Programma

Studiedag

Medische verklaringen wilsbekwaamheid t.b.v. notariële akten.

Inhoud

In januari 2012 is door de VIA, de EVN (estateplanners in het notariaat) en
de LOCVK (landelijk overleg voorzitters civiele en kantonsectoren) een
convenant getekend over de samenwerking rondom beoordelingen
wilsbekwaamheid. Doel van de samenwerking is om notarissen, die
medische vragen hebben ten aanzien van bewindvoering,
levenstestamenten of andere notariële akten, te kunnen verwijzen naar op
dit terrein deskundige, onafhankelijke artsen. Daartoe is er door de VIA een
register ingesteld van artsen, die door middel van scholing aantoonbaar
over de benodigde deskundigheid beschikken.
In dit kader worden studiedagen georganiseerd voor artsen die optreden als
onafhankelijk medisch adviseur. Onafhankelijke verklaringen zijn nodig in
het kader van onderbewindstelling, curatele en de beoordeling van
wils(on)bekwaamheid bij het passeren van notariële akten, zoals het
opstellen van testamenten, verkoopakten etc. Nog vrij nieuw is het
zogenaamde levenstestament, waarvoor eveneens medische verklaringen
van een onafhankelijke arts nodig zijn. Op deze studiedag worden het
protocol, de diverse juridische kaders en actuele jurisprudentie behandeld.
Daarnaast diverse medische aspecten die benodigd zijn voor het beoordelen
en opstellen van deze onafhankelijke medische verklaringen.

Locatie

Gebouw Oudlaan, Oudlaen 4 te Utrecht

Docenten

Theo Trompetter, arts
Chanien Engelbertink, juriste

Doelgroep

Artsen werkzaam als onafhankelijk medisch adviseur
Alle andere artsen die kennis willen vergaren over wilsbekwaamheid en
wettelijke vertegenwoordiging

Kosten

Duur:
1 dag (2 dagdelen)
Kosten: € 320,- exclusief B.T.W. per persoon, inclusief accreditatie,
koffie/thee en lunch

Trompetter & Partners sociaal-medische expertise
Vestiging Utrechtseweg 75 • 3702 AA Zeist • T 085 040 90 71 • www.tpsme.nl
Trompetter & Partners BV • Rabobank NL34 RABO 0192021419• BTW nummer NL 854368796B01• KvK 61500135
De leveringsvoorwaarden zijn bij de KvK gedeponeerd

Meer
weten?

Indien u n.a.v. deze opleiding nog vragen heeft, of op zoek bent naar een
andere specifieke opleiding of maatwerktraject, neemt u geheel vrijblijvend
contact op met Angéla ter Horst, te bereiken op tel: 085-0409071.
Daarnaast kunt u uw vragen mailen aan onderwijs@tpsme.nl.

Dagdeel

Tijd

Onderwerp

Ochtend

09.00 – 09.30

Ontvangst met thee en koffie

09.30 – 10.45

Juridisch kader: levenstestament, bewindvoering,
notariële akten.

10.45 – 11.00

Pauze

11.00 – 12.30

Jurisprudentie notariaat

12.30 – 13.15

Lunch

Middag

13.15 – 14.45

14.45 – 15.00
15.00 – 16.15

•
•

Protocol VIA/EPN/LOCVK
Medische beoordeling wils(on)bekwaamheid

Pauze
•

Opstellen medische verklaring
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