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Situering
In het vak “Familiale vermogensplanning” worden de diverse voor de familiale
vermogensplanning relevante rechtstakken bestudeerd, met de nadruk op het burgerlijk
recht. Het gaat om een studie van die diverse rechtstakken, waarbij de theoretische
kennis wordt toegepast op concrete casussen en problemen, zoals die zich voordoen in
de praktijk, en waarbij antwoorden worden geformuleerd op de vragen die zich in de
praktijk stellen en de problemen die zich in de praktijk voordoen. Het vak beoogt ook de
studenten het zelfstandig en kritisch gebruik van de bronnen aan te leren en de nodige
methodologie bij te brengen.

Inhoud
De cursus betreft voornamelijk de materie van de schenkingen en testamenten en het
huwelijksvermogensrecht. Er wordt ook aandacht besteed aan de andere rechtstakken
die voor de familiale vermogensplanning relevant zijn , zoals het fiscaal recht (de
successierechten en registratierechten) en het vennootschappen- en
rechtspersonenrecht.

Begincompetenties
Het vak “Familiale vermogensplanning” veronderstelt een basiskennis en een
beheersing van de denk- en werkmethoden in het burgerlijk recht. Het vak bouwt voort
op het vak “Familierecht” en veronderstelt in het bijzonder een basiskennis van het
wettelijk erfrecht en de dwingende en suppletieve bepalingen van het
huwelijksvermogensrecht, met uitzondering van de huwelijkscontracten.

Eindcompetenties
1 Een wetenschappelijke kennis van de diverse voor de familiale vermogensplanning
1 relevante rechtstakken, in het bijzonder van de materie van de schenkingen en
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1 testamenten en de huwelijkscontracten.
2 Kennis van de complementaire rechtstakken zoals het fiscaal recht (de
1 successierechten en registratierechten) en het vennootschappenrecht en hun
1 onderlinge interactie.
3 Actuele discussies en knelpunten met betrekking tot het familiaal vermogensrecht en
1 aanverwante rechtstakken kennen.
4 Kennis van de juridische methodieken voor het oplossen van vraagstukken van
1 familiale vermogensplanning
5 Identificeren van vraagstukken en problemen van het familiaal vermogensrecht met
1 zin voor synthese.
6 De wetenschappelijke onderzoeksmethodologie van het familiaal vermogensrecht
1 beheersen.
7 Relevante Nederlandstalige en anderstalige juridische teksten en bronnen kritisch
1 analyseren en gebruiken om vraagstukken op te lossen.
8 De theoretisch kennis van het familiaal vermogensrecht en complementaire
1 rechtstakken gebruiken om concrete casussen en vraagstukken van familiaal
1 vermogensrecht op te lossen.
9 Verstrekken van concrete adviezen over juridische constructies binnen het familiaal
1 vermogensrecht.
10 Zelfstandig kritisch relevante wetgeving, rechtsleer en rechtspraak
1 wetenschappelijk analyseren en beoordelen.
11 Schriftelijk en mondeling communiceren over vraagstukken en concepten van het
1 familiaal vermogensrecht.
12 Zelfstandig een wetenschappelijke onderzoeksvraag opstellen en beantwoorden of
1 een gegeven wetenschappelijke onderzoeksvraag operationaliseren en
1 beantwoorden.
13 Relevante rechtsfeiten detecteren en kwalificeren en daarbij adequate en kritische
1 rechtsvragen formuleren voor complexe casussen
14 Deelnemen aan academische activiteiten.
15 Getuigen van een houding van zelfstudie en levenslang leren.
16 Blijk geven van rechtswetenschappelijke houding, zelfstandigheid, creativiteit
17 Zin voor verantwoordelijkheid; bewust zijn van de maatschappelijke rol van de
1 jurist.
18 Cultuurgevoeligheid; respect voor diversiteit, pluralisme en verdraagzaamheid
1 integreren in het wetenschappelijk werk en in het functioneren als beginnend jurist.
19 De juridische implicaties van nieuwe maatschappelijke en technologische evoluties
1 voor de rechtspraktijk en de rechtswetenschap inschatten.
20 Maatschappelijk engagement creatief integreren in het wetenschappelijk werk en in
1 het functioneren als beginnend jurist.
21 Handelen overeenkomstig de deontologische regels.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, klinisch hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Lessen met interactie met de student, waarbij vaak aan de studenten gevraagd wordt
om een standpunt in te nemen over een concreet vraagstuk, om een argumentatie op
te bouwen, of om een concreet probleem op te lossen.

Leermateriaal
- R. BARBAIX, Handboek familiaal vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2016, 973
p.
- R. BARBAIX, Het nieuwe erfrecht 2017, Antwerpen, Intersentia, 2017, 373 p.
Ofwel indien reeds uitgegeven de tweede uitgave van R. BARBAIX, Handboek familiaal
vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2018 of 2019
Wetgeving (bijvoorbeeld het Notarieel Wetboek van Kluwer, jaarlijks uitgegeven, of het
Wetboek Notariaat van Larcier, jaarlijks uitgegeven)
Kostprijs: ongeveer 70 euro

Referenties
- C. DE WULF m.m.v. J. BAEL en S. DEVOS, Notarieel familierecht en familiaal
vermogensrecht, Mechelen, Kluwer, 2011, 1341 p.
- F. WERDEFROY, Registratierechten 2014-2015, Mechelen, Kluwer, 2015, 3 dln.,
3244 p. of de daaropvolgende uitgave
- J. DECUYPER en J. RUYSSEVELDT, Successierechten 2016-2017, Mechelen,
Kluwer, 2017, 2 dln., 2349 p. of de daarop volgende uitgave
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Verduidelijking in de lessen en op de internetsite “Minerva” betreffende de wijze van
studie en de wijze van examineren.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Bij de examenvragen wordt van de student verwacht dat hij een concrete casus kan
oplossen of een antwoord kan formuleren op een probleem of een reeks van
problemen of vraagstellingen, zoals die zich in de praktijk voordoen. Voor het
beantwoorden van de examenvragen wordt verwacht dat men de kennis van meerdere
rechtstakken kan integreren.

Eindscoreberekening
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