
Huwelijksvermogensrecht civiel en fiscaal becommentarieerd 
inclusief wijzigingen vanaf 1 juli 2022 

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

De sprekers becommentariëren aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden de wijzigingen en nieuwigheden van het 

huwelijksvermogensrecht, zoals dit wordt ingevoerd in Boek 2, Titel 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek. 

Extra sessie: Parkeren: 

 Ma 12 september 2022: Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofsdreef 13 bij het gebouw 

Sprekers: 

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

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

 Charlotte Declerck, advocaat Tiberghien, hoofddocent UHasselt , expert familie- en familiaalvermogensrecht

Onder het voorzitterschap van: 

 Jan Delang, notaris te Duffel

Programma: volgende topics komen daarbij onder andere aan bod: 

 Kwalificatie van de goederen (eigen-gemeenschappelijk), met o.a.:

o Eigen goederen omvatten onder meer de goederen verkregen bij familieregeling, maar wat omvat dit

begrip juist?

o Hoe zat dat nu weer met de egoïstische en de altruïstische levensverzekering: welke uitkering is eigen,

welke is gemeenschappelijk, en wat met de fiscale gevolgen?

o Welke schadevergoedingen zijn eigen, welke zijn gemeenschappelijk? Betaalt een echtgenoot mee voor

het onderhoud en de opvoeding van niet-gemeenschappelijke kinderen? Of voor het alimentatiegeld van

de vorige echtgenoot?

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

o Wat is een ‘beperkte inbreng in gemeenschap’?
o Hoe werkt het nieuwe systeem van scheiding van goederen met verrekenbeding?
o Wat met het verval van overlevingsrechten?
o Moet de procedure van erfovereenkomsten gevolgd worden bij het aangaan van een algehele

gemeenschap?
o Kan een echtgenoot een goed geldig legateren uit het gemeenschappelijk vermogen?

 Huwelijksvermogensrecht en fiscaliteit, met o.a.:

o Wat zijn de gevolgen van de verschillende huwelijksvoordelen op fiscaal gebied?

 … 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 468250 voor 4 uren.



 

 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 Ik schrijf me in voor de studienamiddag van ma 12 september 2022 (Antwerpen): € 597 excl. btw. 
 

 

 Ik Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 550 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

    Studienamiddag van ma 12 september 2022 (Antwerpen): ……(aantal) personen 

 

 
 

Inschrijvingsprijs inclusief handboek ‘Huwelijksvermogensrecht’, de ‘Codex Familiaal Vermogensrecht 
2022’ 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 

Huwelijksvermogensrecht 
civiel en fiscaal 

becommentarieerd 
 

Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  
faxen naar 014/73 89 50 

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

    Deze QR te activeren voor 
   reservatie van uw deelname. 

 
 
 
 

 

 

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.  

 

 

Inclusief wetboek & handboek 
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Codex 
Familiaal Vermogensrecht 2022 
Boek 2 Titel 3 en Boek 4 BW 
Prof. dr. Hélène Casman 
t.w.v. 55 euro (incl. btw) 

 

 
Huwelijksvermogensrecht 
Anno 2021  
Rik Deblauwe 
t.w.v. 219,50 euro (incl. btw) 
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