
De beheersvolmacht als alternatief voor de maatschap 

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

De voornaamste doelstellingen van een vermogensplanning zijn de overdracht van vermogen naar de volgende 

generatie met een zekere vorm van controle- en inkomstenbehoud. Een veelgebruikte planningstechniek hiervoor 

is de schenking in combinatie met een maatschap en een last tot uitkering van een rente. Door het nieuwe 

ondernemingsrecht heeft de maatschap echter een aantal van haar troeven verloren. De inschrijving in de KBO, 

de registratie in het UBO-register en de boekhoudplicht brengen administratieve en financiële verplichtingen met 

zich mee en maken de maatschap minder discreet, waardoor zij voor sommigen minder aantrekkelijk is 

geworden. Het is daarom zinvol om stil te staan bij een gelijkwaardig alternatief, dat net zoals de maatschap 

gericht is op controlebehoud, maar niet onderworpen is aan de vermelde formaliteiten: de beheersvolmacht. 

Data en locaties: Parkeren: 

 15 december 2020: interactief webinar van 13u tot 16u30

 21 januari 2021: Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146* bij het gebouw 

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. Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de 

chatfunctie.  

Sprekers: 

 Mark Delboo, advocaat-vennoot DELBOO, veelgevraagd spreker en expert in Belgische en internationale

vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal als burgerlijk recht, met bijzondere focus op het

structureren van privévermogens en het begeleiden van bedrijfsoverdrachten

 Dr. Ariadne Van den Broeck, advocaat DELBOO, doctor in de rechten (KU Leuven), gespecialiseerd in

familiale vermogensplanning, auteur van een proefschrift over het principe van de gelijkheid onder

erfgenamen en een boek over de zorgvolmacht

Programma: 

Tijdens deze opleiding komen o.a. volgende vragen aan bod: 

 Hoe verhoudt de beheersvolmacht zich tot het principe van de onherroepelijkheid van de

schenking?

 Kan een beheersvolmacht exclusief en onherroepelijk zijn?

 Vereist een beheersvolmacht een notariële akte?

 Wat als de begiftigden minderjarig zijn?

 Wat als de lastgever en/of de lasthebber onbekwaam wordt of overlijdt?

 Kan een schenking in combinatie met een beheersvolmacht fiscaal misbruik uitmaken?

 … 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 20/31267 voor 3,5 uren 

juridische vorming. 



 

ANTWOORDKAART 
 

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

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

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

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 interactief webinar van 15 december 2020: € 367 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 21 januari 2021 (Oostkamp): € 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 15 december 2020 :  ……(aantal) personen 

   Studienamiddag 21 januari 2021 (Oostkamp):  ……(aantal) personen 

 

Inschrijvingsprijs 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. 

Studienamiddag 

De beheersvolmacht  
als alternatief voor  

de maatschap  

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  

13u10-14u00       Deel 1  

14u00-14u10       Pauze 

14u10-14u20       Vragen en antwoorden 

14u20-15u20       Deel 2  

15u20-15u20       Pauze 

15u20-15u30       Vragen en antwoorden 

15u30-16u20       Deel 3 

16u20-16u30       Vragen en antwoorden 

 

Dagschema live-opleiding* 

12u45-13u30       Ontvangst met lichte lunch 

13u30-13u40       Inleiding door de voorzitter 

13u40-15u15       Deel 1  

15u15-15u35       Pauze 

15u35-17u00       Deel 2  

17u00-17u30       Vragen en overleg 

17u30                  Discussie en netwerking - drink 

*In geval van mogelijke coronamaatregelen, zal deze sessie 

alsnog in webinar-vorm doorgaan.  

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

