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Voor een carrièreboost bent u bij ons aan het goede adres.  
Voltijds werken en studeren? Het kan!  
Dankzij onze opleidingen op maat van de professional. 

VIVES/Brugge Business School organiseert kwalitatieve 
managementopleidingen vanuit een duidelijke visie.  
De opleidingen bieden u een ideale mix van theorie en praktijk, 
direct inzetbaar op de werkvloer. De coördinatoren stellen het 
programma op met een team van experts uit het bedrijfsleven.  
Zij selecteren de docenten en houden het opleidingsaanbod 
up to date. 

Met maar liefst 120 docenten uit het werkveld verzamelen we 
een brede waaier aan best practices, ervaring en kennis.  
Ze reiken u de bouwstenen aan voor een succesvolle carrière. 
Ze delen niet alleen hun kennis, maar  leren u ook de praktijk 
van binnenuit kennen. Zo helpen zij bij het verder ontplooien 
van uw vaardigheden en het uitbreiden van uw netwerk.

VIVES/Brugge Business School biedt 12 postgraduaten aan. 
Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past?  
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies. 

Kelly Decroock
Telefoon: +32 50 30 51 95
GSM: +32 473 54 46 84
Functie: Algemeen coördinator
Email: kelly.decroock@vives.be

Ann Maeckelberghe
Telefoon: +32 50 30 51 92
Functie: Administratief coördinator
Email: ann.maeckelberghe@vives.be
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VENNOOTSCHAPSRECHT

Startdatum:  vrijdag 17/11/2017

Prijs: 2100 € (vrij van BTW) 
en 1900 € voor stagiairs-advocaten

Aantal credits: 23

De lessen gaan door op vrijdag van 18 u. tot 21.15 u.  
en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

•••
VOORWOORD

Deze opleiding biedt de deelnemers de kans om een 
accurate en actuele kennis van het vennootschaps-
recht te verwerven en in de praktijk toe te passen.

We geven eerst een overzicht van het rijkgeschakeerde 
landschap aan vennootschapsvormen, en de daarbij 
horende richtlijnen.

Daarnaast komt u alles te weten over 
aansprakelijkheid, fusies en splitsingen, ontbinding en 
vereffening.

Dit postgraduaat stoomt u klaar om een vennootschap 
succesvol te leiden, adviseren of controleren.

In het kader van de permanente vorming is deze 
opleiding erkend voor 32 juridische punten.

PROGRAMMADIRECTEUR

Philippe Mulliez
Advocaat en vennoot Eubelius



••• 
OVERZICHT PROGRAMMA

Opleidingsonderdeel Credits

Inleiding en richtlijnen 7

Inleiding vennootschappen  

Soorten vennootschappen

Rechtspersoonlijkheid

Oprichting & kapitaalvorming

Jaarrekening en boekhoudkundige 
begrippen

Algemene vergadering

Bestuur vennootschap  

Aansprakelijkheid 5

Bestuurdersaansprakelijkheid

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Controle jaarrekening

Kapitaal

Overdracht aandelen

Fusies en splitsingen 5

Winstuitkeringen

Fusies en splitsingen

Conflict & geschillenregeling

Ontbinding & vereffening 6

Ontbinding & vereffening

Continuïteit ondernemingen

Faillissement

Overeenkomsten van overname

Statuten en aandeelhouders- 
overeenkomsten

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
De meest recente informatie vindt u terug  
op www.bruggebusinessschool.be

Docenten: 

Dominique De Marez • advocaat balie Kortrijk 
(Eubelius), gastdocent KULeuven, campus Brussel
Bernard Tilleman • Decaan Rechtsfaculteit 
KULeuven
Christophe Blindeman • notaris bij NOTAS 
Geassocieerde notarissen te Gent
Patrick Van Bourgognie • Financieel & Administratief 
Directeur bij Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle
Felix Dobbelaere • Senior Attorney Eubelius
Alain François • Professor vennootschapsrecht VUB, 
partner Eubelius
Philippe Mulliez • advocaat, partner & lid van het 
managementcomité Eubelius
Philip Traest • advocaat bij Verbist & Vanlerberghe 
Omega Law te Antwerpen en buitengewoon 
hoogleraar aan de Universiteit Gent
Ludo Lievens • gedelegeerd bestuurder Lievens & C°
Anthony Logghe • advocaat & partner Eubelius
Matthias Wauters • Managing Partner Eubelius
Rik Galle • Counsel Corporate M&A at Laga
Jean-Paul Timmermans • Juridisch en fiscaal 
adviseur, Vennoot PricewaterhouseCoopers, 
Professor bij UAMS, Antwerpen en EHSAL, Brussel

