
Schenkingen: fiscale aandachtspunten

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

Tijdens deze grondige opleiding krijgt u, aan de hand van concrete dossiers uit uw praktijk, inzicht in de fiscale 

aandachtspunten inzake schenkingen. Zowel schenkingen van levensverzekeringen, schenkingen in het buitenland, 

non-profit schenkingen enz. komen daarbij aan bod. Daarnaast wordt ook ingegaan op een aantal actuele vragen, 

zoals de standpunten van VLABEL inzake gesplitste inschrijvingen.  

Data en locaties: Parkeren: 

 Di 8 maart 2022, Oostkamp, Hotel Van der Valk, Kapellestraat 146 voor het gebouw 

 Di 15 maart 2022, Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 voor het gebouw 

 Do 24 maart 2022, Antwerpen, Salons Van Edel, Terbekehofdreef 13 bij het gebouw 

 Di 29 maart 2022, Leuven, Faculty Club, Groot Begijnhof 14 voor het gebouw 

Sprekers: 

 Nicolas Geelhand de Merxem, partner advocaat ECGB advocaten

 Ayfer Aydogan, advocaat ECGB advocaten

 Kim Raets, advocaat ECGB advocaten

Programma: 

Volgende topics komen aan bod: 

 Schenking van een levensverzekering/een verzekeringsbelegging;

 Inbreng onroerend goed in de huwgemeenschap gevolgd door een schenking aan de kinderen;

 Schenking roerend goed via buitenlandse notaris en alternatieven;

 Bijzondere aansprakelijkheidsregeling en de schenking binnen de verdachte periode van 3 jaar vóór het
overlijden;

 Non-profitschenkingen;

 De rechtstreekse schenking bij onderhandse akte;

 De “ik opa”-schenking;

 De uitbreng/overstap naar scheiding van goederen en de eenzijdige schenking (met fideicommissum de
residuo);

 De verkoop/verdeling gevolgd door de schenking van een vordering;

 De schenking met fideicommissum de residuo;

 De schenking en de extraneïteitselementen.

Daarnaast wordt ook ingegaan op een aantal actuele vragen: 

 Welke aandachtspunten zijn er bij schenkingen in het sterfhuis?

 Is de onderhandse schenking via het aandelenregister geldig?

 Waar moet de notaris op letten wanneer het familiebedrijf wordt geschonken?

 Wat moet er worden onthouden uit de recente standpunten van VLABEL inzake gesplitste inschrijvingen?



 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van di 15 maart 2021 (Houthalen): € 411 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van do 24 maart 2022 (Antwerpen): € 411 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van di 29 maart 2021 (Leuven): € 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 (Oostkamp):  ……(aantal) personen 

   Studienamiddag 15 maart 2022 (Houthalen):  ……(aantal) personen 

   Studienamiddag 24 maart 2022 (Antwerpen):  ……(aantal) personen 

   Studienamiddag 29 maart 2022 (Leuven):  ……(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 

Schenkingen: 
fiscale aandachtspunten 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 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 

 

 

 

Deelname 

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. 

 

Erkenning 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer 

van Notarissen onder het nummer 20/34787 voor 4 

uren. 

 

http://www.knopspublishing.be/

