Het fideï-commis de residuo:
De do’s-and-don’ts voor de notariële praktijk
Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiaires en notariële medewerkers
Tijdens deze studienamiddag belichten de sprekers deze gretig gebruikte rechtsfiguur in al zijn aspecten, met
bijzondere aandacht voor uw notariële praktijk.
Allereerst worden de burgerrechtelijke aspecten behandeld, waarbij dieper wordt ingegaan op de evolutie naar de
kwalificatie van het FCDR als een schenking/legaat onder opschortende termijn, en niet langer als een
schenking/legaat onder opschortende voorwaarden, zoals voorheen werd verdedigd. Hierbij wordt de impact van deze
evolutie op de rechten van zowel de eerste als de tweede begunstigde van het FCDR toegelicht en wordt bekeken hoe
men deze rechten in de verschillende notariële clausules kan verankeren.
In een tweede luik worden de fiscale aspecten van het FCDR op het vlak van erf- en registratiebelasting behandeld
waarbij ook wordt ingegaan op de voorafgaande beslissingen en standpunten van de Vlaamse Belastingdienst.
Data en locaties:
Do 29 november 2018, Leuven: Kasteel De Bunswyck, Tiensesteenweg 343
Wo 12 december 2018, Oostkamp: Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146
Do 17 januari 2019, Houthalen: De Barrier, Grote Baan 9

Parkeren:
bij het gebouw
voor het gebouw
bij het gebouw

Sprekers:
Mark Delboo, advocaat-vennoot DELBOO, veelgevraagd spreker en expert in Belgische en internationale
vermogensplanning, gericht op aspecten van zowel fiscaal als burgerlijk recht, met bijzondere focus op het
structureren van privévermogens en het begeleiden van bedrijfsoverdrachten
Julie De Pooter, advocaat DELBOO, specialiste vermogensplanning
Studienamiddag onder voorzitterschap van resp.:
Patrick Coppieters ‘t Wallant, notaris te Leuven (opleiding Leuven)
Jan Byttebier, notaris te Nevele (opleiding Oostkamp)
Bart Van Der Meersch, notaris te Bree (opleiding Houthalen)
Programma: o.a. volgende vragen worden praktijkgericht toegelicht
- Mag de eerste begunstigde ten kosteloze titel over het fideï-commissair vermogen beschikken als hier niets
over bepaald is in de akte?
- Kan ik reeds fideï-commissair schenken/legateren aan een 2de begunstigde die nog niet geboren is?
- Wanneer is de reservebescherming aangetast bij een fideï-commis de residuo?
- Treedt er zakelijke subrogatie op binnen het fideï-commissair vermogen?
- Kunnen privéschuldeisers hun verhaalsrechten uitoefenen op het fideï-commissair vermogen?
- Kan een beding van aanwas afgesloten worden met betrekking tot het fideï-commissair vermogen?
- Wat met de inkomsten van het fideï-commissair vermogen?
- Heeft de tweede begunstigde een recht op informatie?
- Hoe kan de tweede begunstigde zijn rechten afdwingen tijdens het leven van de eerste begunstigde?
- Wat is de fiscale impact als de verwachter bij het overlijden van de testator reeds goederen had ontvangen?
- Wat zijn de fiscale gevolgen bij een overlijden binnen de drie jaar bij een niet-geregistreerde schenking met
FCDR?
- Wat zijn de fiscale gevolgen bij vervanging in een onroerend goed?
- …

Dagschema

Deelname

12u45-13u30

Ontvangst met lichte lunch

13u30-13u40

Inleiding door de voorzitter

13u40-15u15

Deel 1

15u15-15u35

Pauze

15u35-17u30

Deel 2

17u30-18u00

Vragen en overleg

18u00

Discussie en netwerking – drink

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen,
kandidaat-notarissen, stagiaires en notariële
medewerkers. Het aantal deelnemers is beperkt om
doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te
maken.
Erkenning
Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer
van Notarissen onder nummer 18/28304 voor 3,5
uren juridische vorming.

ANTWOORDKAART

Notaris of medewerker: .......................................................................................................................
Notaris of medewerker: .......................................................................................................................

Studienamiddag

Het fideï-commis de
residuo

Kantoor: ..............................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................................

Hoe inschrijven?
www.mijnwetboek.be/nl/

E-mailadres: ........................................................................................................................................

opleidingen

Btw-nummer: ......................................................................................................................................

Deze antwoordkaart
per post zenden naar

Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 29 november 2018 (Leuven): € 367 excl. btw.

MijnWetboek.be/

Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 12 december 2018 (Oostkamp): € 367 excl. btw.

KnopsPublishing

Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 17 januari 2019 (Houthalen): € 367 excl. btw.

Kerkstraat 108
9050 Gent

Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 343 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één
gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.

Deze antwoordkaart
faxen naar 014/73 89 50

Studienamiddag 29 november 2018 (Leuven): ……(aantal) personen

Een e-mail sturen naar

Studienamiddag 12 december 2018 (Oostkamp): ……(aantal) personen

info@mijnwetboek.be met

Studienamiddag 17 januari 2019 (Houthalen): ……(aantal) personen

uw inschrijvingsgegevens

Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch en congresboek ter waarde van € 65.
Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of
medewerker de sessie(s) te laten volgen.
Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een credit
terugbetaald worden van € 150 per geannuleerde sessie.