Doelpubliek:

• Advocaten, stagiairs-advocaten en bedrijfsjuristen
• Accountants, belastingconsulenten
• Notarissen
• Algemeen academisch gevormden die reeds een 

juridische basis verworven hebben
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VENNOOTSCHAPSRECHT

“ De meerwaarde van deze opleiding voor een niet-
jurist: in ons beroep als boekhouder, accountant 
of belastingconsulent verdwijnt het uitvoerende 
werk steeds meer naar de achtergrond. De 
klant is niet langer tevreden met zijn balans of 
met de berekening van zijn belastingen alleen. 
Er wordt van ons verwacht dat we all-round 
raadgevers worden die van alle markten thuis 
zijn. We zijn ook steeds de raadgevers in eerste 
lijn. Dat wil zeggen dat we geraadpleegd worden 
nog voor de klant een advocaat, een notaris of 
een andere raadgever bezoekt. Een notie van 
vennootschapsrecht is in dit opzicht niet langer 
voldoende. ” 

Marlies Vercruysse  
Belastingconsulent, Zakenkantoor Vercruysse

“ De opleiding benadert de krachtlijnen van het 
vennootschapsrecht vanuit een praktisch oogpunt. 
Docenten die dagelijks in de praktijk staan, reiken 
de nodige voorbeelden aan en plaatsen kritische 
bedenkingen. Deze opleiding zorgt voor een praktisch 
inzicht, wat voor mij een start betekende in de juridische 
praktijk van het vennootschapsleven. ”

Lies Osaer  
Advocaat - Derycke & Vandenberghe Adv. 

“ De opleiding vennootschapsrecht werd gedoceerd 
door gedreven juristen met duidelijk een grote 
praktijkervaring. Ze wisten op boeiende wijze de diverse 
aspecten van een vennootschap te belichten. Het is voor 
mij zonder meer een verrijking geweest. Een aanrader! ”

Bernard Dubois  
Advocaat bij de Balie te Brugge

•••
GETUIGENISSEN
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VENNOOTSCHAPSRECHT

Inleiding vennootschappen | Dominique De Marez  
| 3 contacturen

•  Vennootschapswetboek en het KB hierbij
•  Begripsomschrijving van de vennootschap 

en de voorwaarden die nodig zijn om van een 
vennootschap te kunnen spreken

•  Nietigverklaring van een vennootschap
•  Verschillende vennootschapsvormen

 

Soorten vennootschappen | Dominique De Marez  
| 3 contacturen

We presenteren en vergelijken de verschillende 
soorten vennootschappen, en toetsen deze af 
in het licht van de nakende hervorming van de 
vennootschapswetgeving:

•  Handelsvennootschappen versus burgerlijke 
vennootschappen

•  Vennootschappen met en vennootschappen zonder 
rechtspersoonlijkheid

•  ESV – VSO
•  VZW en de private stichting
•  Landbouwvennootschappen
•  Verschillende vennootschapsvormen 

Dominique De Marez is advocaat bij Eubelius.  
Hij is Senior Counsel sinds 2010 en werd in 2007 lid 
van de Kortrijkse balie, nadat hij eerder als advocaat 
actief was aan de Gentse balie.

Rechtspersoonlijkheid | Bernard Tilleman  
| 3 contacturen

We bekijken wat rechtspersoonlijkheid precies is, 
wanneer rechtspersoonlijkheid voor een vennoot-
schap ontstaat en eindigt, en wat de gevolgen van 
rechtspersoonlijkheid zijn voor de vennootschap. Tot 
slot bestuderen we de vennootschappen in oprich-
ting.

Bernard Tilleman is Decaan Rechtsfaculteit 
KULeuven. 
 
 

Oprichting en kapitaalvorming | Christophe 
Blindeman |  3 contacturen

De oprichting van een vennootschap behelst diverse 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

•  Grondvoorwaarden die eigen zijn aan elk contract
•  Grondvoorwaarden die eigen zijn aan het 

vennootschapscontract
•  Vennootschapsakte en de vormvereisten
•  Publicatievereisten
•  Vergelijking tussen de verschillende 

vennootschapsvormen
•  Verbintenissen ten name van vennootschappen in 

oprichting 

Christophe Blindeman is notaris bij NOTAS 
Geassocieerde notarissen te Gent.

