Aanwasbedingen in 20 vragen en antwoorden
Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers
Aanwasbedingen worden dagelijks gebruikt in de notariële praktijk. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord en stelt
menig notaris en notarieel medewerker zich de vraag welke bedingen nu best gebruikt worden in een concrete situatie.
Notaris Dirk Michiels heeft naast een tweetalige monografie over dit onderwerp talrijke wetenschappelijke bijdragen
gepubliceerd. De clausules op het e-notariaat van zijn hand worden door de meeste notarissen gebruikt. Hij zal tijdens dit
seminarie 20 vragen beantwoorden, u de weg wijzen naar een correct gebruik en hoeden voor de addertjes onder het gras.
Data:



Vrij 27 november 2020: interactief webinar van 13u tot 17u
Woe 9 december 2020: interactief webinar van 13u tot 17u
Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de
deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. U kunt vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie.

Spreker:


Dirk Michiels, notaris te Aarschot, gastdocent KU Leuven, voorzitter CSW

Onder het voorzitterschap van:



Johan Verstraete, erenotaris te Sinaai (sessie 27 november)
Aloïs Van den Bossche, erenotaris te Vorselaar (sessie 9 december)

Programma:
U krijgt heldere antwoorden op de volgende 20 vragen:
 Waarom wordt de klassieke tontine niet meer gebruikt en hoe geraakt men ervan verlost?
 Wie komt (niet) in aanmerking voor het beding van aanwas?
 Welke beëindigingsmogelijkheden kan men best contractueel inbouwen?
 Wat heeft het nieuwe erfrecht gewijzigd in de toepassingsmogelijkheden?
 Hoe behandelt de fiscus aanwasbedingen in de 3 gewesten?
 Aanwasbedingen en vermogensplanning: wat is er (niet) mogelijk?
 Is aanwas van roerende en onroerende goederen in 1 akte mogelijk?
 Hoe groot mag het leeftijdsverschil zijn tussen de partners?
 Is een aanwasbeding mogelijk bij ongelijke investeringen?
 Waarop moet men letten bij aanwasbedingen tussen echtgenoten?
 Welke zijn de aandachtspunten bij aanwas voor roerende goederen?
 Is een aanwasbeding mogelijk op voorwaarde van overlijden zonder kinderen?
 Wanneer gebruiken we optionele aanwasbedingen beter niet?
 Wat is het standpunt van Vlabel en van de Fod Financiën?
 Wat is het verschil tussen optionele en voorwaardelijke aanwasbedingen?
 Behoort het nazicht van oude aanwasbedingen tot het titelonderzoek van de notaris?
 Vragen bij beëindiging: onderhands / notarieel, woonstvergoeding, voorkooprecht, …?
 De vierde piste: een alternatief voor aanwasbedingen bij gehuwden?
 Is een combinatie van aanwasbedingen en keuzebedingen in het huwelijkscontract mogelijk?
 Hoe ziet de toekomst eruit?

Dagschema webinar

Deelname

13u00-13u10

Inleiding door de voorzitter

13u10-14u10

Deel 1

14u10-14u20

Vragen en antwoorden

14u20-14u30

Pauze

14u30-15u30

Deel 2

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen,
kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële
medewerkers. Het aantal deelnemers is beperkt om
doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te
maken.

15u30-15u40

Vragen en antwoorden

15u40-15u50

Pauze

15u50-16u50
16u50-17u00

Deel 3
Vragen en antwoorden

Erkenning
Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer
van Notarissen onder het nummer 20/32013 voor
3,5 uren juridische vorming.

ANTWOORDKAART

Facturatiegegevens:
Kantoor: ..............................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................

Webinar

Aanwasbedingen
in 20 vragen en antwoorden

Telefoon: .............................................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................................................
Btw-nummer: ......................................................................................................................................
Gegevens deelnemer(s) webinar - Het congresboek wordt u toegestuurd.
Naam deelnemer 1: …………………………………………………………………………………………
E-mailadres deelnemer 1: ………………………………………………………………………………….
Postadres deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………

Hoe inschrijven?
 www.mijnwetboek.be/nl/
opleidingen
 Deze antwoordkaart
per post zenden naar
MijnWetboek.be/
KnopsPublishing
Kerkstraat 108
9050 Gent

Naam deelnemer 2: …………………………………………………………………………………………
E-mailadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………….
Postadres deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………

 Deze antwoordkaart
faxen naar 014/73 89 50
 Een e-mail sturen naar
info@mijnwetboek.be met

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van vrij 27 november 2020: € 367 excl. btw.
 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van woe 9 december 2020: € 367 excl. btw.
 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 343 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één
gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.
 Interactief webinar 27 november 2020: ……(aantal) personen
 Interactief webinar 9 december 2020: ……(aantal) personen
Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65.
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.

uw inschrijvingsgegevens

