Praktijkcursus
‘Actualiteiten Estate Planning’
Prof. Mr. Dr. B.M.E.M. Schols
│19 november 2018│6 PE KNB/ EPN │
€ 349,- │incl. lunch en lesmateriaal│

●
In deze praktijkcursus worden alle relevante ontwikkelingen met
betrekking tot estate planning voor u op een rijtje gezet.
Een van de belangrijkste op stapel staande gebeurtenissen in de estate planning is ongetwijfeld de terugkeer van de ‘jubelton’ (de eigenwoningschenking) in 2017. Aan deze ingewikkelde regeling
inclusief het overgangsrecht zal in deze cursus uitgebreid aandacht
besteed worden. Gekeken zal bijvoorbeeld worden in hoeverre de
‘WOZ-waarde’ als estateplanningstool ingezet kan worden. Andere
onderwerpen zullen zijn de wijziging van huwelijkse voorwaarden
op het sterfbed, alsmede de (on)mogelijkheden met het op stapel
staande nieuwe huwelijksvermogensrecht, zoals de komst van de
insluitingsclausule. Voorts zal er aandacht zijn voor ontwikkelingen op het gebied van de keuze-testamenten en ik-opa-testamenten.
Ook zal de levensverzekeringsexecuteur aan de orde komen en zal
de bril van de internationale estate planner opgezet worden.
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De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Na deelname aan deze cursus
bent u geheel up-to-date.
●
Deze cursus wordt verzorgd door Prof. Mr. Dr. Bernard M.E.M.
Schols, hoogleraar Successierecht en Belastingen
van rechtsverkeer aan de Radboud Universiteit te
Nijmegen. Prof. Schols is oud-notaris, thans vennoot bij ‘ScholsBurgerhartSchols’ estate planning
te Nijmegen. Voorts is hij hoofdredacteur van het
Tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat,
en veelgevraagde spreker voor cursussen en congressen.
●
Datum en tijdstip: maandag 19 november 2018, tussen 10.0017.30 uur
Cursuslocatie: Amsterdam
Cursusprijs: € 349,- ex. btw (inclusief lunch cursusmateriaal)
Opleidingspunten: 6 PE KNB / 6 PE EPN
●
Aanmelden voor de Cursus
Aanmelden kan op verschillende manieren:
via www.edulawopleidingen.nl (‘Menu, Aanmelden’)
per e-mailbericht naar info@edulawopleidingen.nl
of telefonisch via 06-10297228
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