INLEIDING EN RICHTLIJNEN



VENNOOTSCHAPSRECHT

Algemene vergadering | Felix Dobbelaere  
| 3 contacturen 

Werking:
•  Bijeenroeping
•  Quota besluitvorming
•  Geldigheid van stemovereenkomsten 

Na de werking van de algemene vergadering nemen we 
de mogelijke nietigheid van de algemene vergadering 
onder de loep. Wanneer spreekt men van nietigheid en 
hoe verloopt de procedure indien hiervan sprake zou 
zijn?

•  Vormelijke onregelmatigheden
•  Inhoudelijke onregelmatigheden
•  Wanneer kan de nietigheidsgrond niet worden 

ingeroepen?
•  Procedure in geval van nietigheid 

Felix Dobbelaere is Senior Attorney bij Eubelius sinds 
2016 en maakt deel uit van de praktijk vennootschaps- 
en financieel recht en fusies en overnames.

Jaarrekening en boekhoudkundige begrippen  
| Patrick Van Bourgognie | 3 contacturen

U komt regelmatig in contact met “financiële staten” 
n.a.v. diverse vennootschapsrechtelijke transacties: 
ontbindingen, omvormingen, fusies en splitsingen? 

Tijdens dit opleidingsdeel krijgt u een basisopleiding 
voor niet-economisten m.b.t. de jaarrekening 
als financiële staat. We gaan in op de balans, de 
resultatenrekening en de toelichting met als doel 
inzicht te verlenen aan de niet-economist in dit 
cijfermateriaal. Na de opleiding kan u de jaarrekening 
lezen en interpreteren. 

Bestuur vennootschap | Alain François | 3 contacturen 

•  Samenstelling van het bestuursorgaan en het statuut 
van zijn leden

•  Benoemingsvoorwaarden en onverenigbaarheden
•  Duur en beëindiging van het bestuur van de 

vennootschap
•  Werking van het bestuursorgaan
•  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
•  Belangenconflicten die kunnen optreden in hoofde 

van de bestuurders
•  Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alain François is partner bij Eubelius van de 
vennootschaps- en effectenpraktijk sinds 2000. Hij is lid 
van het redactiecomité van het Rechtskundig Weekblad, 
het Tijdschrift voor Financieel Recht en het Tijdschrift 
voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue Pratique 
des Sociétés. Alain schreef tal van artikelen en 
bijdragen voor juridische publicaties.

INLEIDING EN RICHTLIJNEN
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VENNOOTSCHAPSRECHT

Bestuursaansprakelijkheid | Philippe Mulliez | 3 contacturen

Vooreerst worden de klassieke grondslagen van de bestuurdersaansprakelijkheid toegelicht. 
Vervolgens maken we kennis met een aantal bijzondere aansprakelijkheidsregimes. De 
aansprakelijkheidsvordering en wie haar kan instellen vormt een derde onderdeel en 
tot slot staan we stil bij de vraag op welke manier een einde kan gesteld worden aan de 
aansprakelijkheid.

Philippe Mulliez is partner van Eubelius sinds 2002 en is sedert 15 maart 2016 lid van het 
managementcomité van het kantoor. Hij maakt deel uit van de praktijk vennootschaps-
en financieel recht en is actief in de M&A-sector. 

Strafrechtelijke aansprakelijkheid | Philip Traest | 3 contacturen 

•  Toepassing van de algemene beginselen van het strafrecht
•  Toerekening van misdrijven binnen de rechtspersoon
•  Patrimoniale straffen
•  Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon
•  Misbruik van vennootschapsgoederen 

Philip Traest is advocaat bij het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law te 
Antwerpen, en buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent. 

Controle jaarrekening | Ludo Lievens | 3 contacturen

•  Opmaken en neerleggen van de jaarrekening
•  Jaarverslag van het bestuursorgaan en de openbaarmakingsverplichting
•  Geconsolideerde jaarrekening
•  Controle door een commissaris
•  Aanstelling, duur en beëindiging van de opdracht van de commissaris
•  Aantal, opdracht en bevoegdheden van de commissaris
•  Bezoldiging en aansprakelijkheid van de commissaris
•  Individuele onderzoeksbevoegdheid der vennoten
•  Deskundigenonderzoek 

Ludo Lievens is gedelegeerd bestuurder bij Lievens & C°.

