
IVAAN (West Vlaanderen) is een interprofessionele vereniging die de Advocaten, Notarissen en Economische beroepen 
groepeert om ze samen te brengen en hun belangen te behartigen. Wij proberen dit te realiseren door het organiseren van 
diverse seminaries en contactmomenten.

Wij heten u welkom op ons

Seminarie op dinsdagavond 21 maart 2017, om 18 h stipt

PATRIMONIALE PLANNING VOOR 
EN DOOR ZORGKINDEREN 
in samenwerking met Dominiek Savio

Er wordt erkenning aangevraagd 
van studiepunten in het kader 
van de permanente vorming. 
Na het academisch gedeelte van 
deze leerrijke avond zal naar goed 
gebruik aan alle aanwezigen een 
uitgebreide receptie aangeboden 
worden ter bevordering van de 
interprofessionele contacten.

U dient zich vooraf in te 
schrijven via het online 
inschrijvingsformulier, uiterlijk 
dinsdag 14 maart 2017. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 
90 EUR, bedrag dat u zal willen 
overschrijven op  
BE19 3631 4443 9912 van de VZW 
IVAAN. Uw inschrijving geldt als een 
verplichte betaling tenzij annulatie 1 
week voordien. 

Wij hopen op uw talrijke 
aanwezigheid, in een inspirerende 
omgeving.

Mr Nicolas Geelhand de Merxem, advocaat te Antwerpen, 
en Mr Christoph Castelein, notaris te Kortrijk, beiden auteur 
van diverse bijdragen omtrent de materie en veel gevraagde 
gerenommeerde sprekers, geven ons een uiteenzetting omtrent 
de vragen die aan bod komen:

 › wanneer personen niet bekwaam zijn zelf een familiale 
regeling uit te werken

 › of niet in staat zijn zelf op te treden in een regeling waarbij 
zij partij zijn 

 › of wanneer schikkingen dienen getroffen te worden wanneer 
de ouders er niet meer zullen zijn voor hun zorgkind,… 

Hoe beïnvloedt de aanwezigheid van een ‘zorgkind’ de 
schenking die ik wens te doen, de familiale onderneming die ik 
wens over te dragen, het testament dat ik wil opmaken, … ?

In die zin komen onder meer ter sprake:

 › De zorgvolmacht

 › Het duolegaat

 › Het fideïcommis de residuo

 › De stichting en de maatschap

Wanneer:  
dinsdagavond 21 maart 2017

Waar: 
de Oude Melkerij,  
Stationsstraat 143 B,   
8830 Hooglede (Gits),  
bij Dominiek Savio. 

Timing:  
Ontvangst vanaf 17u45, start om 18u tot 20u30, met 
uiteenzetting door de twee sprekers, aansluitend vraagstelling 
en receptie.

Doelgroep:  
Economische beroepsbeoefenaars, advocaten, notarissen, 
vrederechters, professionele begeleiders,…


