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

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

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

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

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

BTW- of ondernemers NUMMER: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Naam deelnemer(s).....................................................................................................................................................................................................................................................................................
wenst zich in te schrijven voor de juridische studienamiddag ‘Familiaal recht’
❑ GROOT BIJGAARDEN.............donderdag 19 augustus 2021
❑ HASSELT.................................dinsdag 24 augustus 2021
❑ KORTRIJK...............................donderdag 26 augustus 2021
❑ KONTICH.................................Dinsdag 31 augustus 2021
en schrijft over het bedrag van ................. x €169,00 (OF via KMO Portefeuille) = ................€ op reknr: BE83 4262 2137 7115
met vermelding van de gestructureerde mededeling die u terugvindt op de factuur.

Graag antwoord via mail of online of via Fax 02 706 49 21 naar EuroPConcept bv
www.europconcept.be

- Gelieve het BTW bedrag (BTW € 29,34) rechtstreeks te willen overmaken
aan EuroPConcept via rekeningnummer BE83 4262 2137 7115 met de
OGM-referentie die u op de factuur terug vindt.
- Gelieve in te vullen PROJECTBEDRAG netto € 139,66, (30% wordt
desgevallend via KMO Portefeuille gesubsidieerd)
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
a.u.b.)

Tom Bauwens
David Tenierslaan 14
8500 Kortrijk
T 02 456 07 90
F 02 706 49 21
EuroPConcept bv

INLICHTINGEN EN RESERVATIE:

Studienamiddag: €169,00 (INCLUSIEF Aftrekbare BTW 21% & Syllabus,
onthaalkoffie en koffiepauze)
(NETTO: € 136,37 en BTW: € 29,34)

INSCHRIJVING

EuroPConcept is een door het Vlaams Gewest erkende dienstverlener voor
KMO Portefeuille voor de pijler ”Opleiding” met het erkenningsnummer
DV.O1074
Permanente Vorming Sinds 2002

FAMILIE- EN FAMILIAALVERMOGENSRECHT: TOUR D’HORIZON 2021

GROOT BIJGAARDEN........ DONDERDAG 19 AUGUSTUS 2021
HASSELT................................................ DINSDAG 24 AUGUSTUS 2021
KORTRIJK............................................ DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2021
KONTICH............................................... DINSDAG 31 AUGUSTUS 2021
AANVANG: TELKENS OM 14.00 UUR

GROOT BIJGAARDEN - HASSELT - KORTRIJK - KONTICH

T

JURIDISCHE UITEENZETTING :

PRAKTISCHE INFORMATIE
Programma:

FAMILIE- EN FAMILIAALVERMOGENSRECHT:
TOUR D’HORIZON 2021

13.30 u
14.00 u
17.30 u
18.00 u

INHOUD VAN DE STUDIENAMIDDAG:
Naar jaarlijkse gewoonte brengen wij u een actualia, recente rechtspraak en wetgeving
In het eerste deel van de sessie nl. het familierecht focust Mr Brouwers op o.a. de
volgende actuele onderwerpen:
I. Wetgeving:
- de nieuwe ‘Broers en zussen-wet’ van 20 mei 2021: commentaar en koppeling
aan het cassatiearrest van 10 februari 2020 m.b.t. de procesonbekwaamheid van
minderjarigen.
- het te verwachten nieuwe wetboek ‘Verbintenissen’ en de plaats daarin van het begrip
‘natuurlijke verbintenis’. Toepassingen in de rechtspraak o.a. inzake teveel betaald
kindergeld en vorderingen tussen gewezen samenwoners.
II. Rechtspraak:
A. UITVOERING VAN EEN TITEL
- hoelang gaat een titel mee: zowel inzake EOT als een gerechtelijke uitspraak,
- uitvoering van een onderhandse EOT-akte?
- bruteren van een uitkering na echtscheiding: rechtzetting van een materiële vergissing
of inhoudelijke beslissing?

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

Data & Locaties:
Donderdag 19 augustus 2021
DE WAERBOOM
Jozef Mertensstraat 140
1702 GROOT BIJGAARDEN
Dinsdag 24 augustus 2021
VOKA (Kamer van Koophandel)
Gouverneur Roppesingel 31
3500 HASSELT
Donderdag 26 augustus 2021
KLOKHOF
Sint Anna 2 (Wijk Rodenburg)
8500 KORTRIJK
Dinsdag 31 augustus 2021
DE JACHTHOORN
Doornstraat 11
2550 KONTICH
Aanvang telkens om 14.00 uur

B. ONTVANGSTMACHTIGING
- problemen met de beroepstermijn,
- soms worden de partijen door de rechter op een verkeerd been gezet,
- kan een ontvangstmachtiging bij toepassing van de ‘blijvende saisine’ gevraagd
worden?
C. TERRITORIALE BEVOEGDHEID FAMILIERECHTBANK
- ingeval van onrechtmatige wijzing domiciliering kind?
- ingeval van de vrijwillige tussenkomst van een ouder?

Sprekers:

Mr. Steven BROUWERS
Advocaat
Erkend familiaal bemiddelaar
Docent post academische opleiding Bemiddeling UA
Gewezen onderwijsprofessor VUB

Mr Hilde VANBOCKRIJCK
In het tweede van de sessie nl. het familiaal vermogensrecht ligt de focus op de
volgende onderwerpen:
I. Wetgeving:
- de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie : korte
commentaar op de wijzigingen inzake het authentiek testament en de verwerping van
de nalatenschap door een minderjarige/onbekwaam verklaarde
II. Rechtspraak:
- De vereffening: tijdstip van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel, kwalificatie
van activa en passiva, opstellen van vergoedingsrekening en beheersrekening
- De verdeling: verdeling in natura, heling, redactie van deelakkoorden
- Procedurele topics
- Samenloop faillissement en vereffening-verdeling huwgemeenschap

ACCREDITATIES
OVB 4 juridische punten
NOT 3.5 u (o.v.in aanvraag)
GDW (o.v. in aanvraag)

Voormalig assistente aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid
van de KU Leuven in het Instituut voor Familie- en
Jeugdrecht. Auteur van talrijke publicaties in het
familierecht en familiaal vermogensrecht
Spreker op diverse studiedagen en opleidingen
Advocaat aan de balie van Limburg en Leuven

Alle studienamiddagen gaan zoals steeds door,
comfortabel, in een gemoedelijke sfeer
maar nog steeds in een veilige modus en
met een beperkt aantal deelnemers.
Een reservatie is daarom wenselijk.
Maak ook kennis met de online opleidingen
(On Demand) van
EuroPConcept en De Experten op
www.europconcept.online
EuroPConcept - Seminars bv
en De Experten bieden u een zomerkorting aan van
25% voor de “ON DEMAND”
opleidingen en E-learnings
Geniet nu van het zomerse tarief van
€90,00 + BTW incl. syllabus
Assistentie en informatie:
info@de-experten.be