AANSPRAKELIJKHEID



VENNOOTSCHAPSRECHT

AANSPRAKELIJKHEID

Kapitaal | Anthony Logghe | 3 contacturen

•  Vorming van kapitaal: inbreng in geld / in natura; 
quasi-inbreng, plaatsing en volstorting

•  Minimumkapitaal, toereikend kapitaal, financieel 
plan

•  Interne en externe functie van kapitaal
•  De kapitaalsverhoging en –vermindering
•  Kapitaalbehoud: alarmbelprocedure, inkoop eigen 

aandelen en financiële steun 

 Anthony Logghe is advocaat en partner bij Eubelius.

Overdracht aandelen | Bernard Tilleman | 3 contacturen

•  Beperkingen die gesteld worden aan de overdracht 
van aandelen

•  Goedkeurings- en verkoopclausules
•  Prijsbepalingsclausules en -mechanismen
•  Beëindiging van de aandelenoverdracht
•  Opties op aandelen 

Bernard Tilleman is Decaan van de Rechtsfaculteit 
KULeuven.

FUSIES EN SPLITSINGEN

Fusies en splitsingen  
| Jean-Paul Timmermans, Rik Galle | 3 contacturen

U krijgt een inzicht en een totaalbeeld van het zeer 
omvangrijk juridisch domein van herstructurering van 
rechtspersonen, wat in de meeste opleidingen niet in 
zijn totaliteit behandeld wordt, maar meestal beperkt 
blijft tot handelsvennootschapen. 

Maar dat domein omvat ook  de vzw’s en andere 
rechtspersonen en zelfs de natuurlijke personen!  
Dit besef en het inzicht dat de cursus verstrekt, geeft 
u een comparatief voordeel ten opzichte van uw 
collega’s bij het uitoefen van hun functie.

De cursus geeft een diepgaand juridisch inzicht 
in de vennootschapsrechtelijke regeling van de 
Herstructurering van Vennootschappen, voorzien bij 
Boek XI, Wetboek van Vennootschappen ( W. Venn.),  
overeenkomstig de volgende indeling:

•  Deel 1: Synthese Boek XI, W. Venn.
• Deel 2: Handelsvennootschappen en Burgerlijke 

Vennootschappen met Handelsvorm
•  Deel 3: Verenigingen zonder Winstoogmerk (vzw)
•  Deel 4: Andere Rechtspersonen
•  Deel 5: Natuurlijke personen 

Jean-Paul Timmermans is Juridisch en fiscaal 
adviseur, Vennoot PricewaterhouseCoopers, Professor 
bij UAMS, Antwerpen en EHSAL Brussel.
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VENNOOTSCHAPSRECHT

Winstuitkeringen | Matthias Wauters | 3 contacturen

•  Kapitaal en beperkte aansprakelijkheid
•  Uitkeerbare winst
•  Winstverdeling
•  Klassieke winstuitkering
•  Uitzonderingen: interim- en tussentijds dividend
•  Dividend: vorm en sanctie
•  Aflossing van het kapitaal
•  Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties
•  Kapitaalvermindering
•  Financiële steunverlening 

Matthias Wauters is Managing Partner van het kantoor Eubelius. Hij 
levert regelmatig bijdragen in gespecialiseerde publicaties en houdt 
voordrachten in het vennootschaps- en financieel recht. 

Conflict en geschillenregeling | Dominique De Marez  
| 6 contacturen

Dit deel handelt hoofdzakelijk over de mogelijke conflicten 
binnen de vennootschap, de juridische procedure en de 
geschillenregeling. Schematisch geeft dit het volgende beeld:

•  Mogelijke conflicten, juridische acties, preventie
•  Voorbereiding van het conflict
•  Voorlopige bewindvoerder, het sekwester, de bestuurder 

ad hoc
•  Deskundigenonderzoek
•  Gedwongen overdracht of de vordering tot uitsluiting
•  Gedwongen overname of uitstapregeling
•  Uitkoopregeling



VENNOOTSCHAPSRECHT
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ONTBINDING EN VEREFFENING

Ontbinding en vereffening | Christophe Blindeman, Patrick Van Bourgognie | 3 contacturen

De sessie boekhoudrechtelijke aspecten bij ontbinding en vereffening geeft praktisch inzicht in 
de financiële staat die dient te worden opgesteld in het kader van de geplande ontbinding van de 
vennootschap zodat u de inhoud ervan kan lezen en het belang van een specifieke aanpak van het 
opstellen en controleren ervan kan plaatsen. In dat kader gaan we vooral verder in op het begrijpen en 
interpreteren van de tussentijdse financiële rapportering.

