
Erfrecht 2022: capita selecta voor de notariële praktijk 
Inbreng, inkorting, erfovereenkomsten, ascendentenverdeling, …  

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

Ruim 3 jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht is het nuttig om stil te staan bij een aantal praktijkgerichte 
topics, zoals:  

- erfrecht van de langstlevende echtgenoot; 
- inbreng en inkorting (met cijfervoorbeelden); 
- erfovereenkomsten: praktisch draaiboek, actuele knelpunten en vooruitblik naar een aantal aanpassingen 

naar aanleiding van de invoering van boek 4 in het (nieuw) Burgerlijk Wetboek; 
- schenking onder last en de ouderlijke boedelverdeling én link naar de erfovereenkomsten. 

De sprekers hebben naast het nieuwe erfrecht ook aandacht voor de impact/incidenties van/met het nieuw 
goederenrecht (boek 3) en het aankomende boek 4 (nalatenschappen, schenkingen en testamenten). 

Data en locaties: Parkeren: 

 Di 8 maart 2022, Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 bij het gebouw 

 Ma 28 maart 2022, Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146 bij het gebouw 

Sprekers: 

 Christoph Castelein, notaris, West Notarissen te Kortrijk en te Koksijde

 Brent Imschoot, associate, Greenille Private Client Team bij Deloitte Legal

Programma: 

O.a. volgende vragen worden tijdens deze opleiding beantwoord: 

 Wanneer is er wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik (WTOV) voor de langstlevende echtgenoot?

 Geldt er zaakvervanging bij WTOV?

 Wat in geval van een samenloop tussen WTOV en conventionele regelingen aangaande vruchtgebruik

(aanwas, terugval, …) of de aanwas van rechtswege van het vruchtgebruik voorzien in art. 3.141, 4de lid NBW?

 Kan worden verzaakt aan het WTOV? Door wie? Hoe?

 Fiscale impact van WTOV, wettelijke aanwas en conventionele aanwas vruchtgebruik

 Hoe worden schenkingen gewaardeerd met het oog op de inbreng en inkorting?

 Hoe gebeurt de inbreng praktisch gezien (aan de hand van cijfervoorbeelden)?

 Hoe omgaan met het WTOV bij de berekening van de fictieve massa?

 Hoe verhoudt het WTOV zich ten opzichte van de reserve van de langstlevende echtgenoot?

 Hoe gebeurt de inkorting praktisch gezien (aan de hand van cijfervoorbeelden, inclusief inkorting door de

langstlevende echtgenoot)

 Hoe organiseer ik de procedure van erfovereenkomsten praktisch? Kunnen de vergaderingen digitaal

plaatsvinden? Kan ik werken met volmacht? Wat indien er onbekwamen zijn?

 Wat met een conventionele terugkeer of een fideï-commis de residuo verbonden aan een schenking

opgenomen in een globale erfovereenkomst?

 Waarvoor moet ik opletten bij schenkingen onder last?



 

 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 8 maart 2022 (Antwerpen): € 411 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 28 maart 2022 (Oostkamp): € 411 excl. btw.  

 

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 367 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

    Studienamiddag 8 maart 2022 (Antwerpen):  ……(aantal) personen 

   Studienamiddag 28 maart 2022 (Oostkamp):  ……(aantal) personen 

 

 
 
 
 
Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch en 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 

Erfrecht 2022:  
capita selecta voor de 

notariële praktijk 
 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Een e-mail sturen naar 
info@knopspublishing.be met  
uw inschrijvingsgegevens 

 
 

 
 

 

 

 

 

Dagschema  

12u45-13u30       Ontvangst met lichte lunch 

13u30-15u15       Deel 1  

15u15-15u35       Pauze 

15u35-17u30       Deel 2  

17u30-18u00       Vragen en overleg 

18u00                  Discussie en netwerking - drink 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep 

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, 

kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële 

medewerkers. Het aantal deelnemers is beperkt om 

doelgerichte interactie met de sprekers mogelijk te 

maken.  

 

 

 

 

http://www.knopspublishing.be/



