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

Tijdens dit webinar ligt de focus volledig op het verdeelrecht. Alle aspecten worden in detail besproken, te beginnen 

met het toepassingsgebied van het verdeelrecht en de grenzen ervan. Meer bepaald bijzondere rechtshandelingen 

waarvan men verwacht dat ze aan het verdeelrecht zijn onderworpen maar die toch het verkooprecht ondergaan. U 

krijgt uiteraard heldere toelichting waarom dit zo is.  

Verder wordt ruime aandacht besteed aan de problematiek van de belastbare grondslag van het verdeelrecht, die 

tweeledig is, zowel wat de uitgestrektheid als wat de waardering van deze belastbare grondslag betreft. Hierbij wordt 

ook stilgestaan bij bijzondere gevallen met parten in vruchtgebruik en/of blote eigendom. Ook het verlaagde tarief van 

1% komt daarbij aan bod. 

De uiteenzetting wordt uitgebreid geïllustreerd met (cijfer)voorbeelden uit de notariële praktijk.  

Data: 

 Di 14 maart 2023 : interactief webinar van 13u tot 17u

 Di 25 april 2023: interactief webinar van 13u tot 17u

Spreker: 

 Annick Ghysens, ere-adviseur kenniscel erf- en registratiebelasting VLABEL

Onder het voorzitterschap van: 

 Carol Bohyn, notaris te Beveren (sessie 14 maart 2023)

 Ruud Jansen, notaris te Lommel (sessie 25 april 2023)

Programma:  

U krijgt heldere antwoorden op o.a. volgende vragen: 

 Welke rechtshandelingen vallen onder de toepassing van het verdeelrecht?

 Waar liggen de grenzen tussen het toepassingsgebied van het verdeelrecht en het toepassingsgebied van

het verkooprecht?

 Wat verstaat men in dit verband onder een “derde-verkrijger”?

 Hoe wordt de omvang van belastbare grondslag van het verdeelrecht bepaald?

 Hoe moet de belastbare grondslag van het verdeelrecht worden gewaardeerd?

 Met welke bijzonderheden moet rekening worden gehouden als er sprake is van parten in vruchtgebruik en/of

in blote eigendom?

 Welke zijn de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd tarief van 1%?

 Hoe zit het met de toepassing van de regel van de afhankelijke en onafhankelijke bepalingen in de sfeer van

het verdeelrecht?

 … 

De deelnemers krijgen de gelegenheid hun eigen vragen voor te leggen aan de spreker. 



ANTWOORDKAART KnopsEdu 
 

Facturatiegegevens: 

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

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

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

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

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 webinar van di 14 maart 2023: € 432 excl. btw 

  Ik schrijf me in voor het webinar van di 25 april 2023: € 432 excl. btw. 

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 397 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

 

   Webinar di 14 maart 2023: …… (aantal) personen 

         Webinar di 25 april 2023: …… (aantal) personen 

 

Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 75.  
 
KnopsPublishing is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, onder het thema 
‘Beroepsspecifieke competenties’. Het accreditatienummer van KnopsPublishing is DV.O245662. 
 
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 

Het verdeelrecht 
 

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 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van 
Notarissen onder het nummer 494383 voor 3,5 uren. 

 

http://www.knopspublishing.be/