Patrick Van Bourgognie is bedrijfsrevisor en naast Financieel & Administratief Directeur bij het Algemeen 
Ziekenhuis Sint-Maria te Halle werkzaam als consultant bij Euventus. 

Continuïteit en ondernemingen | Dominique De Marez | 3 contacturen

• Maatregelen om betalingsmoeilijkheden te voorkomen
• Knipperlichten
• De wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen: toepassingsgebied, 

minnelijk akkoord, gerechtelijke reorganisatie, soorten, doel, procedure, voorwaarden, gevolgen, en 
evaluatie van de wet.

 

Faillissement | Dominique De Marez | 3 contacturen

De staat van het faillissement:
•  Voorwaarden
•  Gevolgen van het faillissement
•  Verschillende gronden van verschoonbaarheid
•  Organen van het faillissement, formaliteiten en beheer
•  Vereffening en sluiting van het faillissement
•  Faillissement van de vennootschap in vereffening
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VENNOOTSCHAPSRECHT

Overeenkomsten van overname  
| Philippe Mulliez | 3 contacturen

Deze sessie wil een praktische handleiding vormen 
voor iedereen die een overname wenst te begeleiden. 
Aan de hand van diverse voorbeelden uit de 
rechtspraak wordt aangeduid hoe men zich het 
best op een overname kan voorbereiden. Volgende 
thema’s komen aan bod:

•  Hoe een overname financieren? Wat houdt het 
verbod op financiële bijstand in?

•  Wat als de verkoper bewust bepaald informatie 
verzwijgt aan de koper?

•  Heeft de verkoper een informatieplicht of 
primeert de onderzoeksplicht van de koper?

•  Welke verklaringen en waarborgen kunnen 
bedongen worden en hoe kan schade 
gerecupereerd worden?

•  Wat is de impact van een due diligence op 
de verklaringen en waarborgen?

•  Hoe kan de koper vermijden dat hij na de 
overname geconfronteerd wordt met lijken 
uit de kast? 

Statuten en 
aandeelhoudersovereenkomsten  
| Anthony Logghe | 3 contacturen

•  Inleidende situering
•  Clausules in 

aandeelhoudersovereenkomsten vs. 
statutaire clausules: pro’s en contra’s

•  Overdrachtsbeperkingen
•  Stemafspraken
•  Enkele afspraken omtrent het 

bestuur
•  Enkele exit-mechanismen
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Startdatum: vrijdag 13/10/2017

Prijs: 2350 euro (vrij van BTW)

Aantal credits: 27 

De lessen gaan door op vrijdag van 18 u. tot 21.15 u.  
en zaterdag van 9 u. tot 12.15 u.

•••
VOORWOORD

Een goede vermogens- en successieplanning vereist 
een multidisciplinaire aanpak. Nadat we het civiel- en 
fiscaalrechtelijk kader bestudeerd hebben, brengen we 
deze principes samen met de financieel-economische 
aspecten in een aantal topics. In deze topics onderzoeken 
we een aantal klassieke vraagstukken en tools binnen de 
vermogens- en successieplanning.

Na deze opleiding bent u in staat het vermogen en 
de successieproblematiek van uw klanten op een 
correcte manier in kaart te brengen en kan u hem/haar 
adviseren omtrent een eventuele planning. U leert de 
gespecialiseerde doctrine kritisch te consulteren en toe te 
passen.

In het kader van de permanente vorming is deze opleiding 
erkend voor 32 juridische punten.

VERMOGENS- EN 
SUCCESSIEPLANNING

PROGRAMMADIRECTEUR

Philippe Salens
Partner EY Tax Consultants

Doelpubliek:

• Bankiers, private bankers, vermogensbeheerders

• Advocaten, juristen

• Bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, 
boekhouders, fiscalisten

• Vastgoedmakelaars

• Personen die in hun beroep advies geven aan vermogende 
klanten of zij die zo’n beroep ambiëren



••• 
OVERZICHT PROGRAMMA

Opleidingsonderdeel Credits

Juridisch kader 6

Huwelijksvermogens- en samenwoningsrecht

Schenkingen

Testamenten

Erfrecht

Fiscaal kader 6

Registratierechten

Successierechten

Behandeling onroerende en roerende goede-
ren in inkomstenbelasting

Topics 15

Repatriëring buitenlandse vermogens en 
fiscale regularisatie

Koopovereenkomst onroerend goed

Overzicht roerende beleggingen

Waardering van onroerende goederen

Waardering van de onderneming

Handelsvennootschap in het kader van 
vermogensplanning

De maatschap in het kader van de 
vermogensplanning

Stichting en trust

Partiële splitsingen en andere reorganisaties 
van vennootschappen

Onroerende zakelijke rechten

Successief gezamenlijk terugvallen en 
eventueel vruchtgebruik

Beding van aanwas en lijfrente

Levensverzekeringen

BTW en onroerend goed

2 practicums - Hoe een vermogensplanning 
concreet aanpakken?

