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VASTGOEDKUNDE KU LEUVEN  

Schenking van vastgoed
Aspecten van civiel en fiscaal recht  

Leuven, 19 januari 2017 
Kortrijk, 26 januari 2017

Praktisch

Datum en plaats
Leuven: dinsdag 19 januari 2017 van 16 tot 18 uur
Arenbergkasteel, Kasteelpark Arenberg 1 in Heverlee
Aansluitend zijn er broodjes en een netwerkdrink voorzien.

Kortrijk: 26 januari 2017 van 18 tot 20 uur
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53
Bij aankomst zijn er broodjes voorzien. 
Aansluitend netwerkdrink.

Inschrijven
Schrijf in vóór 12 januari 2017 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be 

De deelnameprijs is 120 euro. Alumni/studenten van het 
Postgraduaat in de Vastgoedkunde betalen 100 euro.

Bespaar op uw deelnameprijs via de KMO-portefeuille. 
Meer informatie op http://www.kmo-portefeuille.be.

Attest van deelname
U krijgt nadien een attest van deelname.

Erkenning
Erkenning is aangevraagd voor BIBF, IAB, IBR, advocaten 
bij de Orde van Vlaamse Balies en notarissen bij de 
Nationale Kamer.

Als (kandidaat) RICS-lid kan u dit seminarie inbrengen als 
onderdeel van uw Professional Development.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Programma

De volgende vragen komen aan bod: 

• Hoe zien de tarieven er nu uit en hoe wordt de 
schenkbelasting concreet berekend? 

• In welke gevallen is schenken nu voordelig? Enkel in rechte 
lijn tussen ouders en kinderen of ook in de zijlijn, bv. door de 
suikertante aan haar neef? 

• En hoe zit het met de driejaarstermijnen? Dienen we nog 
altijd tussen iedere schenking drie jaar te laten verlopen 
omwille van het zogenaamd progressievoorbehoud? 
En wat als de schenker binnen de drie jaar na de 
vastgoedschenking sterft? 

• Is een beroep op alternatieve technieken inzake 
vastgoedoverdracht nog aangewezen (bv. de verkoop aan 
“vrienden- en/of familie”-prijs)? 

In het Vlaamse gewest is bovendien in een bijkomende 
verlaging van de tarieven voorzien in het geval van 
energetische renovatie of verhuur van kwaliteitswoningen met 
conformiteitsattest. Wat zijn de concrete voorwaarden?

En bestaat de gunstregeling voor de schenking van bouwgrond 
nog steeds? En zo ja, is deze überhaupt nog interessant?

In het seminarie wordt ook ingegaan op een aantal specifieke 
clausules die bij voorkeur in de schenkingsakte worden 
ingebouwd: beding van terugkeer, uitsluitingsclausule, 
vervreemdingsverbod, voorbehoud van vruchtgebruik en 
ontbindende voorwaarden. 

Uiteraard gaat ook de nodige aandacht naar een aantal 
opvallende standpunten en rulings die de Vlaamse 
Belastingdienst intussen heeft ingenomen en afgeleverd.

Tot slot wordt een update gegeven van de actuele spelregels 
rond de schenking van gelden die strekken tot een gesplitste 
aankoop vruchtgebruik/blote eigendom van onroerend goed.

Docent

Nathalie Labeeuw is één van de grote Belgische specialisten 
successieplanning en familiaal vermogensrecht. Ze adviseert 
bij de overdracht van familiebedrijven en verzorgt de 
vermogensplanningen van soms erg complexe gezinssituaties.

Schenking van vastgoed
Aspecten van civiel en fiscaal recht

Kadering 

Sinds kort zijn zowel in Vlaanderen als Brussel de 
tarieven voor de schenking van onroerend goed fors 
verlaagd. De burger reageert enthousiast en het aantal 
vastgoedschenkingen zit sindsdien duidelijk in de lift.

Niet verwonderlijk, want de verlaging van de tarieven 
plaatst de vermogens- en successieplanning rond 
vastgoed in een totaal nieuw perspectief.

Schenken met de warme hand is nu vaak merkelijk 
voordeliger dan erven uit de koude hand.

In dit seminarie wordt de schenking van onroerend goed 
zowel vanuit juridisch als fiscaal perspectief doorgelicht.

Doelgroep

Al wie professioneel met vastgoed te maken heeft, 
waaronder vastgoedinvesteerders, financiers, 
asset en fund managers, vastgoedmakelaars, 
investeringsanalisten, vastgoedconsultants en 
-adviseurs, advocaten, notarissen, accountants en 
belastingconsulenten

Opleidingen vastgoedkunde

Naast het Postgraduaat in de Vastgoedkunde 
organiseren we regelmatig uitdiepingsopleidingen en 
seminaries.

Ontdek ons op http://kuleuven.be/vastgoedkunde
Volg ons op twitter.com/vastgoedkunde of op
LinkedIn Vastgoedkunde KU Leuven


