
Overdracht van het familiaal vermogen 
Voorkomen en genezen 

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

Het overdragen van vermogen naar de volgende generatie gebeurt niet altijd zonder slag of stoot. Ruzie binnen 

de familie, ongelijkheid tussen de kinderen of het gevoel misdeeld te zijn … 

In dit seminarie benaderen de sprekers deze problematiek vanuit twee verschillende invalshoeken: voorkomen 

(tijdens leven, via erfovereenkomsten) en genezen (na het overlijden, via de gerechtelijke procedure vereffening-

verdeling).  

In het eerste luik worden aan de hand van zeer concrete cases het nut en de valkuilen van erfovereenkomsten 

besproken. Deze erfovereenkomsten zijn immers een zeer dankbaar instrument om gemoedsrust te bekomen 

voor de erflater en familiale vrede te verzekeren tussen de erfgenamen. Voor als het dan toch misgaat bij de 

successieplanning, wordt in het tweede luik de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling topicsgewijs 

toegelicht. Hier wordt dieper ingegaan op zowel procedurele als materieelrechtelijke aspecten van de vereffening 

en verdeling van een nalatenschap. Een zeer praktijkgerichte benadering met concrete oplossingen en overleg! 

Data en locaties: Parkeren: 

 Di 19 oktober 2021: Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 bij het gebouw 

 Di 30 november 2021: interactief webinar van 13u tot 17u

Sprekers: 

 Mr. Nathalie Labeeuw, advocaat-vennoot Cazimir

 Mr. Rinse Elsermans, advocaat Cazimir

Onder het voorzitterschap van: 

 Dirk Seresia, notaris te Pelt (sessie Houthalen)

 Christoph Castelein, notaris te Kortrijk en Koksijde (webinar)

Programma: 

Onder andere volgende topics en vraagstukken komen hierbij aan bod: 

 Voorkomen via erfovereenkomsten:

o Wat zijn de aandachtspunten bij het gedifferentieerd schenken van vermogen (nu eens in blote

eigendom, dan weer in volle eigendom) aan verschillende kinderen?

o Bestaan er oplossingen voor eerder gecreëerde ongelijkheden?

o Moet iedereen aanwezig zijn op de verplichte vergadering bij de notaris of kan het via volmacht?

o Kan de erfovereenkomst nog worden aangepast nadat het ontwerp werd verstuurd door de notaris?

o Kan ik een volmacht geven aan een lasthebber om voor mij een erfovereenkomst af te sluiten?

 Genezen via procedure vereffening-verdeling:

o Wat is de impact van een verblijvingsbeding op de gerechtelijke vereffening-verdeling?

o Volstaat het dat partijen in het vonnis tot aanstelling van de notaris-vereffenaar berusten, of is een

betekening van het vonnis steeds vereist?

o Heling versus positieve meldingsplicht van iedere partij

o Weigering van de eedaflegging door één van de partijen

o Kan van de wettelijke termijnen uit het Gerechtelijk Wetboek worden afgeweken? En is dit aangeraden?



ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

Btw-nummer:  .......................................................................................................................................  

Gegevens deelnemer(s): 

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 de studienamiddag van di 19 oktober 2021 (Houthalen): € 384 excl. btw.

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van di 30 november 2021: € 384 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.

 Studienamiddag di 19 oktober 2021 (Houthalen):  ……(aantal) personen

 interactief webinar di 30 november 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.  

Studienamiddag 

Overdracht van het 
familiaal vermogen 

Voorkomen en genezen 

Hoe inschrijven? 

 www.knopspublishing.be

 Deze antwoordkaart

faxen naar 014/73 89 50

 Een e-mail sturen naar

info@knopspublishing.be met

uw inschrijvingsgegevens

Deelname webinar:  

Om te kunnen deelnemen aan het 

webinar, ontvangt u 2 maal dezelfde 

toegangslink tot de webinaromgeving:   

- de eerste keer uiterlijk 2 dagen vooraf,  

- de tweede keer op de dag van de 

uiteenzetting zelf, één uur voor aanvang. 

Mocht u de mail niet hebben ontvangen, 

gelieve uw ‘spam’ te controleren op 

afzender ‘KnopsPublishing’.  

De documentatie wordt u per post 

bezorgd en is eveneens te downloaden 

via de link in de uitnodiging en in de 

opvolgingsmail met kort evaluatie-

formulier. 

Dagschema live opleiding 

12u45-13u30       Ontvangst met lichte lunch 

13u30-13u40       Inleiding door de voorzitter 

13u40-15u15       Deel 1  

15u15-15u35       Pauze 

15u35-17u30       Deel 2  

17u30-18u00       Vragen en overleg 

18u00           Discussie en netwerking - drink 

 

Dagschema webinar 

13u00-13u10     Inleiding door de voorzitter 

13u10-14u40     Deel 1 

14u40-14u55     Pauze 

14u55-15u10     Vragen en antwoorden 

15u10-16u40     Deel 2 

16u40-16u45     Pauze 

16u40-17u00     Vragen en antwoorden 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 20/34171 voor 4 uren voor de opleiding en voor 3,5 uren 

voor de webinar. 

http://www.knopspublishing.be/

