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Patrimonium 2014

Maandag 8 december 2014 
in Hasselt

Donderdag 11 december 2014 
in Brugge

Praktische informatie

 DATUM EN PLAATS 

Maandag 8 december 2014 om 18.00u.
Universiteit Hasselt
Aula Louis Verhaegen
Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
Betaalparking onder het Kolonel Dusartplein

Donderdag 11 december 2014 om 18.00u.
Gerechtsgebouw Brugge
Zittingszaal A
Kazernevest 3, 8000 Brugge
Parking ‘advocaten’, toegang via Kazernevest

 ACCREDITATIES / PERMANENTE VORMING 

De erkenning voor 3 punten door de Orde van Vlaamse Balies werd aangevraagd. Attesten 
worden enkel afgeleverd wanneer de deelnemer bij het begin en bij het einde van de vor-
ming de handtekeningenlijst heeft afgetekend.

Tussenkomst van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding werd aangevraagd. Het Insti-
tuut voor Gerechtelijke Opleiding komt enkel tussen in geval van effectieve aanwezigheid 
van de ingeschreven deelnemer; indien verhinderd kan men zich laten vervangen door een 
collega.

De erkenning door de Nationale Kamer van Notarissen werd aangevraagd.

 PRIJS 

Deelname studieavond en koffi e met broodjes: € 65
Het boek Patrimonium 2014:  € 95 (i.p.v. € 110)
                                                 € 88 met abonnement 

 BIJKOMENDE INLICHTINGEN 

Universiteit Hasselt 
Faculteit Rechten
tel 011 / 26 87 67 • fax 011 / 26 87 79
faculteitrechten@uhasselt.be



Vóór 1 december 2014 
rechtstreeks in te schrijven via de 
website: 
http://www.uhasselt.be/
actualia-familiaal-
vermogensrecht 

of door deze inschrijvingsstrook 
per e-mail, post of fax te 
bezorgen aan:
Faculteit Rechten UHasselt
Martelarenlaan 42
3500 Hasselt
Fax 011/26. 87. 79
faculteitrechten@uhasselt.be

Het is onmogelijk om uw 
deelname te annuleren, wel kan 
u een vervanger sturen mocht u 
verhinderd zijn.

  de inschrijver is (doorhalen 
wat niet past) magistraat / 
gerechtelijk stagiair / referendaris 
en verzoekt zijn inschrijving te 
factureren aan de FOD Justitie

  de inschrijver is student aan 
de Universiteit Hasselt en dient 
geen inschrijvingsgeld te betalen 
(incl. deelname studieavond en 
koffi e met broodjes).

De heer/ Mevrouw

Functie

Kantoor / Instelling / Rechtsmacht 

Straat en nr.

Postcode       Gemeente

Tel                                                                           Fax

E-mailadres

schrijft zich in voor de studieavond (18.00u - 21.00u) 
“Patrimonium 2014. Actualia familiaal vermogensrecht”

 8 december 2014 in HASSELT 

 11 december 2014 in BRUGGE 

en betaalt

 € 65 deelname studieavond en koffi e met broodjes

 € 160 deelname studieavond en koffi e met broodjes, inclusief het  
 boek Patrimonium 2014

 € 88 abonnement op de reeks Patrimonium (excl. deelname 
 studieavond en koffi e met broodjes)

 U wenst geen factuur.

 Gelieve vóór 1 december 2014 het inschrijvingsgeld te storten op 
rekeningnummer BE 77 0010 18707942 (BIC: GEBABEBB) op naam 
van de Universiteit Hasselt, met vermelding van uw naam en 
“FAMVERMOG”. 

  U wenst een factuur (gelieve te betalen na ontvangst van de factuur 
met vermelding van het factuurnummer)

 Facturatieadres, indien verschillend van adres hierboven: 

 

 BTW-nummer:

 Datum:   Handtekening:

Inschrijvingsstrook

Patrimonium, dat vanaf 2014 door die Keure wordt uitgegeven, biedt jaarlijks een 
actualisering van het familiaal vermogensrecht aan de hand van recente wetgeving en 
wetsvoorstellen, alsook van rechtspraak en rechtsleer. Verder worden de recente legislatieve 
en jurisprudentiële ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. Ten slotte 
worden tien voor de praktijk relevante vraagpunten beantwoord.

Patrimonium 2014 illustreert dat het familiaal vermogensrecht ook dit jaar volop in 
beweging is. 

Op wetgevend vlak moet onder meer worden gewezen op de wetten van 14 januari 
2013 en 21 december 2013 die de publicatievoorschriften inzake huwelijkscontracten 
en wijzigingsakten uniformiseren en vereenvoudigen, de wet van 25 april 2014 waarbij 
een verklaring van verwerping of aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving 
voortaan ook kan worden afgelegd ten overstaan van een notaris, de wet van 22 mei 2014 
die de regels vastlegt voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting 
van het vruchtgebruik en de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van de familie- 
en jeugdrechtbank. De wetten van 21 januari 2013 en 17 maart 2013 hervormen de 
beschermingsstatuten en voeren een globaal statuut voor beschermde meerderjarigen in.

Op jurisprudentieel vlak kan onder meer worden gewezen op belangwekkende arresten 
van het Hof van Cassatie inzake de bedrieglijke afhaling van gemeenschapsgelden kort 
voor de inleiding van de echtscheidingsprocedure, de niet-toepasbaarheid van artikel 
815 BW op vrijwillige onverdeeldheden en de mogelijke vergoedingsaanspraken van het 
gemeenschappelijk vermogen ten aanzien van de voor het eigen vermogen klussende 
echtgenoot.

Dit zijn slechts enkele van de talrijke ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht 
die uitvoerig worden geanalyseerd in Patrimonium 2014 en die tevens door Prof. Dr. 
W. Pintens, Raadsheer S. Mosselmans, Raadsheer B. Van den Bergh, Mr. G. Deknudt en Prof. 
Dr. Ch. Declerck zullen worden toegelicht op de twee studieavonden.

Voorzitterschap in Hasselt: Prof. Dr. Walter Pintens
Voorzitterschap in Brugge: Sven Mosselmans

18.00u. Ontvangst deelnemers

18.30u   Verwelkoming door de voorzitter
                Prof. Dr. Walter Pintens 
 Em. gewoon hoogleraar KU Leuven
 Hon. Professor Saarbrücken
 Sven Mosselmans
 Raadsheer Hof van Beroep te Gent
 Academisch consulent UGent

18.40u    M zkt V voor vennootschap en relatie
               Bart Van den Bergh
               Raadsheer Hof van Beroep te Antwerpen
               Vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt

19.20u    Actualia giften
 Mr. Guillaume Deknudt
 Advocaat
 Vrijwillig wetenschappelijk medewerker UHasselt

20.00u    Actualia huwelijksvermogensrecht
 Prof. Dr. Charlotte Declerck
 Docent UHasselt
 Advocaat

20.40u    Vraagstelling

21.00u     Slotwoord door  de voorzitter

Toelichting Programma


