Vlaams verkooprecht: verdiepende inzichten
Online opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Deze opleiding is de verdieping van het webinar van eind 2020 over het Vlaamse verkooprecht. Tijdens deze
uiteenzetting zal dieper worden ingegaan op een aantal bijzondere topics uit het Vlaamse verkooprecht, zoals de
verschillende verlaagde tarieven, de vrijstellingen en bijzondere regelingen zoals de ruil.
Data:



Do 20 mei 2021: interactief webinar van 13u-17u
Do 27 mei 2021: interactief webinar van 13u-17u

Voor het volgen van het webinar is er geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de
deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. Deelnemers kunnen hun vragen voorleggen aan de spreker.

Spreker:
 Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
Onder het voorzitterschap van:




Pieter Van Hoestenberghe, notaris te Jabbeke (sessie 21 april)
Christoph Castelein, notaris te Kortrijk (sessie 20 mei)
Sofie Van Oost, notaris te Gent (sessie 27 mei)

Programma:
Tijdens de opleiding worden onder meer de volgende vragen beantwoord:









Welke verlaagde tarieven bestaan er in het Vlaamse verkooprecht?
Wat zijn de voorwaarden om toepassing te krijgen van deze verlaagde tarieven?
En wat zijn de voorwaarden om de gunst van deze verlaagde tarieven te behouden?
Welke zijn de sancties als men de voorwaarden tot behoud niet naleeft?
Wat zijn de voorwaarden voor de fiscaalvriendelijke minnelijke vernietiging of ontbinding van een
koopovereenkomst?
Welke vrijstellingen bestaan er in het verkooprecht, naast de vrijstellingen in het kader van openbaar
nut?
Welke heffingsregels worden toegepast op een ruil van twee onroerende goederen?
En wat houdt het bijzondere regime voor de ruil van ongebouwde landgoederen in?

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers ruim de gelegenheid hun eigen vragen voor te leggen.

Dagschema webinar

Erkenning

13u00-13u10
13u10-14u10
14u10-14u20
14u20-14u30
14u30-15u30
15u30-15u40
15u40-15u50
15u50-16u50
16u50-17u00

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van
Notarissen onder het nummer 20/33121 voor 3,5 uren.
U ontvangt uw aanwezigheidsattest, na volledige
deelname en antwoord op de gestelde poll-vragen.

Inleiding door de voorzitter
Deel 1
Vragen en antwoorden
Pauze
Deel 2
Vragen en antwoorden
Pauze
Deel 3
Vragen en antwoorden

ANTWOORDKAART

Facturatiegegevens:
Kantoor: ..............................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................

KnopsEdu
Webinar

Vlaams verkooprecht:
verdiepende inzichten

Telefoon: .............................................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................................................
Btw-nummer: ......................................................................................................................................
Gegevens deelnemer(s):
Naam deelnemer 1: …………………………………………………………………………………………
E-mailadres deelnemer 1: ………………………………………………………………………………….
Postadres deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………
Naam deelnemer 2: ………………………………………………………………………………………..
E-mailadres deelnemer 2: …………………………………………………………………………………
Postadres deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………
 Ik schrijf me in voor het webinar van do 20 mei 2021: € 384 excl. btw
 Ik schrijf me in voor het webinar van do 27 mei 2021: € 384 excl. btw

 Ik schrijf in samen met collegae en betaal € 343 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één
gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving.
Contacteer ons voor bijzondere voorwaarden, vanaf de derde deelnemer.
 webinar van do 20 mei 2021: .......... …… (aantal) personen
 webinar van do 27 mei 2021: .......... …… (aantal) personen
Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65. Het congresboek wordt u voorafgaand aan
het webinar toegestuurd.
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.

Hoe inschrijven?
 www.knopspublishing.be
 Deze antwoordkaart
per post zenden naar
KnopsPublishing
Kerkstraat 108
9050 Gent
 Deze antwoordkaart
faxen naar 014/73 89 50
 Een e-mail sturen naar
info@knopspublishing.be met
uw inschrijvingsgegevens

