
Registratierechten en btw bij vastgoedtransacties 
Knelpunten voor de notariële praktijk 

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

In deze opleiding wordt, aan de hand van concrete casussen uit de praktijk, ingegaan op een aantal bijzondere 
knelpunten inzake de (Vlaamse) registratierechten en de btw bij vastgoedtransacties en vastgoedontwikkeling. 

Bij het bespreken van de casussen krijgt u – waar nodig – ook toelichting bij recente wijzigingen, beslissingen, 
standpunten en rechtspraak inzake btw en registratierechten. Zo komen onder meer de voorwaarden inzake het 
(hervormde) verlaagde verkooprecht, de registratierechten bij uitbreng van onroerende goederen uit een 
vennootschap, de wisselwerking tussen de registratierechten en het nieuwe goederenrecht, het verlaagd btw-
tarief en de gesplitste verkoop, aan bod.   

Data en locaties: Parkeren: 

 Do 15 september 2022: interactief webinar, van 13 tot 17u

 Wo 12 oktober 2022, Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofdreef 13 bij het gebouw 

Sprekers: 

 Stein De Maeijer, advocaat Tiberghien advocaten

 Gilles Van Namen, advocaat Tiberghien advocaten

 Kurt Schaut, advocaat Tiberghien advocaten

Onder het voorzitterschap van: 

 Carol Bohyn, notaris te Haasdonk

Programma: 

O.a. volgende vragen worden praktijkgericht beantwoord: 

 Wat zijn de voorwaarden voor het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw en wat zijn de

aandachtspunten in dit verband?

 Hoe dient het begrip “woning” bij het verlaagde verkooprecht te worden begrepen? Kan de verkoper van

een casco-wooneenheid genieten van het verlaagde verkooprecht? Wat is de rol van de notaris in dit

verband?

 Verkoop in combinatie met aanneming: wat zijn de aandachtspunten voor registratiebelasting en btw?

Wanneer kan er sprake zijn van misbruik? Wanneer is er sprake van een last voor de heffing van

registratierechten?

 Zijn zowel registratierechten als btw verschuldigd bij optionele btw-verhuur?

 Wat zijn de aandachtspunten bij een gesplitste verkoop (grond met registratierecht en gebouw met btw)?

 Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen bij het vestigen van een al dan niet eigendomsoverdragend

opstalrecht of erfpachtrecht? Wat met bestaande opstallen? Wat met opstallen bestemd voor afbraak?

 Wat is de stand van zaken bij de uitbreng van onroerend goed uit een vennootschap/de verkrijging door een

vennoot van een onroerend goed uit de vennootschap?

 Is het verkooprecht verschuldigd bij de verlenging van een vruchtgebruik?

 En is er verkooprecht verschuldigd bij de overdracht van opstallen gebouwd op basis van het accessoir

opstalrecht samen met het hoofdrecht?

 Wat zijn de aandachtspunten op het vlak van de btw en de registratierechten bij (partiële) splitsingen met

onroerend goed?



 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

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

Gegevens deelnemer(s): 

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

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

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

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

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

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

 

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van do 15 september 2022: € 411 excl. btw.  

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van wo 12 oktober 2022 (Antwerpen): € 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. 

    Interactief webinar do 15 september 2022:  ……(aantal) personen 

   Studienamiddag wo 12 oktober 2022 (Antwerpen):  ……(aantal) personen 

 

 

Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65. 
Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - als 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 

Registratierechten en btw 
bij vastgoedtransacties 

 

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 evaluatie-
formulier.  
 
 
 
 
 

 

 

Dagschema live opleiding 

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 

 

 

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  

 

http://www.knopspublishing.be/