Docenten: 

Lore Lemmens • Advocaat Delboo Adv.
Griet Ceenaeme • Zaakvoerder Opus Vitae
Ann Maelfait • Advocaat, Vennoot Rivus Adv.
Bernard Waûters • Notaris te Brugge
Marc Gielis • Belastingconsulent Bank J. Van 
Breda
Alexander Delafonteyne • Advocaat Tax, 
Partner Everest Law
Philippe De Jonghe • Notaris te Oostende
Lode Casteleyn • Quaester Vermogensbeheer
Klaas Claeyssens • Landmeter te Gent
Thomas Vanhaecke • Senior Manager Business 
Tax Services EY
Philippe Salens • Partner EY Tax Consultants
Dominique De Marez • Advocaat balie Kortrijk 
(Eubelius), gastdocent KULeuven, campus 
Brussel

Bert Keirsbilck •  Advocaat Eubelius
Olivier De Keukelaere • Advocaat Cazimir
Delphine Noré • Director KPMG
Sven Hubrecht • Adviser Estate Planning BDO 
Belgium
Julien Brouckaert • Zaakvoerder BV 
ovve Comm.V. Vat-experience en ere-
eerstaanwezend inspecteur-diensthoofd FOD 
Financiën
Dieter Bossuyt • Belastingconsulent bij Lemon 
Consult

U kunt de opleidingsonderdelen ook apart 
volgen. 
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 
De meest recente informatie vindt u terug  
op www.bruggebusinessschool.be
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VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

“ Voor vermogensplanners biedt deze opleiding 
het grote voordeel dat de verschillende 
aspecten, metiers, topics bij elkaar gebracht 
worden en zo een duidelijk overzicht geven van 
wat er vandaag leeft. 

 De lesgevers getuigen van grote klasse en 
maken deze opleiding tot een must voor al wie 
in contact komt met successieproblematiek en 
vermogensplanning. ” 

Marnix Versluys  
Private Banker ING

“ Ik ben gestart met deze opleiding omdat er heel 
veel verschillende en verscheiden aspecten in het 
programma zaten. Aspecten die ik dagdagelijks nodig 
heb bij het correct beoordelen en inschatten van mijn 
cliëntendossiers.

 De opleiding was heel boeiend met veel interessante 
en in hun materie goed onderlegde lesgevers. Na deze 
opleiding voel ik me beter in mijn vel en kan ik mijn 
cliënten beter begeleiden en adviseren. ” 

Claudia Coudeville  
Director Accountancy, Vandelanotte

•••
GETUIGENISSEN
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VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

JURIDISCH KADER

Tijdens deze opleiding bespreken we het juridisch kader inzake huwelijksvermogens- en samenwoningsrecht, 
erfrecht, schenkingen en testamenten. 

We bespreken per onderdeel diverse cases en typische situaties die we concreet gaan uitwerken, en leren hoe een 
slim testament op te stellen.

Huwelijksvermogens- en samenwoningsrecht | Lore Lemmens | 9 contacturen

Het vak huwelijksvermogens – en samenwoningsrecht geeft u inzicht in het familiaal vermogensrecht, zowel aan 
de hand van theorie als van praktijkvoorbeelden. 

Enerzijds analyseren we zowel het primair als het secundair huwelijksvermogensrecht in al hun aspecten. 
Anderzijds behoort het samenwoningsrecht in een samenleving waar er steeds meer koppels samenwonen, zonder 
te huwen, tevens tot verplichte kennis voor een raadgever die cliënten bijstaat bij de planning van hun vermogen. 

Deze cursus biedt met andere woorden een overzicht van de aspecten van het familiaal vermogensrecht die van 
belang zijn voor een vermogensplanner in de huidige maatschappij.

