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STUDIEAVOND RECHT

Samenwonen?
Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Kortrijk, maandag 3 oktober 2016

Ook te volgen via livestream

Praktisch

Datum en plaats

Maandag 3 oktober 2016 van 18.30 tot 21.30 uur
Ontvangst vanaf 18.15 uur

Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 

Inschrijven

Schrijf in vóór 26 september  2016 via
http://puc.kuleuven-kulak.be. 

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

De deelnameprijs is 110 euro voor afgestudeerden vóór 
2014 en 85 euro voor afgestudeerden in 2014, 2015 of 
2016. 

Bespaar op uw deelnameprijs via uw KMO-portefeuille.  
Meer informatie op http://www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Programma

18.15 Onthaal 

18.30 Inleiding
 Notaris Karel Vanbeylen, lid van de stuurgroep 

Recht       

18.35 De wettelijke omkadering van ongehuwd 
samenwonen

 Prof. em. Christian De Wulf,
 Rechtsfaculteit Gent, Erenotaris 

 • Twee juridische vormen van ongehuwd 
  samenwonen: wettelijk en feitelijke 
  samenwoning
 • Het erfrecht tussen samenwonenden
 • Schenkingen en testamentaire beschikkingen 
  tussen samenwonenden
 • Bedingen van aanwas en tontine
 • Fiscale aspecten
 • De vereffening van het vermogen bij het einde 
  van de samenwoning

19.30 Pauze met broodjes

20.00 Samenwoners en alimentatie: een moeilijk 
huwelijk 

 Mr. Steven Brouwers, advocaat-bemiddelaar, 
docent UAntwerpen PAO Bemiddeling

 De rechtspracticus die een alimentatievordering 
moet stellen tussen samenwoners, zowel 
wettelijke als feitelijke, komt in een grijze zone 
terecht. De wettelijke ondersteuning is beperkt 
en betreft enkel de wettelijke samenwoners. 
Voor de feitelijke samenwoners bestaat er geen 
wettelijke regeling. Deze kunnen in principe ook 
niet terecht bij de familierechtbank.

 Niet zelden zijn vermogensvorderingen tussen 
samenwoners verkapte alimentatievorderingen. 

 Doel van deze lezing is om orde te scheppen in 
deze wanorde. Een conventionele organisatie 
van de samenwoning valt te verkiezen boven 
rechtsfiguren als de natuurlijke verbintenis, de 
zaakwaarneming of de verrijking zonder oorzaak, 
waarvan meestal weinig te verwachten is.

21.00 Vraagstelling 

21.30 Einde 

Samenwonen?
Vrijwillig maar niet vrijblijvend

Deze studieavond richt zich tot 

Notarissen, advocaten, magistraten en andere 
geïnteresseerden. 

Erkenning

• Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies en de 
Nationale Kamer van Notarissen is aangevraagd.

• Voor magistraten werd tenlasteneming door het Instituut 
van Gerechtelijke Opleiding aangevraagd. 

Livestream

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

Organisatie

Stuurgroep Recht: Luc Arnou, Robrecht Bauwens, Johan 
Bekaert, Jean-Philippe Bonte, Frank Detremmerie, Rik 
Devloo, Eric Dursin, Wim Goossens, Hilde Laga, Emmanuel 
Leroux, Antoon Lust, Evelyne Terryn, Bernard Tilleman, 
Karel Vanbeylen en Pieter Vanherpe


