#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

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
2 sessie(s) vanaf dinsdag 23/06/2020 - Kortrijk
LESDATA VOOR KORTRIJK VANAF DINSDAG 23/06/2020
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

dinsdag 23/06/2020

09:30

12:30

WWW.ESCALA.BE

LOCATIE

CONTACT

Escala Kortrijk
Doorniksesteenweg 220
8500 Kortrijk

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be
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DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 25/06/2020

09:30

12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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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