Aangifte van de nalatenschap en de erfbelasting
Nieuwigheden najaar 2021

Online opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Tijdens deze opleiding zullen een aantal recente nieuwigheden in de Vlaamse erfbelasting en in het
aangifteformulier worden besproken. De nadruk zal hierbij liggen op de praktische toepassing van de
nieuwigheden, wat zal worden geïllustreerd aan de hand van concrete (cijfer)voorbeelden.

Datum:



Do 28 oktober 2021: 13u-17u - interactief webinar
Di 7 december 2021: 13u-17u - interactief webinar

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 vragen stellen aan de spreker d.m.v. de
chatfunctie.

Spreker:
 Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL
Onder het voorzitterschap van:
 Isabelle Mostaert, notaris te Leuven (sessie 28 oktober 2021)
 Christoph Castelein, notaris te Kortrijk en Koksijde (sessie 7 december 2021)

Programma:
U krijgt heldere antwoorden op onder andere volgende vragen:
- Hoe gebeurt de berekening van de brutering, die voorzien is door artikel 2.7.3.2.15 VCF voor de
bepaling van de belastbare grondslagen van een (omgekeerd) duolegaat?
- Hoe wordt de vermindering van artikel 2.7.5.0.6 VCF voor de vriendenerfenis berekend? En welke
verrassende resultaten geeft dit in bepaalde gevallen?
- Wat zijn de concrete gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 m.b.t. de
vermindering van artikel 2.7.5.0.4 VCF (buitenlandse erfbelasting)?
- In de recentste versie van het aangifteformulier is een nieuwe rubriek voor groepsverzekeringen
ingevoegd. In welke gevallen moet of mag deze rubriek worden ingevuld?
- En hoe zit het nu ook alweer met het aangeven van levensverzekeringen in het algemeen?
- VLABEL heeft zijn standpunt over na het overlijden van de eerste echtgenoot niet-verdeelde rekeningen
bijgestuurd. Wat houdt dit concreet in voor het invullen van de aangifte van nalatenschap bij het
overlijden van de tweede echtgenoot?
Daarnaast krijgen de deelnemers de gelegenheid hun eigen vragen voor te leggen aan de spreker.

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 20/34282 voor 3,5 uren.

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

Doelgroep
Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaatnotarissen, stagiairs en notariële medewerkers.
Het aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie
met de sprekers mogelijk te maken.

ANTWOORDKAART
Facturatiegegevens:
Kantoor: ..............................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................................
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E-mailadres: ........................................................................................................................................
Btw-nummer: ......................................................................................................................................
Gegevens deelnemer(s) - Het congresboek wordt u toegestuurd.
Naam deelnemer 1: …………………………………………………………………………………………
E-mailadres deelnemer 1: ………………………………………………………………………………….
Postadres deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………

Hoe inschrijven?
 www.knopspublishing.be
 Deze antwoordkaart
faxen naar 014/73 89 50
 Een e-mail sturen naar
info@knopspublishing.be met
uw inschrijvingsgegevens

Naam deelnemer 2: ………………………………………………………………………………………..
E-mailadres deelnemer 2: …………………………………………………………………………………
Postadres deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………
 Ik schrijf me in voor het webinar van do 28 oktober 2021: € 384 excl. btw.
 Ik schrijf me in voor het webinar van di 7 decemer 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.
 Webinar do 28 oktober 2021: …… (aantal) personen
 Webinar di 7 december 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.

Deelname webinar:
Om te kunnen deelnemen aan het
webinar, ontvangt u 2 maal
dezelfde toegangslink tot de
webinaromgeving:
- de eerste keer uiterlijk 2 dagen
vooraf,
- de tweede keer op de dag van de
uiteenzetting zelf, één uur voor
aanvang.
Mocht u de mail niet hebben
ontvangen, gelieve uw ‘spam’
te controleren op afzender
‘KnopsPublishing’.
De documentatie wordt u per post
bezorgd en is eveneens te
downloaden via de link in de
uitnodiging en in de opvolgingsmail
met kort evaluatieformulier.

