
Zorgplanning voor meerderjarige zorgenkinderen 
Aandachtspunten en knipperlichten 

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

Wie zal er voor ons zorgenkind zorgen als wij er niet meer zijn? Deze bezorgdheid leeft vaak bij ouders van een zorgenkind 
en wordt soms ook ten overstaan van de notaris geuit.  

In deze opleiding wordt aandacht geschonken aan enkele vaak voorkomende en concrete vragen van ouders van 
zorgenkinderen zoals: Hoe kunnnen we ervoor zorgen dat ons zorgenkind levenslang over inkomsten, huisvesting en zorg 
zal beschikken? Hoe kunnen we ons zorgenkind beschermen tegen zichzelf? Hoe kunnen we zijn vermogen beschermen 
tegen schuldeisers?  

In deze breed opgevatte opleiding wordt bovendien ook aandacht geschonken aan de mogelijke gevolgen die de regeling 
van de ouders kan hebben op de tegemoetkomingen of voordelen waarin de overheid voorziet zoals sociale 
tegemoetkomingen of het recht op sociale huur. Er wordt aandacht geschonken aan enkele knipperlichten zodat de 
notaris kan anticiperen op vragen van ouders over wat bijvoorbeeld het effect zal zijn van een gift op de sociale 
tegemoetkomingen waarvan het zorgenkind geniet. 

De opleiding vertrekt van een ruime invulling van het begrip zorgenkind: dit kan zowel een kind met een fysieke, motorische, 
verstandelijke of zintuiglijke beperking zijn, of een kind met een psychische of andere ziekte, als een kind met een drugs- of 
andere verslaving of een kind dat fysiek, psychisch of sociaal kwetsbaar is.  

Data en locatie: Parkeren: 

 Wo 19 oktober 2022: interactief webinar, van 13 tot 17u

 Ma 12 december 2022: Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146 bij het gebouw 

Spreker: 

 Veerle Vanderhulst, notarieel jurist en geaffilieerd wetenschappelijk medewerker van de opleiding Notariaat

Vrije Universiteit Brussel

Onder het voorzitterschap van: 

 Dirk Seresia, notaris te Pelt (webinar)

 Johan Verstraete, erenotaris (opleiding Oostkamp)

Programma: 

O.a. volgende vragen komen tijdens deze opleiding aan bod: 

 Kan met het oog op levenslange inkomsten het reservatair erfdeel van het zorgenkind (uitsluitend) worden opgevuld

met een recht op lijfrente of recht op vruchtgebruik?

 Is een recht op levenslange huur (soms) te verkiezen boven een recht op vruchtgebruik op een woning om het

zorgenkind levenslang huisvesting te verschaffen?

 Biedt een legaat met last om voor het zorgenkind te zorgen zekerheid dat de zorginstelling daadwerkelijk levenslang

zorg zal bieden?

 Met welke valkuilen moet rekening worden gehouden wanneer in een zorgovereenkomst (bv. met broer of zus) een

marktconforme vergoeding voor de zorg wordt bedongen?

 In welke mate is een vervreemdingsverbod in een gift doeltreffend om het gedrag van het zorgenkind in de toekomst te

sturen?

 In welke mate biedt een onbeslagbare lijfrente bescherming tegen schuldeisers?

 Verliest het zorgenkind zijn recht op sociale huur als hij (een aandeel in) de ouderlijke woning zou erven?

 Kan het zorgenkind zijn sociale tegemoetkoming behouden als hij van de ouder een recht op lijfrente geschonken

krijgt?

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer ID 475220 voor 3,5 uren. 



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 wo 19 oktober 2022: € 411 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van ma 12 december 2022 (Oostkamp): € 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 wo 19 oktober 2022:  ……(aantal) personen 

   Studienamiddag ma 12 december 2022 (Oostkamp): ……(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 

Zorgplanning voor 
meerderjarige 

zorgenkinderen 
 

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/

