Studiefiche
Vanaf academiejaar 2018-2019

Successierechten (B000004)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
39.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2021-2022
A (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
Delanote, Mark

RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2021-2022

Verantwoordelijk lesgever
stptn

aanbodsessie

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Successierechten , successieplanning , aangifte van nalatenschap
Situering
De notaris en zijn medewerkers worden dagdagelijks met het Wetboek Successierechten
geconfronteerd.
Hij wordt vooreerst van oudsher door cliënten gelast met het opmaken van de aangifte van
nalatenschap ingeval van overlijden. Mede gelet op de aansprakelijkheden van de notaris in dit
verband, is het dan ook belangrijk dat hij een grondige kennis verwerft van de toepasselijke
wetsbepalingen.
Te dien einde wordt extra aandacht besteed aan de ratio legis van de bestudeerde
wetsbepalingen en aan de aspecten die van groot belang zijn voor de aangiftepraktijk.
Vervolgens wordt de notaris meer en meer verzocht een successieplanning op te maken,
waarbij onder meer wordt gevraagd om de kost van de successierechten in geval van
overlijden te drukken. Te dien einde worden de basisreflexen aangeleerd van de fiscale
successie-planning en worden de studenten wegwijs gemaakt in de vuistregels van deze
discipline.
Het is ook de bedoeling de studenten "warm" te maken voor de discipline van de successieplanning zodat zij er in de latere professionele praktijk voldoende aandacht aan zouden
besteden.
Inhoud
Grondige studie van de inhoud van de verschillende hoofdstukken van het Wetboek Successierechten, te weten:
0. De algemene beginselen inzake het successierecht met bijzondere nadruk op het regionale
karakter van de materie
I. De vestiging van de rechten, met nadruk op de fictiebepalingen.
II._-III. Het belastbaar actief en de waardering ervan
IV. Het aannemelijk passief
V. De aangifte van nalatenschap.
VI. Het tarief der rechten met klemtoon op het systeem van de tarieven in het Vlaamse Gewest, een nauwkeurige beschrijving van de categorieën personen die onder de verschillende
tariefgroepen vallen in het Vlaamse Gewest en tenslotte een benadering vanuit de praktijk van
de successieplanning.
VII. Vrijstellingen en verminderingen, met o.a. art. 60bis W.Succ en de gezinswoning.
VIII. De verevening van de rechten
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IX. Betaling der rechten en boeten.
X. Waarborgen van de Staat.
XI. Aan derden opgelegde verplichtingen ten einde de juiste heffing der ingevolge het
overlijden van rijksinwoners verschuldigde successierechten te verzekeren.
XII. Bewijsmiddelen met een klemtoon op de regel vervat in artikel 108 W.Succ. en op de
algemene anti-misbruikbepaling
XIII. De strafbepalingen.
XIV. De teruggave der rechten.
XV. Verjaring
Begincompetenties
Grondige studie van het familiaal vermogensrecht (erfrecht, schenkingen en testamenten, en
een deel van het huwelijksvermogensrecht (verdeling van het gemeenschappelijk vermogen en
verrekeningsbedingen).
Kennis van andere takken van het burgerlijk recht (personen- en familierecht, verbintenissenrecht en zakenrecht) en van het internationaal privaatrecht.
Eindcompetenties
1 Grondige kennis hebben van de werking van het systeem van het Wetboek
1 successierechten.
2 Inzicht hebben in de verbanden tussen de verschillende hoofdstukken van het Wetboek.
3 Ontleden van een praktijkgeval en het correct toepassen van de regels van het Wetboek
1 Successierechten.
4 Geven van een wetenschappelijk onderbouwd advies in een praktijkgeval van
1 successieplanning.
5 Bereid zijn tot bijscholing in een materie in evolutie.
6 Getuigen van nauwgezetheid en logica in de juridische redenering.
7 Terughoudend zijn bij het formuleren van adviezen.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges met interactieve invalshoek en met praktische oefeningen ter illustratie van de
rechtsregels.
Op het einde van de lessenreeks worden een aantal praktijkgevallen bekeken.
Leermateriaal
* studiemateriaal ter beschikking gesteld door de docent via het elektronisch leerplatform
* recent wetboek successierechten
Prijs leermateriaal.
Studentprijs handboek ongeveer 30 EUR.
Referenties
- J. DECUYPER, Successierechten, Mechelen, Kluwer (jaarlijkse update).
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Beschikbaarheid van de docent na afspraak.
De materie leent zich tot zelfstudie.
De oefeningen worden uitgebreid besproken met de studenten.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
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Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen (met Wetboek Successierechten en Burgerlijk Wetboek)
Meerdere op te lossen casussen en een reeks korte theorievragen.
Het examen test de kennis, het inzicht, het juridisch denken, de technische vaardigheden en de
schriftelijke communicatievaardigheid.
Eindscoreberekening
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