Het testament: doorgelicht en herbekeken
Opleiding toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen en notariële medewerkers
De redactie van een testament mag geen “bandwerk” worden. Daarom worden in deze opleiding de nodige redactionele
tools verstrekt die als leidraad kunnen fungeren bij het opstellen of herbekijken van testamenten. Daarbij komen onder
andere volgende topics aan bod: het legaat onder (opschortende en ontbindende) termijn, het legaat onder
voorwaarde en het legaat met last, telkens met inbegrip van concrete voorbeelden. Ook de voor- en nadelen van de
onderscheiden soorten legaten (algemeen en bijzonder legaat) worden besproken. Rekening houden met het schijnbaar
onmogelijke of onvoorzienbare na de redactie van het testament (verval of herroeping van het legaat, tenietgaan van de
gelegateerde zaak, vooroverlijden van de legataris en testamentaire plaatsvervulling, …) vormt eveneens een
denkoefening.
Data:
 Ma 25 januari 2021: interactief webinar van 13u tot 17u - VOLZET!
 Ma 8 februari 2021: 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:

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
Onder het voorzitterschap van:

Jean-Luc Snyers, notaris te Alken (sessie 25 jan 2021)

Pieter Van Hoestenberghe, notaris te Jabbeke (sessie 8 feb 2021)
Programma:
In deze opleiding staat het testament, de gift bij uiterste wilsbeschikking, centraal.
Het opzet bestaat er in om een training te geven in specifieke skills bij de opmaak van testamenten en vooral ook in de
zorgvuldige keuze voor welbepaalde legaten en de omschrijving hiervan in de tekst van de uiterste wilsbeschikking. Hierbij
wordt ook de nodige aandacht besteed aan de zorgvuldige redactie van bepaalde formuleringen en clausules.
Tijdens dit interactief webinar komen onder andere volgende vragen aan bod :
 Hoe kunnen ongehuwde samenwoners via testament op evenwichtige wijze worden beschermd tegen het
overlijden van hun partner?
 Waarom is het zuiver, onvoorwaardelijk en “levenslang” legaat aan heruitvinding toe?
 Hoe kan de testator zich indekken tegen het wegvallen van de beweegredenen voor zijn legaat?
 Hoe kan de testator zich indekken tegen de hypothese dat hij naderhand vergeet zijn testament te herroepen of na
verloop van tijd wilsonbekwaam is geworden en niet meer bij machte is om een herroepend testament te maken?
 Op welke wijze kan de begunstigde van een last, die is opgelegd aan de legataris, beter worden beschermd?
 Waarom komt het klassieke ontervend testament tussen echtgenoten soms onvoldoende tegemoet aan de wil van
de testator?
 Slaat de testamentaire begunstiging steeds op de levensverzekeringskapitalen die de testator heeft
onderschreven?
 Op welke wijze biedt het restlegaat aan de tweede begiftigde bescherming tegen de executierechten van
persoonlijke schuldeisers van de eerste begiftigde?
 ….

Dagschema webinar

Deelname

13u00-13u10

Inleiding door de voorzitter

13u10-14u00

Deel 1

14u00-14u10

Vragen en antwoorden

14u10-14u20

Pauze

14u20-15u10

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.

15u10-15u20

Vragen en antwoorden

15u20-15u30

Pauze

15u30-16u20

Deel 3

16u20-16u30

Vragen en antwoorden

Erkenning
Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van
Notarissen onder het nummer 20/32605 voor 3u
juridische punten.

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

Webinar

Het testament:
doorgelicht en herbekeken

Telefoon: .............................................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................................................
Btw-nummer: ......................................................................................................................................

Hoe inschrijven?
 www.knopspublishing.be
 Deze antwoordkaart

Gegevens deelnemer(s): Het congresboek wordt u toegestuurd.
Naam deelnemer 1: .............................................................................................................................
E-mailadres deelnemer 1: ...................................................................................................................
Postadres deelnemer 1: ......................................................................................................................

per post zenden naar:
KnopsPublishing
Kerkstraat 108
9050 Gent
 Deze antwoordkaart
faxen naar 014/73 89 50

Naam deelnemer 2: .............................................................................................................................
E-mailadres deelnemer 2: ...................................................................................................................
Postadres deelnemer 2: ......................................................................................................................
 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van ma 25 januari 2021: € 367 excl. btw.
 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van ma 8 februari 2021: € 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 van ma 25 januari 2021: ……… (aantal) personen
 Interactief webinar van ma 8 februari 2021: ……… (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.

 Een e-mail sturen naar
info@knopspublishing.be met
uw inschrijvingsgegevens

