
Voor u geselecteerd: pakket erfbelasting voor de notariële praktijk
15% korting bij aankoop van 3 boeken

Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting – Rik Deblauwe 

In 2013 verscheen “Inleiding tot de successierechten”, waarin Rik Deblauwe de 
fundamenten van het successierrecht blootlegt. Een meesterwerk volgens specialisten. 
Twee jaar later heeft het successierecht grondige veranderingen ondergaan. Sinds 1 
januari 2015 is het Vlaamse Gewest immers bevoegd voor het successierecht, of beter de 
erfbelasting, want zelfs de naam van de belasting is veranderd. 

In zijn nieuwe boek “Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting” becommentarieert Rik 
Deblauwe de nieuwe bepalingen, die ingevoegd zijn in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het 
boek bevat ook een internationaal deel, waarin de auteur een overzicht geeft van de 
internationale rechtsbronnen (verdragen, Europese rechtspraak en aanbevelingen van de 
Europese Commissie). 

Prijs: 215 euro (incl. btw) + 9 euro verzendkosten 

Erf- en registratiebelasting 2015-2016 - Wetgeving Vlaamse, Brussels Hoofdstedelijk en Waalse 
Gewest – Prof. dr. Bruno Peeters 

Met ingang van 1 januari 2015 worden de Vlaamse registratie- en successierechten niet 
langer geïnd door de federale ontvangkantoren, maar door de Vlaamse Belastingdienst. Dit 
is een gevolg van de beslissing van het Vlaamse Gewest tot overname van “de dienst” van 
beide belastingen. 

De bepalingen met betrekking tot de Vlaamse registratie- en successierechten (voortaan 
registratie- en erfbelasting genoemd) werden geïntegreerd in de sinds 1 januari 2014 in 
werking getreden Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

Deze wetgevingsbundel bevat de integrale tekst van de nieuwe bepalingen inzake erf- en 
registratiebelasting zoals deze sinds 1 januari 2015 gelden in het Vlaamse Gewest maar 
ook nog de tekst van de bepalingen waarvoor de federale overheid bevoegd is gebleven. 

Voor de volledigheid werden ook de wettelijke bepalingen met betrekking tot successie- en 
registratierechten, zoals deze nog steeds gelden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
het Waalse Gewest (in deze gewesten blijft de dienst van de belasting nog steeds 
verzekerd door de federale staat), opgenomen. 

Prijs: 65 euro (incl. btw) + 9 euro verzendkosten 



 
 

Vlaamse Erfbelasting. Oefeningen – Katrien Van Boxstael, Alain 
Van Geel, Rik Deblauwe 

Dit boek geeft een aantal praktische oefeningen op de Vlaamse erfbelasting, met 
uitgewerkte rekenvoorbeelden. Men ziet er de regels in praktijk toegepast, met de 
concrete gevolgen. Hoe wordt een verblijvingsbeding in de aangifte verwerkt, een 
contractuele erfstelling? Wat zijn de gevolgen van de inbreng of de inkorting van 
schenkingen? Hoe wordt de vrijstelling voor bossen concreet berekend? En een 
duolegaat? En wat is de invloed van vergoedingsrekeningen? 

Telkens wordt de berekening uiteengezet, met alle tussenstappen, gevolgd door 
een schematische voorstelling ervan. Er wordt zowel naar de nieuwe artikelen in 
de Codex, als naar de oude artikelen van het Wetboek Successierecht verwezen. 

Prijs: 68 euro (incl. btw) + 9 euro verzendkosten 
 

 
 

� Dhr.  � Mevr.                    IK BESTEL 
 

Naam & Voornaam:   
� Pakket erfbelasting voor de notariële praktijk 

9 Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting  
9 Erf- en registratiebelasting 2015-2016 
9 Vlaamse Erfbelasting. Oefeningen  

295 euro (i.p.v. 348 euro) + 11 euro verzendkosten 

� Inleiding tot de Vlaamse Erfbelasting  
215 euro incl. btw + 9 euro verzendkosten 

� Erf- en registratiebelasting 2015-2016  
65 euro incl. btw + 9 euro verzendkosten 

� Vlaamse Erfbelasting. Oefeningen  
68 euro incl. btw + 9 euro verzendkosten 
 

Stuur dit bestelformulier door via 
fax 09 233 94 20 of  
e-mail info@mijnwetboek.be 
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