
 De aangifte van nalatenschap: tips & tricks 

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

Het belang van een correcte aangifte van nalatenschap is zeer groot voor een correcte heffing van erfbelasting na 
een overlijden. In de praktijk blijkt dat overbelasting en discussies daarover met de fiscale administratie hadden 
kunnen worden vermeden indien de aangifte anders werd ingediend. 
Tijdens deze opleiding wordt gefocust op aandachtspunten en valkuilen bij de indiening van een (Vlaamse) aangifte 
van nalatenschap. Het aangifteformulier zal daarbij als leidraad worden gehanteerd.  

Data en locaties: Parkeren: 

 Di 28 maart 2023: Houthalen, De Barrier, Grote Baan 9 bij het gebouw 

 Di 18 april 2023: Antwerpen, Salons van Edel, Terbekehofsdreef 13 bij het gebouw  

 Ma 24 april 2023: Gent, Vlerick Business School, Reep 1 - EXTRA SESSIE parking Reep/parking Zuid 

Spreker: 

 Dr. Ayfer Aydogan, advocaat ECGB Advocaten, redactielid Notarieel Fiscaal Maandblad, correspondent
Tijdschrift voor notarissen

Onder het voorzitterschap van: 

 Raf Lenaerts, notaris te Lubbeek (sessie Houthalen)

 Annelies Podevyn, notaris te Aartselaar (sessie Antwerpen)

 Christoph Castelein, notaris te Kortrijk en Koksijde (sessie Gent)

Programma: 

Onder meer de volgende vragen worden praktijkgericht beantwoord: 

 Wat is de fiscale woonplaats van de overledene?

 Is de ‘geregistreerde partner’ de wettelijk samenwonende partner?

 Wat moet er in de aangifte worden vermeld als eigen en gemeenschappelijke gelden zijn vermengd?

 Hoe moet een nog niet uitgevoerde schenking worden genoteerd?

 Wat is de beste aanpak als de waarde van goederen onduidelijk is?

 Waar moet men op letten wanneer goederen van de overledene terugkeren naar een schenker?

 Hoe moet de uitwerking van een restschenking worden aangegeven?

 Welke aandachtspunten zijn er voor de aangifte van levensverzekeringen?

 Welke documenten zijn bij te voegen wanneer een aanwascontract uitwerking krijgt?

 In welke gevallen moet er een tweede (of volgende) aangifte worden ingediend?

 Waar moet men in de aangifte op letten wanneer de langstlevende echtgenoot overlijdt?

Er worden tijdens de opleiding suggesties gedaan voor formuleringen in de aangifte. 

Deze opleiding is erkend door de Nationale Kamer van Notarissen onder het nummer 498367 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 28 maart 2023 (Houthalen): € 453 excl. btw 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 18 april 2023 (Antwerpen): € 453 excl. btw 

  Ik schrijf me in voor de studienamiddag van 24 april 2023 (Gent): € 453 excl. btw 

 
 
 
  Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 417 excl. btw per deelnemer.  
      Wij ontvangen één gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 
 
                 Studienamiddag 28 maart 2023 (Houthalen): ……(aantal) personen 

                 Studienamiddag 18 april 2023 (Antwerpen):  ……(aantal) personen 

                 Studienamiddag 24 april 2023 (Gent):  ……(aantal) personen 

 

 
 

 
Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 83.  

KnopsPublishing is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Het accreditatie-
nummer 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.  

 

 
Studienamiddag 
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Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50  

 Een e-mail sturen naar 

info@knopspublishing.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

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 

 

        

 

 

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. 

 

http://www.knopspublishing.be/

