
Vlaamse registratiebelasting: fundamenten voor het notariaat
Opleiding specifiek gericht op de medewerkers en jonge stagiairs en/of kandidaat-notarissen 

Deze opleidingenreeks is geen seminarie over de actualiteit van de registratiebelasting maar belicht de fundamenten 

van de registratiebelasting, toegepast in concrete cases. De oefeningen zijn uit de notariële praktijk gegrepen en 

worden samen stap voor stap opgelost.  

Zowel de schenkbelasting als het verdeelrecht komen hierbij aan bod. Bij elke registratiebelasting worden zowel 

het belastbaar voorwerp, de belastingplichtigen, de tarieven, de verminderingen, de vrijstellingen en de wijze van 

heffing onderzocht, alsook de gerechtelijke procedure. 

U krijgt heldere antwoorden op onder andere volgende vragen: 

 Wat zijn de huidige bronnen van de Vlaamse registratiebelasting?

 Moet een schenking onherroepelijk zijn?

 Wat is het verschil tussen een rechtshandeling onder bezwarende titel en een vergeldende
rechtshandeling? Wanneer is een beding van een aanwas een schenking? Kan de ongelijkheid hersteld
worden?

 Wat is een natuurlijke verbintenis?

 Op welke schenkingen kan Vlaanderen schenkbelasting heffen? En op welke niet?

 Wat is een “titel van heffing”? Wat met een eenzijdige bevestiging van hand- of bankgift?

 Wat is een huwelijksvoordeel?

 Wat is het ‘titelrecht’? Wat bij niet-tijdige eis tot ontbinding of herroeping?

 Wat is een secundaire schenking? Wat bij een last, toegevoegd in een globale erfovereenkomst?

 Is een inbreng om niet een schenking? Wat bij schenking van vruchtgebruik aan de blote eigenaar?

 Welke rechtshandelingen vallen onder het verdeelrecht? Wat kan Vlaanderen belasten?

 Waar ligt de grens tussen verkooprecht en verdeelrecht?

 Hoe verloopt een gerechtelijke procedure?

 … 

Data en locatie: Deze opleiding omvat twee namiddagen: Parkeren: 

 Do 17 september en di 27 oktober 2020

Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146    voor het gebouw

In de zaal wordt aan alle coronamaatregelen voldaan en is voldoende ruimte voorzien om social distancing te

garanderen.

Sprekers: 

 Katrien Van Boxstael, advocaat Tiberghien advocaten

 Rik Deblauwe, wetenschappelijk adviseur bij Tiberghien advocaten

Onder het voorzitterschap van: 

 Johan Verstraete, erenotaris (sessie 17 september 2020)

 Annick Ghysens, directeur van de kenniscel van de Vlaamse Belastingdienst (sessie 27 oktober 2020)



 

ANTWOORDKAART 
 

 

Kandidaat-notaris of medewerker:  ......................................................................................................  

Kandidaat-notaris of medewerker:  ......................................................................................................  

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

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

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

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

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

 Ik schrijf me in voor de opleidingenreeks te Oostkamp: do 17 september en di 27 oktober 2020  

aan € 778 excl. btw.  

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 592 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

    Studienamiddagen te Oostkamp: 17 september en 27 oktober 2020: ……(aantal) personen 

 

Inschrijvingsprijs inclusief congresboek (t.w.v. € 65), de ‘Vlaamse Codex Fiscaliteit’ (t.w.v. € 68) en het 

handboek ‘Inleiding tot de Vlaamse Registratiebelasting’, Rik Deblauwe (t.w.v. € 215).  

Bij meerdere deelnemers van hetzelfde kantoor is er slechts 1 handboek per deelnemend kantoor 

inbegrepen. Vandaar de gereduceerde prijs voor meerdere deelnemers van hetzelfde kantoor. 

 

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. 

 
Vlaamse 

registratiebelasting: 
fundamenten voor het notariaat 

 

Hoe inschrijven? 

  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 

 Een e-mail sturen naar 

info@mijnwetboek.be met  

uw 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 

 

 

 

Erkenning  

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer 

van Notarissen onder het nummer 18/31129 voor  

7 uren juridische vorming. 

 Opleiding inclusief handboek 
 Inschrijvingsprijs inclusief het handboek  

 ‘Inleiding tot de Vlaamse Registratiebelasting’ 

 Rik Deblauwe’ (t.w.v. € 215). 

http://www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen
http://www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen

