
Vermogens- en successieplanning 
getoetst aan actuele Vlabel-standpunten, komende wetswijzigingen en recente rechtspraak 

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

Aan de hand van de derde editie van het handboek “Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting” van de heer Rik Deblauwe 

worden de mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen in de huidige wereld van de vermogens- en successieplanning 

concreet besproken.  

Extra sessie! Parkeren: 

 Ma 25 oktober 2021: Leuven, Faculty Club, Groot Begijnhof 14 voor het gebouw 

Spreker: 

 Alain Van Geel, advocaat-vennoot Tiberghien, gewaardeerd spreker en expert in Belgische en internationale

vermogensplanning, IPR, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, schenkingen en legaten, erf- en registratie-

belasting i.s.m. Murielle Gijbels, advocaat

Onder het voorzitterschap van: 

 Hugo Van Elslande, notaris te Leuven

Programma: volgende topics komen daarbij aan bod 

 Vermogens- en successieplanning bij huwelijkscontract, met o.a.:

 Verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen: aandachtspunten en risico’s

 Asymmetrische uitbreng uit de huwgemeenschap: civielrechtelijke en fiscale kwalificatie

 Vermogens- en successieplanning bij testament, met o.a.:

 Wat met de duo-legaten? Is een wijziging van het testament steeds noodzakelijk? Zijn er valabele

alternatieven?

 Vermogens- en successieplanning bij schenkingen, met o.a.:

 Schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik in combinatie met controlestructuren, zoals een

Maatschap of een Belgische Private Stichting als certificeringsvehikel;

 Impact van het nieuwe goederenrecht op vruchtgebruik definities: wijzigingen noodzakelijk?

 Oude verzekeringsgiften: toch fiscaal aanvaard?

 Schenkingen onder last: wat kan en waar ligt de grens?

 Terugval van vruchtgebruik vs. aanwas van vruchtgebruik vs. wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik;

 Gunstregeling in de schenkbelasting bij familiale vennootschappen: aandachtspunten bij de onder
gemeenschap gehuwde schenker? Toch kwalificatie mogelijk als de vennootschap onroerend goed
aanhoudt? Wat zijn de aandachtspunten na de schenking?

 Vermogens- en successieplanning via erfovereenkomsten, met o.a.:

 Huidige visie van de Vlaamse Belastingdienst inzake de toekenning van schuldvorderingen in een
erfovereenkomst

 De globale erfovereenkomst in de praktijk: ervaringen en aandachtspunten

 De punctuele erfovereenkomsten in de praktijk, o.a. verzaking inkorting schenking

 Fiscaal misbruik inzake schenk- en erfbelasting: hoe “heurt” het eigenlijk? Een update aan de hand van recente
rechtspraak en standpunten. Wat moet of kan de notaris adviseren?



ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van ma 25 oktober 2021 (Leuven): € 593 excl. btw.  

  

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 546 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

    Studienamiddag ma 25 oktober 2021 (Leuven):  ……(aantal) personen 

 

 

Inschrijvingsprijs inclusief handboek ‘Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting, derde editie’ t.w.v. € 265,  

de Vlaamse Codex Fiscaliteit én het 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 

Vermogens- en 
successieplanning: 
mogelijkheden in 2021 

 

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 

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 

 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van 

Notarissen onder het nummer 20/33879 voor 4 uren. 

 

 

 

Inclusief boek 

“Inleiding tot de Vlaamse 

Erfbelasting, 3de editie”  

van Rik Deblauwe 

ter waarde van € 265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


