
De erfovereenkomst: opportuniteiten en valkuilen 
Online opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers 

Hoewel een essentieel onderdeel van de familiale successieplanning, heeft de erfovereenkomst na enkele jaren 
toepassing in de praktijk, nog steeds niet al haar geheimen prijsgegeven. De codificatie van ons Nieuw Burgerlijk 
Wetboek via de invoering van boek 4 heeft weliswaar enkele zaken opgehelderd, toch blijven er nog steeds 
meerdere discussiepunten bestaan. Ook de temporele werking van voornoemde codificatie is van groot belang, 
om na te gaan of die oude discussies ook in de toekomst nog te pas en te onpas kunnen opflakkeren.  

In deze verdiepingssessie zullen aan de hand van zeer concrete cases het nut en de valkuilen van 
erfovereenkomsten worden besproken. Er zal in detail worden ingegaan op de verschillende discussiepunten, 
met ruimte voor vragen en debat.  

Data en locatie: Parkeren: 

 Wo 21 september 2022: interactief webinar, van 13 tot 17u

 Di 18 oktober 2022: Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 bij het gebouw 

Spreker: 

 Rinse Elsermans, advocaat Cazimir

Programma: 

O.a. volgende vragen worden beantwoord: 

 Wat zijn de aandachtspunten bij het gedifferentieerd schenken van vermogen (nu eens in blote eigendom,

dan weer in volle eigendom) aan verschillende kinderen?

 Wanneer is het uitzonderingsregime voor waardering van een schenking (namelijk waardering op het ogenblik

van het verkrijgen van de volledige beschikkingsbevoegdheid) van toepassing? Wat indien er bijvoorbeeld

gewerkt wordt met een maatschap?

 Kan ik een volmacht geven aan een lasthebber om voor mij een erfovereenkomst af te sluiten? En is er een

verschil tussen erfovereenkomsten afgesloten voor en na 1 juli 2022 (cfr. inwerkingtreding boek 4 van het

Nieuw Burgerlijk Wetboek)?

 Is een huwelijkscontract met een stelsel van algehele gemeenschap een erfovereenkomst of niet?

 Zijn ascendentenverdelingen nog steeds onderworpen aan de vereisten van erfovereenkomsten? Wat met

ascendentenverdelingen van voor 1 juli 2022?

 … 



 

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 interactief webinar van wo 21 september 2022: € 411 excl. btw. 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag van di 18 oktober 2022 (Houthalen): € 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 wo 21 september 2022: ……(aantal) personen 

                 Studienamiddag di 18 oktober 2022 (Houthalen):  ……(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.  

 

Studienamiddag 
 

De erfovereenkomst: 
opportuniteiten  

en valkuilen 
 

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  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 interactief 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/

