Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Registratie- en successierechten (B001707)
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 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2021-2022
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
Aydogan, Ayfer
Delanote, Mark

RE21
RE21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2021-2022
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen (afstudeerrichting
rechten)
Master of Laws in de rechten

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
6

aanbodsessie
A

6

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
successierechten, registratierechten
Situering
De successie- en registratierechten zijn thans in belangrijke mate Gewestelijke belastingen. De
successierechten treffen de vermogensovergang door of naar aanleiding van het overlijden. De
registratierechten vatten (in belangrijke mate) de economische waardeverplaatsingen
opgenomen in ter registratie aangeboden akten.

Inhoud
In de cursus wordt de focus gelegd op de regelgeving zoals die toepassing vindt in het Vlaams
Gewest, met dien verstande dat wel recurrent vergeleken wordt met de toepasselijke
bepalingen in de andere Gewesten.
Er wordt ruim aandacht besteed aan de feiten die aanleiding geven tot belastingheffing. Zowel
de eigenheid van de erfbelasting als de eigenheid van de diverse registratiebelatsingen wordt
daarbij onderzocht.Tevens wordt een inzicht verstrekt in de wijze waarop de belastbare
grondslag wordt bepaald, in de diverse vrijstellingen, verminderingen, ...
Begincompetenties
Kennis van de basisprincipes van het fiscaal recht is een vereiste. De student moet ook
vertrouwd zijn met tal van concepten uit het burgerlijk recht (o.m. erfrecht, familiaal
vermogensrecht).
Eindcompetenties
1 Kennis hebben van de toepasselijke wetgeving
2 De relevante wetgeving toepassen op casussen
3 Getuigen van een kritische ingesteldheid
4 Helder en to the point een stelling schriftelijk en (mondeling) formuleren
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties

(Goedgekeurd)
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Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges.
Leermateriaal
Syllabus ter beschikking gesteld via het leerplatform of via een uitgever.
Recente wetgeving (inzonderheid VCF, W.Succ. en W.Reg.)
Referenties
Wordt ter beschikking gesteld.
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Beschikbaarheid van de docent na afspraak.
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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het examen omvat zowel casussen als korte theoretische vragen.
Eindscoreberekening
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