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Studieavond 

Actuele en toekomstige 
ontwikkelingen in het 
familiaal vermogensrecht     
Kortrijk, dinsdag 14 oktober 2014

ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

dinsdag 14 oktober 2014 van 18.30 tot 21.15 uur
ontvangst vanaf 18.15 uur
Pauze met drank en broodjes

Ku Leuven Kulak, e. Sabbelaan 53 in Kortrijk

Livestream 

u kan deze studieavond volgen via livestream 
waarbij u vragen kan stellen via chat. u heeft 
hiervoor enkel een computer met internet nodig.

Inschrijven 

Schrijf in vóór 7 oktober 2014
via http://puc.kuleuven-kulak.be. 

Wilt u de studieavond via livestream volgen? 
vermeld dit aub bij uw inschrijving. 

de deelnameprijs is 100 euro voor 
afgestudeerden vóór 2012 en 75 euro voor 
afgestudeerden in 2012, 2013 of 2014. 

Bespaar tot 50 % op uw deelnameprijs via uw 
KMo-portefeuille.  Meer informatie op
http://www.kmo-portefeuille.be.

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
e. Sabbelaan 53 – Be-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

gedrukt op milieuvriendelijk FSC papier  v.u.: Wim Malfait, e. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk



Programma

18.15 Onthaal 

18.30 Welkomstwoord en inleiding 
 Mr. Antoon Lust,
 voorzitter van de stuurgroep Recht   

18.35  Huwelijksvermogensrecht
 Enkele actuele problemen en overwogen 

hervormingen

19.30 Pauze

20.00   Erfrecht, schenkingen en testamenten
 Enkele actuele problemen en overwogen 

hervormingen

21.00 Vraagstelling 

Spreker

Prof. em. Hélène Casman, VUB en ULB, erenotaris 

Actuele en toekomstige 
ontwikkelingen in het 

familiaal vermogensrecht  

Familiaal vermogensrecht  

Het familiaal vermogensrecht (huwelijksvermogens-
recht, schenkingen, testamenten, erfrecht) leeft en 
beweegt. Wat zijn de meest recente tendensen die uit 
de rechtsleer en de rechtspraak af te leiden zijn? Wat 
waren de plannen om het familiaal vermogensrecht 
te hervormen en waarom is deze hervorming 
gesneuveld? 

Deze studieavond richt zich tot 

• advocaten
• Magistraten
• notarissen

Erkenning 

aangevraagd voor:
- magistraten bij de Fod Justitie
- advocaten bij de orde van vlaamse Balies
- notarissen bij de nationale Kamer 

Organisatie

Stuurgroep Recht van het Postuniversitair Centrum 
van de Ku Leuven Kulak: Luc arnou, Robrecht 
Bauwens, Jean-Philippe Bonte, Frank detremmerie, 
Rik devloo, eric dursin, Wim Goossens, Hilde Laga, 
emmanuel Leroux, antoon Lust, evelyne terryn, 
Bernard tilleman en Pieter vanherpe.


