
‘Après moi le déluge?’ 
Schuldeisers in het erfrecht

Online opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 

Dit vaak onderbelichte onderwerp bevindt zich op het snijpunt van het familiaal vermogensrecht, het proces- en 

bewijsrecht en het beslag- en executierecht. Vanuit deze multidisciplinaire benadering krijgt u op een interactieve 

manier een overzicht van de verhouding schuldeiser vs. nalatenschap en deelgenoten (erfgenamen/legatarissen). Ook 

het spanningsveld nalatenschapsschuldeiser vs. persoonlijke schuldeiser wordt belicht.  

Deze opleiding besteedt ook aandacht aan het nieuwe erfrecht, waarbij alle erfgenamen voortaan enkel nog het 

statuut van schuldeiser hebben. Ook de positie van de ascendenten, die voortaan reservatair “af” zijn, maar onder 

bepaalde voorwaarden wel nog onderhoudsgerechtigd zijn, worden vanuit het schuldeisersperspectief belicht.  

Data: 

 Ma 5 oktober 2020 - 13u-17u - interactief webinar

 Ma 9 november 2020 - 13u-17u - interactief webinar

Voor het webinar is geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te 

volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie. 

Spreker:  

Bart Van den Bergh, Raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, 

lid CSW, wetenschappelijk medewerker UHasselt 

Programma: o.a. volgende vragen worden tijdens deze opleiding beantwoord: 

 Wat zijn de procedurele rechten van schuldeisers in de vereffening-verdeling na overlijden en wat zijn de

verplichtingen van de notaris?

 Wat is de taak van de notaris indien de verwerping niet-tegenstelbaar is aan een persoonlijke schuldeiser en

de verworpen nalatenschap moet worden vereffend en verdeeld?

 Kan de testator de wettelijke passiefregeling van zijn toekomstige nalatenschap beïnvloeden?

 Kan ook een legataris beneficiair aanvaarden?

 Moet de notaris uitspraak doen over het bewist karakter van een schuldvordering?

 Wat behoort tot het nalatenschapspassief?

 Vervallen sommige schulden ingevolge het overlijden?

 Op welke bestanddelen van de nalatenschap kunnen schuldeisers uitvoeren?

 Is de inbreng van schulden neutraal t.a.v. de gemeenrechtelijke schuldeisers?

 Hoe is de relatie van schuldeisers t.a.v. de inbreng en inkorting?

 Wanneer moeten schuldeisers niet de vereffening en verdeling afwachten en kunnen zij dadelijk uitvoeren op

de bestanddelen van de onverdeelde massa?

 Is de vrijwillige inbreng in natura nadelig voor persoonlijke schuldeisers van de inbrenger?

…



ANTWOORDKAART 
 

 

Facturatieadres: 

Kantoor:  ..............................................................................................................................................  

Naam:  .................................................................................................................................................  

Adres:  .................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres: ........................................................................................................................................  

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................  
 
Gegevens deelnemer(s) webinar: Het congresboek wordt u toegestuurd 

Naam deelnemer 1:  ............................................................................................................................  

E-mailadres deelnemer 1:  ...................................................................................................................  

Postadres deelnemer 1: ......................................................................................................................  

Naam deelnemer 2:  ............................................................................................................................  

E-mailadres deelnemer 2:  ...................................................................................................................  

Postadres deelnemer 2: ......................................................................................................................  

 Ik schrijf me in voor het webinar van ma 5 oktober 2020: € 367 excl. btw 

 Ik schrijf me in voor het webinar van ma 9 november 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. 

   Webinar 5 oktober 2020: ……(aantal) personen 

  Webinar 9 november 2020: ……(aantal) personen 

Contacteer ons voor bijzondere voorwaarden vanaf 3 deelnemers van hetzelfde kantoor.  

 

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. 

Webinar 

Schuldeisers  
in het erfrecht 

Hoe inschrijven? 

  www.mijnwetboek.be/nl/ 

opleidingen 

 Deze antwoordkaart  

per post zenden naar  

MijnWetboek.be/ 

KnopsPublishing 

Kerkstraat 108 

9050 Gent 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 

info@mijnwetboek.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

 

Dagschema webinar 

13u00-13u10       Inleiding door de voorzitter  

13u10-14u10       Deel 1  

14u10-14u20       Vragen en antwoorden 

14u20-14u30       Pauze 

14u30-15u30       Deel 2  

15u30-15u40       Vragen en antwoorden 

15u40-15u50       Pauze 

15u50-16u50       Deel 3 

16u50-17u00       Vragen en antwoorden 

 

Erkenning 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer 

van Notarissen onder nummer 18/31111 voor 4u 

juridische punten. 

 

http://www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen
http://www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen

