
Erfbelasting 2019 in de notariële praktijk
Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiaires en 

notariële medewerkers

Sinds het nieuwe erfrecht begin september in werking trad, zijn er een aantal substantiële wetgevende ontwikkelingen geweest, 
inclusief nieuwe standpunten van de Vlaamse Belastingdienst. De notaris moet hiermee rekening houden bij het uitwerken van de 
successieplanning.
De heer Rik Deblauwe en mevrouw Annick Ghysens gaan op een aantal praktische vragen dieper in en baseren zich daarbij op de 
nieuwe editie van het standaardwerk ‘Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting’ van Rik Deblauwe.

Data en locaties: Parkeren: 
• Wo 20 februari 2019: Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 bij het gebouw 
• Di 26 februari 2019, Gent, Vlerick Business School, Reep 1 parking Reep, parking Zuid
• Vrij 22 maart 2019, Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146 bij het gebouw
• Do 4 april 2019, Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 naast het gebouw

Sprekers:
• Mevr. Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
• Dhr. Rik Deblauwe, wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten

Voorzitters:
• Annie Lagae, erenotaris (Opleiding Antwerpen)
• Johan Verstraete, erenotaris (opleiding Gent)
• Christoph Castelein, notaris (opleiding Oostkamp)
• Aloïs Van den Bossche, erenotaris (opleiding Houthalen)

Een greep uit de onderwerpen:
• Hoe wordt het voortgezet vruchtgebruik belast in de praktijk? Wat is

het verschil met conventioneel terugvallend vruchtgebruik?
• Inbreng in de huwelijksgemeenschap en schenking nadien: kan dit nog?
• Wat zijn de gevolgen van een verzekeringsgift op de erfbelasting?
• Gelijkheid van kansen bij een levensverzekering: toch nog belastbaarheid?
• Schulden uit een huwelijkscontract: wat zijn nu de gevolgen van een

verrekenbeding of een toebedeling onder last?
• Terugnemingen en vergoedingen: in welke mate wordt er rekening

mee gehouden? Wat bij levensverzekeringen?
• Abattement gehandicapten: vrijstelling aan de voet of niet?
• De schattingsprocedure: welke termijnen heeft de fiscus nu?
• Aangifte van nieuwe schulden: in welke mate kan het nog?
• Inkorting en inbreng van schenkingen: welke invloed heeft dit op de

erfbelasting en registratiebelasting?
• Valkeniersbeding beperkt tot 6 maanden woning: deelname in het passief?
• Schenking met plicht tot herverdeling: hoe wordt dit belast?
• Hoe bereken ik een duolegaat? Hoe formuleer ik de clausule in het

testament? Wat als de nalatenschap aandelen van een familiale
vennootschap omvat?

• ...

Zoals gebruikelijk krijgt u de kans om vragen te stellen en de discussie aan te gaan. 
De voorzitter legt de link met uw notariële praktijk

Inclusief nieuwe editie

‘Inleiding tot de Vlaamse 
Erfbelasting’, van de
hand van
Rik Deblauwe

u aangeboden met 
deelnemerskorting van 40%

Hardcover 
Formaat:
160 x 240 mm

ISBN:
978-9-4603-5509-7

Verschijningsdatum:
medio februari 2019

Winkelprijs:
215 euro incl. btw

www.knopsbooks.com



Studienamiddag

Erfbelasting 2019
Praktische antwoorden  

voor het notariaat

www.mijnwetboek.be/nl/
opleidingen

Deze antwoordkaart 
per post zenden naar 
Mijnwetboek.be/
KnopsPublishing
Kerkstraat 108
9050 Gent

Deze antwoordkaart 
faxen naar 014 73 89 50

Ons een e-mail sturen naar
info@mijnwetboek.be met 
de inschrijvingsgegevens

■

■

■

■

Hoe inschrijven?

ANTWOORDKAART

Mijnwetboek.be organiseert een reeks studienamiddagen op maat van notarissen en hun medewerkers met aan-
dacht voor actuele thema’s. Binnen het tijdsbestek van een namiddag lichten de sprekers u het gekozen thema toe 
aan de hand van een koppeling tussen theorie en de notarispraktijk.

Uiteraard krijgt u de kans om vragen te stellen en de discussie aan te gaan. 
De voorzitter legt de link met uw notariële praktijk.

Reageer nu! Deze opleiding wordt niet herhaald. Maximum aantal deelnemers 70 per sessie.

Dagschema 
 y 12u45 - 13u30  Ontvangst met lichte lunch
 y 13u30 - 13u40  Inleiding door de voorzitter

 y 13u40 - 15u15  Onderwerp 1 - 3
 y 15u15 - 15u35  Koffiepauze

 y 15u35 - 17u30  Onderwerp 4 - 6
 y 17u30 - 18u00  Vragenronde
 y 18u00  Drink

Congresboek
Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting, 2de volledig 
herwerkte en geactualiseerde editie wordt u aange-
boden met deelnemerskorting van 30%.

Erkenning
De e opleiding is erkend door de ationale amer 
van Notarissen  onder nummer  oor 

 uren juridische orming

Praktische informatie

Locatie LEUVEN - Wo 30 september 2015
Vlerick Business School
Vlamingenstraat 83
3000 Leuven
(Parkeren: Q-park Heilig Hart, Naamsestr.)

Locatie GENT - Wo 7 oktober 2015
Vlerick Management School 
Reep 1
9000 Gent
(Parkeren: Parking Reep, of Zuid)

ANTWOORDKAART

Notaris of medewerker:  ..............................................................................................

Notaris of medewerker:  ..............................................................................................

Kantoor:  ......................................................................................................................

Adres:  .........................................................................................................................

Telefoon:  .....................................................................................................................

E-mailadres:  ...............................................................................................................

Btw-nummer:  ..............................................................................................................

� Ik schrijf me in voor de studiemiddag van 30 september 2015 te Leuven EN
ontvang het boek Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting met deelnemerskorting
van 30%: € 421,47 excl. btw.

� Ik schrijf me in voor de studiemiddag van 7 oktober 2015 te Gent EN
ontvang het boek Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting met deelnemerskorting
van 30%: € 421,47 excl. btw.

Het is toegestaan in te schrijven en - indien u verhinderd bent - een collega of medewerker 
de sessie(s) te laten volgen.
Annuleren kan tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een 
credit terugbetaald worden van € 150 per geannuleerde sessie.
Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch.

Studienamiddag

Successieplanning via 
schenkingen na de VCF

Hoe inschrijven?

 y Online via
www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen

 y Deze antwoordkaart 
per post zenden naar 
KnopsPublishing
Kerkstraat 108
9050 Gent

 y Deze antwoordkaart 
faxen op 09 233 94 20

 y Ons een e-mail sturen 
op info@mijnwetboek.be 
met de inschrijvingsgegevens

Dagschema

12u45-13u30 Ontvangst met lichte lunch
13u30-13u40 Inleiding door de voorzitter
13u40-15u15 Deel 1 
15u15-15u35 Pauze
15u35-17u30 Deel 2 
17u30-18u00 Vragen en overleg
18u00  Discussie en netwerking – drink

Deelname

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-
notarissen, stagiaires en notariële medewerkers. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 50 om doelgerichte interactie met 
de sprekers mogelijk te maken.

Erkenning

Erkenning permanente vorming voor notarissen en kandi-
daat-notarissen aangevraagd bij de Nationale Kamer van 
Notarissen voor 3,5 u juridische punten.

Notaris of medewerker:  ......................................................................................................................

Notaris of medewerker:  ......................................................................................................................

Kantoor:  ..............................................................................................................................................

Adres:  .................................................................................................................................................

Telefoon:  .............................................................................................................................................

E-mailadres:  .......................................................................................................................................

Btw-nummer:  ......................................................................................................................................

� Ik schrijf me in voor de studienamiddag van wo 20 februari 2019 (Antwerpen): € 443 excl. btw. 
� Ik schrijf me in voor de studienamiddag van di 26 februari 2019 (Gent): € 443 excl. btw.
� Ik schrijf me in voor de studienamiddag van vrij 22 maart 2019 (Oostkamp): € 443 excl. btw. 
� Ik schrijf me in voor de studienamiddag van do 4 april 2019 (Houthalen): € 443 excl. btw. 

� Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 408 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 
gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.

 �   Studienamiddag 20 februari 2019 (Antwerpen):   ……(aantal) personen 
�   Studienamiddag 26 februari 2019 (Gent):   ……(aantal) personen 
�   Studienamiddag 22 maart 2019 (Oostkamp):   ……(aantal) personen 
�   Studienamiddag 4 april 2019 (Houthalen):   ……(aantal) personen 

Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch en congresboek ter waarde van € 65 aangevuld met het handboek 
‘Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting’ (t.w.v. € 215) met een deelnemerskorting van 40% 
Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of 
medewerker de sessie(s) te laten volgen. 

Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een credit 
terugbetaald worden van € 150 per geannuleerde sessie.


