
Fictiebepalingen in de Vlaamse erfbelasting – deel 3 
Huwelijksvoordelen

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

De zogenaamde fictiebepalingen in de erfbelasting zijn geduchte bepalingen die bij een overlijden voor onaangename 

verrassingen kunnen zorgen op het vlak van de erfbelasting. 

De VCF bevat maar liefst zeven artikelen met een fictiebepaling, die inhoudt dat een niet-erfrechtelijke verkrijging voor 

de heffing van de erfbelasting met een erfrechtelijke verkrijging wordt gelijkgesteld. Het gaat daarbij om zeer 

technische bepalingen, waarbij het belangrijk is dat het toepassingsgebied correct wordt ingeschat omdat de fiscale 

gevolgen van de betrokken verrichting, die soms geruime tijd vóór het overlijden heeft plaatsgevonden, pas op een 

later tijdstip zullen blijken, nl. bij een overlijden. 

De verschillende fictiebepalingen worden voor u, aan de hand van praktische casussen, in detail toegelicht, zowel wat 

het regelgevend kader als wat de standpunten van VLABELel betreft.  

De opleiding bestaat uit drie delen, die elk afzonderlijk kunnen worden gevolgd. 

Tijdens deel 3 zal de fictiebepaling worden behandeld die betrekking heeft op de huwelijksvoordelen die door 

de langstlevende echtgenoot worden verkregen via een overbedeling van het gemeenschappelijk vermogen, 

zijnde artikel 2.7.1.0.4 VCF.  

De werking van deze fictiebepaling zal worden geïllustreerd aan de hand van talrijke cijfervoorbeelden die recht uit de 

praktijk zijn geplukt. 

U krijgt daarbij heldere antwoorden op onder andere volgende vragen: 

- Welke huwelijksvoordelen worden gevat door artikel 2.7.1.0.4 VCF en welke niet? 

- Hoe wordt de waarde fiscaal-fictief legaat van de langstlevende echtgenoot precies berekend? 

- Wat gebeurt er met het passief van het gemeenschappelijk vermogen? 

- Waarom is het belangrijk het correcte onderscheid te maken tussen de toebedeling van het 

gemeenschappelijk vermogen en de devolutie van de nalatenschap? 

- Hoe worden bijzondere gevallen zoals een asymmetrische ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk 

vermogen precies behandeld? 

- Wat als de inkorting van het huwelijksvoordeel wordt gevraagd? 

- … 

Datum: 

 Di 15 november 2022 : interactief webinar van 13u tot 17u

Spreker: 

 Annick Ghysens, adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL

Onder het voorzitterschap van: 

 Laurent Liessens, notaris te Brasschaat
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ANTWOORDKAART KnopsEdu 
 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

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

Gegevens deelnemer(s) - Het congresboek wordt u toegestuurd. 

Naam deelnemer 1: ………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………. 

Postadres deelnemer 1: …………………………………………………………………………………… 

ID-nummer* deelnemer 1: …………………………………………………………………………………. 

Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres deelnemer 2: ………………………………………………………………………………… 

Postadres deelnemer 2: …………………………………………………………………………………… 

ID-nummer* deelnemer 2: …………………………………………………………………………………. 

*ID-nummer in te vullen indien van toepassing voor het toekennen van de aanwezigheidsattesten. 

  Ik schrijf me in voor het webinar van di 15 november 2022: € 411 excl. btw. 

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 378 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

    Webinar di 15 november 2022: …… (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.  

 

 

 
Webinar 

Fictiebepalingen in de 
Vlaamse erfbelasting 

deel 3  
 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50  

 Een e-mail sturen naar 

info@knopspublishing.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

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. 

 

 

                            

 

 

Dagschema 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 

 

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. 

 

Erkenning 

Dit webinar is erkend door de Nationale Kamer  

van Notarissen onder het nummer ID 461077 voor 3,5 uren.  

http://www.knopspublishing.be/

