar nieuwe evenwichten inzake de positie van de langstlevende echtgenoot in het
huwelĳksvermogensrecht en het erfrecht.
Op deze studiedag willen we deze hervorming nader toelichten met specialisten en politici die nauw betrokken
waren bĳ de voorbereiding van deze hervorming.
Servais Verherstraeten
Voorzitter CD&V-Kamerfractie

PROGRAMMA
8u45 Onthaal deelnemers met koﬃe en thee

12u45 Broodjeslunch

9u30 Verwelkoming
Servais Verherstraeten,
voorzitter CD&V-Kamerfractie

13u45 Aandachtspunten voor de rechtspraktĳk:
• Het nieuwe huwelĳksvermogensrecht en de
estate planning practice
Mr. Ann Maelfait
• Het nieuwe huwelĳksvermogensrecht en het
notariaat
Mr. Erik Van Tricht
• Het nieuwe huwelĳksvermogensrecht en de
verzekeringspraktĳk
Melissa Thirion (Assuralia)

9u40 Wettelĳk stelsel – levensverzekeringen en schadeen arbeidsongevallenvergoedingen
Prof. dr. Johan Du Mongh
10u05 Wettelĳk stelsel – statuut en bestuur van beroepsgoederen, aandelen en cliënteel
Prof. dr. Charlotte Declerck
10u30 Scheiding van goederen met verrekening van
aanwinsten
Prof. dr. Alain Verbeke
10u55 Koﬃepauze

14u30 Vraagstelling aan de sprekers
moderator Raf Terwingen, Kamerlid
15u00 Koﬃepauze

11u50 Overgangsrecht en reparatie van het erfrecht
Prof. dr. Renate Barbaix

15u30 Een blik op de toekomst
• Wettelĳke samenwoning
Sonja Becq, Kamerlid
• Successie- en verdelingsrechten
Katrien Schryvers, Vlaams Parlementslid

12u15 Vraagstelling aan de sprekers
Moderator Raf Terwingen, Kamerlid

16u00 Slotwoord
Minister van Justitie Koen Geens

11u25 Erfrecht van de langstlevende echtgenoot
Prof. dr. Hélène Casman

16u20 Receptie
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Uw inschrĳving wordt slechts aanvaard na ontvangst van
de betaling; inschrĳven kan tot 24 mei 2018.
Na deze datum is het niet meer mogelĳk een inschrĳving
ongedaan te maken. U ontvangt een betalingsbewĳs. De
gegevens worden opgenomen in de bestanden van de CD&VKamerfractie, waar overeenkomstig de wet van 8 december
1992 het toegangs- en correctierecht kan worden uitgeoefend.
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PRAKTISCH

Deelnameprĳs

De Schelp in het Vlaams Parlementsgebouw, ingang via
de Loketten, IJzerenkruisstraat 99, Brussel is te bereiken:

120 euro vooraf te storten op rekeningnummer
BE14 7775 9692 9083 van de CD&V-Kamerfractie met
vermelding ‘studiedag’ en de naam en voornaam van de
deelnemer. In dit bedrag zĳn inbegrepen:
inschrĳvingsgeld, documentatiemap, koﬃepauzes,
broodjeslunch en receptie.

• met het openbaar vervoer:
trein tot Brussel Centraal, te voet 15’ of metro Kunst-Wet
• met de wagen:
parking Wet, Wetstraat 19, 1040 Brussel (betalend).
De Orde van Vlaamse Balies heeft deze studiedag erkend voor
5 juridische punten.
De Nationale Kamer van Notarissen heeft deze studiedag
erkend voor 5 uren juridische opleiding.

Inschrĳven
Mail met vermelding naam, voornaam, functie, adres en
telefoonnummer van de deelnemer(s) te sturen naar:
studiedag@kamer.cdenv.be
Secretariaat CD&V-Kamerfractie (T.a.v. Sonja Van Den Bossche)
Tel 02 549.85.01

