#130192

WEBINAR

#MAATSCHAPPELIJKE TOPIC

het administratieve kluwen na overlijden

€ 180,00 excl. BTW

welke administratieve formaliteiten brengt u in orde na een overlijden?

omschrijving

OMSCHRIJVING

Wanneer men geconfronteerd wordt met het overlijden van een familielid of partner, zijn er vele praktische en administratieve zaken die
geregeld moeten worden.
In combinatie met het verdriet en de rouw kan het administratieve kluwen vaak als een noodzakelijk kwaad aanzien worden.
Komt u in contact met personen die een familielid of partner verliezen? Dan kan het belangrijk zijn om hen op een efﬁciënte manier te
begeleiden om de praktische zaken te regelen.
Wat moet er gebeuren mbt het pensioen, levensverzekering, belasting, mutualiteit, ...?
Via deze opleiding willen we een toegankelijk overzicht bieden van de administratieve verplichtingen die ontstaan na een overlijden. Na
het volgen van deze opleiding kunt u personen die een naaste hebben verloren beter begeleiden en adviseren.
We overlopen de meest gestelde vragen waarmee u in contact kan komen.
U ontvangt eveneens een exemplaar van het boek 'Gids na overlijden ' geschreven door docent.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Medewerkers van de personeelsdienst en sociale dienst van overheid, social profit, non profit of kmo's
Pensioendienst
Ziekenfonds
Burgerlijke stand
OCMW
Zorginstellingen: WZC's en ziekenhuizen

BIJKOMENDE INFO

Deze opleiding is erkend door het IGO (TEC-E20294) voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Zij
betalen bij deelname 150 euro excl. btw.
Voor hen die zich inschrijven maar niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten
laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen
collega.

programma
Begraven of cremeren?
Een overlijden in het buitenland
Administratieve zaken: welke diensten moeten worden verwittigd en door wie?
Nalatenschap en successierechten: hoe berekenen en aangeven?
Wat als er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden?
Wat met pensioen, sociale voorzieningen, verzekeringen, de belastingsaangifte, hulporganisaties, ...?

praktisch
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2 sessie(s) vanaf maandag 18/10/2021 - Brugge
LESDATA VOOR BRUGGE VANAF MAANDAG 18/10/2021
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

maandag 18/10/2021

13:30

16:30

dinsdag 19/10/2021

13:30

16:30

LOCATIE

CONTACT

Escala Brugge
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Kies eventueel een andere locatie of tijdstip
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook
online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze
mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u
de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

docent
Roger Lathouwers is gepensioneerd uitvaartondernemer en gewezen voorzitter van de Beroepsvereniging Aannemers Begrafenissen
Limburg (BABL), gewezen lid van de Raad van Beheer van de overkoepelende Nationale Federatie van Beroepsverenigingen en Syndicale
Kamers van Aannemers van Begrafenissen van België vzw (NFBBB). Hij is tevens auteur van het boek "Gids na overlijden ".
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