HET NIEUWE ERFRECHT

Het huidige erfrecht is in grote mate onveranderd gebleven sinds 1804 en is
niet meer aangepast aan de ontwikkelingen in onze hedendaagse maatschappij.
Het klassieke gezin van gehuwde ouders met kinderen wordt steeds minder
de norm. Meer en meer mensen bouwen een gezin uit buiten het huwelijk en
kiezen voor een wettelijke of feitelijke samenwoning. Ook de toename van het
aantal nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden
zorgt voor nieuwe uitdagingen. Daarbij verwachten veel burgers dat de wetgever
hen meer ruimte biedt om zelf hun erfenis te regelen, rekening houdend met
de reële aard van hun relatie met de kinderen en andere erfgenamen,
en hun specifieke behoeften.
Het erfrecht biedt momenteel niet voldoende mogelijkheden om een regeling
op maat te treffen voor elke situatie. Daar wil de nieuwe erfrechtwet die op 20
juli door het parlement is goedgekeurd, aan tegemoetkomen, zonder de familiale
solidariteit en het evenwicht tussen de kinderen en de langstlevende echtgenoot te
doorbreken.
Tijdens een studiedag met sprekers die nauw betrokken waren bij de
totstandkoming van de hervorming komt u te weten welke wijzigingen de wet
inhoudt en hoe deze nieuwe regels een invulling zullen krijgen in de praktijk.
In het voormiddagprogramma gaan we dieper in op het nieuwe erfrecht van
de kinderen en de langstlevende echtgenoot en de wijze van inbreng en
inkorting van giften. In de namiddag staan we stil bij de mogelijkheid
om bepaalde erfovereenkomsten te sluiten over een niet-opengevallen
nalatenschap, het overgangsrecht en de impact van de hervorming voor
notarissen en vermogensplanners.

Servais Verherstraeten
Voorzitter CD&V-Kamerfractie

PROGRAMMA
9u30 Verwelkoming

Servais Verherstraeten,
voorzitter CD&V-Kamerfractie

9u35 De hervorming van het erfrecht

• uitdagingen en krachtlijnen
Koen Geens, minister van Justitie

10u00 De reserve en inkorting van giften
Prof. dr. Alain Laurent Verbeke

10u30 Naar een nieuw evenwicht tussen het erfrecht

van de langstlevende echtgenoot, de kinderen
en de overige bloedverwanten
Dr. Elise Goossens

11u00 Koffie
11u30 De inbreng van giften

Prof. dr. Hélène Casman

12u00 Vraagstelling aan de sprekers

moderator: Raf Terwingen, Kamerlid

12u30 Broodjeslunch
13u45 Erfovereenkomsten
Prof. dr. Jan Bael

14u15 Aandachtspunten voor de rechtspraktijk
• De verdeling van de nalatenschap
Prof. dr. Charlotte Declerck
• Overgangsrecht
Prof. dr. Renate Barbaix
• Het nieuwe erfrecht en het notariaat
mr. Erik Van Tricht
• Het nieuwe erfrecht en
de estate planning practice
mr. Alain Van Geel

15u15 Vraagstelling aan de sprekers

moderator: Raf Terwingen, Kamerlid

15u45 Een blik op de toekomst

• Erfbelasting
Katrien Schryvers, Vlaams parlementslid
• Relatievermogensrecht
Sonja Becq, Kamerlid

16u15 Slotwoord

Servais Verherstraeten,
voorzitter CD&V-Kamerfractie

16u20 Receptie

De Schelp
Vlaams Parlementsgebouw

HET NIEUWE ERFRECHT
Wet

Brussel
Centraal station

Uw inschrijving wordt slechts aanvaard na ontvangst
van de betaling; inschrijven kan tot 24 september 2017.
Na deze datum is het niet meer mogelijk een inschrijving ongedaan te maken. U ontvangt een factuur. De gegevens worden
opgenomen in de bestanden van de CD&V-Kamerfractie,
waar overeenkomstig de wet van 8 december 1992 het
toegangs- en correctierecht kan uitgeoefend worden.
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29 SEPTEMBER 2017
DE SCHELP, VLAAMS PARLEMENT

PRAKTISCH

Deelnameprijs

De Schelp in het Vlaams Parlementsgebouw,
Hertogstraat, Brussel, is te bereiken:

100 euro vooraf te storten op rekeningnummer
BE14 7775 9692 9083 van de CD&V-Kamerfractie met
vermelding ‘studiedag’ en de naam en voornaam van
de deelnemer. In dit bedrag zijn inbegrepen:
inschrijvingsgeld, documentatiemap, koffiepauzes,
broodjeslunch en receptie.

• met het openbaar vervoer:
trein tot Brussel Centraal, te voet 15’ of metro Kunst-Wet
• met de wagen:
parking Wet, Wetstraat 19, 1040 Brussel (betalend).
De Orde van Vlaams Balies heeft deze studiedag erkend
voor 6 juridische punten. De Nationale Kamer van Notarissen
heeft deze studiedag erkend voor 4.5 uren juridische opleiding.
Voor magistraten en gerechtspersoneel werd een erkenning
aangevraagd bij de FOD Justitie.

Inschrijven
Via mail met vermelding naam, voornaam, functie, adres en
telefoonnummer van de deelnemer(s) sturen naar:
studiedag@kamer.cdenv.be
Secretariaat CD&V-Kamerfractie (T.a.v. Sonja Van Den Bossche)
Tel 02 549.85.01