Schenkingen | Griet Ceenaeme | 6 contacturen

De module schenkingen omhelst een uitgebreide toelichting van voornamelijk de civielrechtelijke aspecten van 
de schenking. Vanuit een heel praktijkgerichte invalshoek is het de bedoeling om de onlosmakelijke band met het 
huwelijksvermogensrecht, erfrecht en vennootschapsrecht te kaderen zodat u de nodige kennis kan verwerven 
aan de hand van concrete voorbeelden en uw klanten kan bewust maken van de verregaande gevolgen van een 
schenking op familiaal, financieel en desgevallend bedrijfsmatig vlak. Ook de fiscale gevolgen lichten we kort toe, 
en worden in een andere module verder in detail behandeld.

Testamenten |  Ann Maelfait | 6 contacturen

We bespreken aan de hand van een model testament welke ‘slimme’ clausules in een testament kunnen worden 
opgenomen ten einde te voorzien dat latere betwistingen vermeden kunnen worden alsook bepaalde controle 
behouden kan worden (burgerrechtelijke doelstelling). 

Daarnaast komen ook belastingbesparende clausules aan bod.

Erfrecht |  Ann Maelfait | 6 contacturen

Overzicht van de basisregels inzake: 
• Openvallen van nalatenschappen
• Devolutie van de nalatenschappen
• Reserve versus beschikbaar deel

• Vereffening, verdeling nalatenschappen,  
inbreng en inkorting

• Oefening erfrecht



VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

FISCAAL KADER

Registratierechten en successierechten | Bernard Waûters | 18 contacturen

De vakken omvatten hoofdzakelijk de Vlaamse registratiebelastingen en erfbelasting. Waar nodig 
behandelen we tevens de federale registratierechten en successierechten. De Brusselse en Waalse 
regelgeving komt gedeeltelijk en dus niet exhaustief aan bod. 

De lessen starten vanuit de theorie, en passen we toe in concrete en becijferde casussen. De laatste 
les wordt integraal gewijd aan de praktische berekening van allerlei successieplanningsgevallen, 
waarbij we de registratiebelasting en erfbelasting samen berekenen, zodat de voordelen tussen de 
situaties met of zonder successieplanning concreet worden becijferd.

Bernard Waûters is doctor in de rechten, licentiaat in het notariaat en gegradueerde in de fiscale 
wetenschappen; hij is notaris te Brugge.

Behandeling van onroerende en roerende goederen in de inkomstenbelasting  
| Marc Gielis | 12 contacturen

De vele maatregelen van onze wetgever de laatste jaren zorgen vaak voor de nodige onduidelijkheden 
en vraagstukken inzake vastgoedconstructies en het beleggen van roerend vermogen. Denk maar aan 
de fiscale gevolgen van een hypothecair krediet na de zesde staatshervorming en de wijzigingen wat 
de roerende voorheffing betreft. Tijdens deze opleiding bespreken we de fiscaliteit inzake onroerend 
goed binnen de privésfeer en de vennootschap. Telkens staan we stil bij de gevolgen op het vlak van 
personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Verder bekijken we de gevolgen van het (roerend) 
beleggen in de privésfeer en de vennootschap. Wat zijn hierbij de aandachtspunten en hoe kan er 
geoptimaliseerd worden?

U leert mogelijke fiscale keuzes met mekaar afwegen om zo tot een evenwichtige fiscale oplossing te 
komen.

Marc Gielis is verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies en tevens belastingconsulent bij Bank 
J. Van Breda en C° NV.  Hij begeleidt in deze functie dagdagelijks uitoefenaars van vrije beroepen en 
ondernemers bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Tevens is hij redactielid van Vastgoed 
Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastdocent aan onze instelling en tevens aan Odisee 
(Brussel).
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VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

TOPICS

Repatriëring buitenlandse vermogens en fiscale regularisatie | Alexander Delafonteyne 
| 3 contacturen

Koopovereenkomst onroerend goed | Philippe Dejonghe | 3 contacturen

Overzicht roerende beleggingen | Lode Casteleyn | 3 contacturen

Waardering van onroerende goederen | Klaas Claeyssens | 3 contacturen

Waardering van de onderneming | Thomas Vanhaecke | 3 contacturen

Handelsvennootschap in het kader van vermogensplanning | Philippe Salens  
| 3 contacturen

De maatschap in het kader van vermogensplanning | Dominique De Marez, 
Bert Keirsbilck | 3 contacturen

Stichting en trust | Olivier Dekeukelaere | 3 contacturen

Partiële splitsingen en andere reorganisaties van vennootschappen  
| Delphine Noré | 3 contacturen

Onroerende zakelijke rechten | Philippe Salens | 3 contacturen

Successief gezamenlijk terugvallend en eventueel vruchtgebruik  
| Sven Hubrecht | 3 contacturen

