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Praktische informatie

 DATUM EN PLAATS 

Maandag 12 december 2016 om 18.00u
Universiteit Hasselt
Aula Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Dinsdag 20 december 2016 om 18.00u
Gerechtsgebouw Brugge
Zittingszaal A
Kazernevest 3, 8000 Brugge
Parking ‘advocaten’, toegang via Kazernevest

 ACCREDITATIES / PERMANENTE VORMING 

De erkenning door de Orde van Vlaamse Balies werd aangevraagd. Attesten worden enkel afgeleverd 
wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vorming de  handtekeningenlijst heeft 
afgetekend.
Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd. Het Instituut voor 
Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid van de ingeschreven 
deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een collega.

De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd aangevraagd.

 PRIJS 

1. Deelname studieavond (incl. met broodjes): 65 euro (excl. btw)
2. Deelname studieavond (incl. met broodjes) + boek Patrimonium 2016: 169 euro (excl. btw)
3. Deelname studieavond (incl. met broodjes) + boek Patrimonium 2016 met abonnement:  

148 euro (excl. btw) 

Bestaande abonnees op de reeks Patrimonium krijgen hun boek thuis toegezonden in het kader van 
hun abonnement. Om in te schrijven voor de studiedag kiezen zij voor optie 1. Indien u niet kan 
deelnemen aan de studiedag kan u het boek bestellen aan 110 euro/ex. (incl. btw / excl. verzend-
kosten). Een abonnement nemen op Patrimonium kan aan 88 euro/ex. U krijgt dan automatisch, 
jaarlijks de nieuwe editie toegestuurd.

 BIJKOMENDE INLICHTINGEN 

Universiteit Hasselt 
Faculteit Rechten
tel 011 / 26 87 67 • fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be

Patrimonium 2016
Actualia familiaal  
vermogensrecht

Maandag 12 december 2016  
om 18u in Hasselt

Dinsdag 20 december 2016
om 18u in Brugge
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Ja, ik wens deel te nemen aan de jaarlijkse patrimoniumstudiedag. Ik kies voor volgende optie:

Studieavond te Hasselt (12/12/2016)
❍ Deelname studieavond: 65 euro (excl. btw)
❍ Deelname studieavond + boek Patrimonium 2016: 169 euro (excl. btw)
❍ Deelname studieavond + boek Patrimonium 2016 met abonnement: 148 euro (excl. btw)

Studieavond te Brugge (20/12/2016)
❍ Deelname studieavond: 65 euro (excl. btw)
❍ Deelname studieavond + boek Patrimonium 2016: 169 euro (excl. btw)
❍ Deelname studieavond + boek Patrimonium 2016 met abonnement: 148 euro (excl. btw)

Ik kan niet aanwezig zijn maar ik wil een boek bestellen:
❍ Ik bestel _____ ex. van Patrimonium 2016 aan 110 euro/ex. (incl. btw / excl. verzendkosten).
❍ Ik neem _____ abonnement(en) op de reeks Patrimonium. Patrimonium 2016 krijg ik aan 

de voordeelprijs van 88 euro/ex. De jaarlijkse nieuwe editie krijg ik automatisch  
toegestuurd.

De heer/ Mevrouw

Functie

Kantoor / Instelling / Rechtsmacht 

Straat en nr.

Postcode       Gemeente

Tel                                                                           Fax

E-mailadres

Facturatieadres:

BTW-nummer:

Datum:   Handtekening:
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Met Patrimonium 2016 verschijnt het elfde boekdeel in de reeks Patrimonium. 

Patrimonium biedt een jaarlijkse actualisering van het familiaal vermogensrecht aan de 
hand van recente wetgeving en wetsvoorstellen, rechtspraak en rechtsleer. De legislatieve 
en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen worden eveneens geana-
lyseerd. Ten slotte worden tien voor de praktijk relevante vraagpunten beantwoord.

Op wetgevend vlak moet in eerste instantie worden gewezen op de wet van 19 juni 2016 
tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vrucht-
gebruik betreft.

Op jurisprudentieel vlak kan onder andere de aandacht worden gevestigd op een arrest 
van het Hof van Cassatie omtrent de toe te passen interestvoet in geval van inkorting in 
waarde, de arresten van de hoven van beroep te Antwerpen, Luik en Gent over het statuut 
van de groepsverzekering en de voor de praktijk erg relevante rechterlijke uitspraken inzake 
schuldvorderingen tussen (gewezen) partners op grond van verrijking zonder oorzaak.

Ten slotte verdienen verschillende Standpunten van de Vlaamse Belastingdienst in het 
domein van het familiaal vermogensbeheer alle aandacht.

Dit zijn slechts enkele van de talrijke ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht die 
uitvoerig worden geanalyseerd in Patrimonium 2016 en die Prof. Dr. W. Pintens, Raadsheer 
S. Mosselmans, Prof. Dr. Mark Delanote, Prof. Dr. Ch. Declerck en Mr. A. Maelfait zullen 
toelichten.

Voorzitterschap in Hasselt: Prof. Dr. Walter Pintens, em. gewoon hoogleraar KU Leuven

Voorzitterschap in Brugge: Sven Mosselmans, raadsheer in het hof van beroep te Gent 

18.00u Ontvangst deelnemers

18.30u Verwelkoming door de voorzitter  

18.40u Standpunten Vlaamse Belastingdienst inzake familiaal vermogensbeheer
 Prof. Dr. Mark Delanote, docent UGent en VUB en advocaat 

19.20u Actualia giften
 Ann Maelfait, advocaat, vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt

20.00u Actualia relatievermogensrecht  
 Prof. Dr. Charlotte Declerck, hoofddocent UHasselt en advocaat 

20.40u Vraagstelling 

21.00u Slotwoord door de voorzitter

Toelichting Programma

Vóór 8 december 2016 rechtstreeks in te schrijven via de website:  
www.uhasselt.be/patrimonium 

of door deze inschrijvingsstrook per e-mail, post of fax te bezorgen aan:  
Faculteit Rechten UHasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt, Fax 011/26. 87. 79, faculteitrechten@uhasselt.be

Het is onmogelijk om uw deelname te annuleren, wel kan u een vervanger sturen mocht u verhinderd zijn.
❍ de inschrijver is (doorhalen wat niet past) magistraat / gerechtelijk stagiair / referendaris en verzoekt zijn inschrijving 

te factureren aan de FOD Justitie.
❍ de inschrijver is student aan de Universiteit Hasselt en dient geen inschrijvingsgeld te betalen voor de deelname aan 

de studieavond op 12 december.

PATRIMONIUM_folder_2016.indd   2 30/09/16   09:41


