A

N

T

W

O

O

R

D

K

A

A

R

T

FACTURATIEGEVENS:
Naam kantoor:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres:
Tel:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................

Fax:............................................................................................... Email:

..............................................................................................................

BTW- of ondernemers NUMMER: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Naam deelnemer...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
wenst zich in te schrijven voor de juridische studienamiddag “HUWELIJKSVERMOGENSRECHT”
❑
❑
❑
❑

GROOT BIJGAARDEN.............dinsdag 13 november 2018
KORTRIJK...............................donderdag 22 november 2018
HASSELT.................................maandag 26 november 2018
ANTWERPEN..........................dinsdag 11 december 2018

en schrijft over het bedrag van ................x €161,00 (OF via KMO Portefeuille) = ..........€ op reknr: BE83 4262 2137 7115
met vermelding van de gestructureerde mededeling die u terugvindt op de factuur.
Graag antwoord (fax, mail uw reservatie of stuur antwoordkaart naar (EuroPConcept bvba – David Tenierslaan 14 8500 KORTRIJK)
Fax: 02/706 49 21

E- mail: info@europconcept.be
Of online registratie via www.europconcept.be (klik: Juridische studienamiddagen)

U kunt ook online inschrijven via de informatieve website
www.europconcept.be
- Gelieve het BTW bedrag (BTW €27,94) rechtstreeks te willen overmaken
aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de
gestructureerde referentie die u op de factuur terug vindt.
- Gelieve het PROJECTBEDRAG netto €133,06 in te vullen a.u.b.
(40% wordt desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)

EuroPConcept bvba
David Tenierslaan 14 8500 Kortrijk
Tel: 02 456 07 90 - Fax: 02 706 49 21
Email: info@europconcept.be

INLICHTINGEN EN RESERVATIE:

Indien u gebruik maakt van de subsidiëringsmaatregel KMO PORTEFEUILLE
Na inschrijving ontvangt u een factuur GELIEVE DE BETALING UIT TE
VOEREN NA ONTVANGST FACTUUR (met gestructureerde mededeling)
(INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus, onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: €133,06 en BTW: €27,94)
Studienamiddag: €161,00

INSCHRIJVING

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor
KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer
DV.O1074

Juridische studienamiddag:

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
‘1 september 2018...
Eindelijk een 21e eeuws huwelijksvermogensrecht?’
GROOT BIJGAARDEN........ DINSDAG 13 NOVEMBER 2018
KORTRIJK............................................ DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018
HASSELT................................................ MAANDAG 26 NOVEMBER 2018
ANTWERPEN................................... DINSDAG 11 DECEMBER 2018
AANVANG: TELKENS OM 14.00 UUR

GROOT-BIJGAARDEN - KORTRIJK - HASSELT - ANTWERPEN

JURIDISCHE UITEENZETTING :

PRAKTISCHE INFORMATIE

1 SEPTEMBER 2018:
EINDELIJK EEN 21E-EEUWS
HUWELIJKSVERMOGENSRECHT?

Programma:
13.30 u
14.00 u
17.30 u
18.00 u

BEKNOPTE INHOUD VAN DE STUDIENAMIDDAGEN

Na de recente modernisering van het erfrecht werd op 1 december het wetsvoorstel tot
hervorming van het huwelijksvermogensrecht ingediend.
De bedoeling is om de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in werking te laten
treden op 1 september 2018, op hetzelfde moment als het hervormde erfrecht.
Tijdens deze studienamiddag worden deze belangrijke wijzigingen, de wettelijke regels en
de basisprincipes uitvoerig door de sprekers toegelicht zoals o.m. De wijziging van het
wettelijk stelsel, de gemeenschap met huwelijkscontract, de hervorming bij de scheiding
van goederen, de levensverzekering, de positie van de langstlevende echtgeno(o)t(e)n het
huwelijksvermogensrecht én erfrecht
Verder worden ook de gevolgen voor de familiebedrijven in het kader van het nieuwe
huwelijksvermogensrecht alsook wordt enige aandacht besteed aan fiscale gevolgen.

Onthaal
Deel 1 + Koffiepauze
Deel 2
Vraagstelling en nabeschouwing.
Einde en attesten

Data & Locaties:
Dinsdag 13 november 2018
De Waerboom
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN
Donderdag 22 november 2018
DAMIER hotel
Grote Markt 41
8500 KORTRIJK
Maandag 26 november 2018
Voka (Kamer van Koophandel)
G Roppesingel 51
3500 HASSELT
Dinsdag 11 december 2018
Kasteel Den Brandt
Beukenlaan 12
2020 ANTWERPEN
Aanvang telkens om 14.00 uur

Accreditaties
EuroPConcept is een erkende opleidingsvertrekker voor de OVB.
Aan deze studienamiddag worden 4 juridische punten toegekend.
Door de Nationale Kamer voor Notarissen
wordt de accreditatie toegekend voor 3.5 uren (in aanvraag)

Sprekers:

Mr. Nathalie Labeeuw
Nathalie Labeeuw is één van de grote Belgische specialisten successieplanning en familiaal vermogensrecht.
Ze adviseert bij de overdracht van familiebedrijven
en verzorgt de vermogensplanningen van soms erg
complexe gezinssituaties. Onder haar cliënten rekent
zij particulieren die behoren tot de top 100 van meest
vermogende Belgen.
Nathalie heeft een diploma in de Rechten, behaald aan
de KU Leuven en de Université de Poitiers. Ze is ook
master in het Notariaat (KU Leuven) en werkte jaren als
assistent aan het Instituut voor Familiaal Vermogensrecht
(KU Leuven). Nathalie is Nederlandstalig, maar spreekt
ook Engels en Frans.
Nathalie is een veelgevraagde spreker bij financiële
instellingen, de Federatie van Notarissen, de Fiscale
Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. Ze is ook
redactielid van vooraanstaande tijdschriften in haar
vakgebied.

Mr. Olivier De Keukelaere
is specialist in vermogensplanning en ondernemingsfiscaliteit.
Hij specialiseerde zich in het ondernemingsrecht
(Paris I, Sorbonne en Université Catholique de Louvain),
het fiscaal recht (Fiscale Hogeschool Brussel) en het
vennootschapsrecht (Brugge Business School)
Olivier publiceert in fiscale tijdschriften en is een veelgevraagde gastspreker over de opvolging van familiebedrijven. Hij is ook lid van het Family Firm Institute,
het meest toonaangevend instituut ter wereld voor
adviseurs van familiebedrijven.

