Het nieuwe Huwelijksvermogensrecht: praktische verdiepingssessie

Date: 2019-02-15
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
Belgium
Op 1 september 2018 trad het nieuwe huwelijksvermogensrecht samen met het nieuwe erfrecht
in werking. Als een vervolg op de algemene studiedag over het nieuwe huwelijksvermogensrecht
organiseert Intersentia samen met TEMPRA een praktische verdiepingssessie in Antwerpen en
Kortrijk. Tijdens deze sessie wordt dieper ingegaan op de gewijzigde regelgeving. Volgende
topics zullen grondig theoretisch en praktisch worden uitgediept:
- Nieuwe regels voor alle huwelijksstelsels
- Algemene wijzigingen aan het wettelijk stelsel
- De beroepsactieve echtgenoot, met bijzondere aandacht voor de wijzigingen aangaande het
statuut van de aandelen, de beroepsgoederen en het cliënteel en de vergoedingsregels
- Levensverzekeringen
- Gecorrigeerde stelsels van scheiding van goederen, met bijzondere aandacht voor de
verrekening van aanwinsten
SPREKERS
Prof. dr. Alain Laurent Verbeke, KU Leuven/Harvard, partner Greenille by Laga
Prof. dr. Renate Barbaix, UAntwerpen, advocaat-vennoot HCGB advocaten
Em. prof. dr. Hélène Casman, VUB, erenotaris en wetenschappelijk adviseur Greenille by Laga
DOELGROEP
Advocaten, magistraten, notarissen, vermogensplanners en financieel adviseurs.

PROGRAMMA
TIMING
9u00 onthaal van de deelnemers met koffie/thee
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9u30 – 12u30 voormiddagsessie (deel 1) met aansluitende Q&A
12u30 – 13u30 lunchpauze
13u30 – 17u00 namiddagsessie (deel 2) met aansluitende Q&A
17u00 einde
(zowel tijdens de voormiddag- als namiddagsessie is er een koffiepauze voorzien)

PRAKTISCHE INFORMATIE
DATA & LOCATIES
Donderdag 7 februari 2019 – Antwerpen
UAntwerpen (Campus Drie Eiken - Gebouw S, aula S001)
Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen
routebeschrijving (op parking 4 kan u gratis parkeren)
Vrijdag 15 februari 2019 – Kortrijk
KULAK (gebouw A, aula A307)
Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
routebeschrijving (vrije parkeergelegenheid ter plaatse)
ERKENNINGEN
OVB: in aanvraag voor 6 punten
NKN: in aanvraag voor 6u
IAB: in aanvraag voor 6u
IGO: tussenkomst in aanvraag
PRIJS
€ 301,29 (incl. BTW)
U kan zich hier inschrijven.
Deelnameprijs is inclusief documentatiemap, koffie- en lunchpauze
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De volgende nieuwe handboeken kunt u ter plaatse aankopen aan voordeeltarief:
- Handboek Familiaal vermogensrecht door Renate Barbaix
- Relatievermogensrecht (eerste editie) door R. Dekkers †, H. Casman, A.L. Verbeke en E. Alofs
- Erfrecht & giften door R. Dekkers †, H. Casman, A.L. Verbeke en E. Alofs
**********
Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld
verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet
mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u
een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.
**********
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