
Echtscheidingsfiscaliteit  
Fiscale gevolgen relevant voor de opmaak van echtscheidingsovereenkomsten 

in de notariële praktijk

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen en notariële medewerkers 

Tijdens deze opleiding wordt er op praktische en interactieve wijze ingespeeld op de fiscale gevolgen van een 

echtscheiding en op meer specifieke relevante topics voor de echtscheidingsovereenkomst in de notariële 

praktijk, zoals de afzonderlijke woonplaats, kinderen ten laste, het fiscaal co-ouderschap, onderhouds-

gelden, de onroerende voorheffing, lot van fiscale schulden en fiscale tegoeden, …  

Data: 

 Di 18 mei 2021: interactief webinar van 13u00 tot 17u00

 Do 10 juni 2021: interactief webinar van 13u00 tot 17u00

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. U kunt uw vragen voorleggen aan de sprekers hetzij tijdens het webinar, hetzij vooraf per mail aan ons 
gericht. Uw congresboek wordt u vooraf per post bezorgd.  

Spreker: 

 Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Onder het voorzitterschap van: 

 Barbara van Hek, notaris te Alken (sessie 18 mei)

 Christoph Castelein, notaris te Kortrijk (sessie 10 juni)

Programma: 

U krijgt heldere antwoorden op o.a. volgende vragen: 

 Hoe moet een woonstvergoeding worden verwerkt in de aangifte personenbelasting?

 Welke gevolgen heeft een feitelijke scheiding op de aangifteplicht?

 Wanneer zijn onderhoudsgelden belastbaar? Dienen onderhoudsgelden te worden aangegeven en door

wie?

 Wat zijn de fiscale voorwaarden voor de co-ouderschapsregeling?

 Welke gevolgen heeft de opsplitsing tussen gewone en buitengewone kosten (Wet van 19 maart 2010)

op fiscaal vlak?

 Kan onderhoudsgeld in aftrek worden gebracht voor alle kinderen?

 Wat zijn de regels opdat buitengewone kosten aftrekbaar zouden zijn als onderhoudsgeld?

 Is de kindrekening een oplossing?

 Welke fiscale gevolgen heeft een vereffening-verdeling op het vlak van de onroerend goed fiscaliteit?

 De verdeling van de fiscale schulden en de tegoeden

 Wat is de positie van de fiscus ten aanzien van de overeenkomsten tussen ex-echtgenoten?

.



 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

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

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

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 interactief webinar van di 18 mei 2021: € 384 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van do 10 juni 2021: € 384 excl. btw.  

 

 Ik schrijf me 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. 

    interactief webinar van di 18 mei 2021: ……… (aantal) personen 

   interactief webinar van do 10 juni 2021: ……….. (aantal) personen 

 
Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65. 
 
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. 
 

 Studienamiddag 

Echtscheidingsfiscaliteit 

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 

 

 

Dagschema interactief webinar 

13u00-13u10     Inleiding door de voorzitter 

13u10-14u10     Deel 1 

14u10-14u20     Vragen en antwoorden 

14u20-14u30     Pauze 

14u30-15u30     Deel 2 

15u30-15u40     Vragen en antwoorden 

15u40-15u50     Pauze 

15u50-16u50     Deel 3 

16u50-17u00     Vragen en antwoorden 

 

 

Erkenning 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van 

Notarissen onder het nummer 20/33197 voor 3,5 uren. 

http://www.knopspublishing.be/

