
Zorgvolmacht in een internationale context 

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

Op een bepaald ogenblik in het leven zijn mensen soms niet meer in staat om hun belangen zelf te behartigen. In 
België kan men voor deze situatie sinds 1 september 2014 een buitengerechtelijke zorgvolmacht opstellen.  
Maar wat indien de beschermde persoon vermogen heeft in het buitenland of na het opstellen van de Belgische 
zorgvolmacht geëmigreerd is? Kan de zorgvolmacht in dat geval ook buiten België worden aangewend? Kan men 
in het omgekeerde geval een buitenlandse zorgvolmacht in België aanwenden? Dergelijke vraagstukken doen zich 
op vandaag, in een geglobaliseerde wereld, steeds vaker voor.  

Op 1 januari 2021 is in België het Verdrag van ’s Gravenhage van 13 januari 2000 inzake de internationale 
bescherming van volwassenen in werking getreden. Dit verdrag regelt onder andere het toepasselijk recht op de 
zorgvolmacht in een internationale context. Gelet op de beperkte territoriale werking ervan, blijven evenwel ook de 
Belgische IPR-regels in dit kader relevant.  

Tijdens deze studienamiddag krijgt u een praktijkgerichte toelichting over hoe u als notaris uw cliënten kan 
adviseren in een dergelijke internationale context, mede in het kader van de mogelijkheid tot successieplanning. 

Data en locaties: Parkeren: 

 Do 8 september 2022: interactief webinar, van 13 tot 17u

 Di 25 oktober 2022: Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 bij het gebouw 

Sprekers: 

 Ann Maelfait, advocaat-vennoot, Rivus Advocaten, docent Expert Class Vermogens- en Successieplanning,

Brugge Business School

 Kirsten De Winné, advocaat, Rivus Advocaten

Onder het voorzitterschap van: 

 Jean-Luc Snyers, notaris te Alken (webinar)

 Alvin Wittens, notaris te Wijnegem (sessie Antwerpen)

Programma: 
O.a. volgende topics komen tijdens deze opleiding aan bod: 

 Zorgvolmacht - waarvoor, hoe en wanneer?

 Welk recht is van toepassing op de zorgvolmacht in een internationale context?

 Kan een Belgische zorgvolmacht buiten België worden aangewend?

 Kan een buitenlandse zorgvolmacht in België worden aangewend?

 Mogelijkheid tot successieplanning in een internationale context (verrichten en aanvaarden van schenkingen,

opstellen en herroepen van testamenten, aanvaarden en verwerpen van nalatenschappen, wijzigen

huwelijkscontracten)

 Casussen

 …
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ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

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

Gegevens deelnemer(s): 

Naam deelnemer 1: ………………………………………………………………………………………… 

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

Postadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………… 

ID-nummer* deelnemer 1: …………………………………………………………………………………. 

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

E-mailadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………… 

Postadres deelnemer 2: …………………………………………………………………………………… 

ID-nummer* deelnemer 2: …………………………………………………………………………………. 

*ID-nummer in te vullen indien van toepassing voor het toekennen van de aanwezigheidsattesten. 

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van do 8 september 2022: € 411 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van di 25 oktober 2022 (Antwerpen): € 411 excl. btw.  

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 378 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

    Interactief webinar do 8 september 2022:  ……(aantal) personen 

   Studienamiddag di 25 oktober 2022 (Antwerpen):  ……(aantal) personen 

 

Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch en 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 

Zorgvolmacht in een 
internationale context  

 

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  

13u10-14u10      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  

 

http://www.knopspublishing.be/