Beding van aanwas en lijfrente |Thomas Vanhaecke | 3 contacturen

Levensverzekeringen | Sven Hubrecht | 3 contacturen

BTW en onroerend goed | Julien Brouckaert | 3 contacturen

practicum: hoe vermogensplanning concreet aanpakken?  
| Dieter Bossuyt | 6 contacturen
Tijdens het practicum zullen diverse cases besproken worden: 
enkele typische situaties waarmee een vermogensplanner 
geconfronteerd wordt.
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•••
PRAKTISCHE INFORMATIE

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om tot een postgraduaatopleiding te worden toegelaten, 
moet u een bachelor- of masterdiploma (of een hiermee 
gelijkgesteld diploma) hebben. Indien u geen van deze 
diploma’s behaald heeft, kunt u ook de opleiding volgen 
mits relevante werkervaring. De toelating gebeurt op 
basis van uw cv en eventueel een gesprek. 

GETUIGSCHRIFT

Het getuigschrift postgraduaat  wordt uitgereikt door de 
Katholieke Hogeschool VIVES, associatie KU Leuven. Dit 
kan enkel uitgereikt worden indien u al een bachelor- of 
masterdiploma behaald heeft. 

U ontvangt het getuigschrift als u slaagt voor alle 
evaluatieproeven. De bachelors of masters die enkel de 
lessen bijwonen, ontvangen een attest van deelname.

Indien u geen bachelor- of masterdiploma heeft, krijgt u 
een attest van deelname indien u minstens 80 % van de 
sessies bijwoont. Als u slaagt voor de evaluatieproeven, 
ontvangt u een getuigschrift van permanente vorming 
uitgereikt door de Brugge Business School.

LOCATIE

De sessies vinden plaats in de campus van VIVES, 
Xaverianenstraat 10 te 8200 Brugge.

Hoe kan u ons bereiken?

• Met de auto:  
De Brugge Business School is gelegen vlakbij de afrit 
‘VIVES-Hogeschool’ van de expresweg E403. Er is 
gratis parking op de campus. 

• Met het openbaar vervoer:  
De Brugge Business School is gemakkelijk te 
bereiken met het openbaar vervoer. Wanneer u met 
de trein komt, kiest u best voor de uitgang aan de 
achterkant van het station. Vanaf daar is het 1,5 km 
te voet. 

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

De inschrijvingen gebeuren via de website. Uw inschrij-
ving is definitief wanneer u het inschrijvingsformulier 
ingevuld en doorgestuurd hebt. U ontvangt via mail een 
bevestiging van uw inschrijving. De factuur sturen we op 
naar het opgegeven facturatieadres. 

Inschrijvingsgeld
De inschrijvingsprijs dekt de kosten van de cursussen en 
de handboeken. We voorzien ook catering.

Indien u opleidingsonderdelen apart volgt, bedraagt de 
kostprijs 75 euro per sessie van drie lesuren.

Ga naar www.bruggebusinessschool.be voor up-to-date 
informatie en inschrijvingen.

Annulatie
Bij annulatie minder dan een week voor de start van de 
opleiding wordt een administratiekost van 250 euro in 
rekening gebracht. Na de start van het academiejaar 
betaalt u bovenop de administratiekost ook de kosten 
van de reeds gevolgde sessies. In dit geval bedraagt de 
kostprijs per sessie van drie lesuren 75 euro.

Uitschrijvingen na 31 december worden niet meer 
terugbetaald.

EDUCATIEF VERLOF

Indien u beantwoordt aan de criteria voor educatief 
verlof, kan u dit aanvragen voor onze postgraduaten.

KMO-PORTEFEUILLE

Al onze opleidingen komen in aanmerking voor de 
kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de 
ondernemerschapsportefeuille (www.kmo-portefeuille.
be) met erkenningsnummer DVO105080.



•••
ONZE PARTNERS

Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past?  
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies.
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•••
ONZE POSTGRADUATEN 2017-2018

> Bedrijfsmanagement
> Human resources  

management
> Management in de  

non-profit

> Accounting & controlling
> Financieel management
> Fiscale wetenschappen 

> Vermogens- en  
successieplanning

> Vennootschapsrecht 

Nieuw:
> Cultuurmanagement 

Een stevige basis  
managementvakken  
voor de cultuursector

> Supply chain & operations  
management

> Douane & accijnzen 

Nieuw:
> Digital marketing 

Alles over strategisch online 
marketingplan en meer! 



VIVES/KORTRIJK 
BUSINESS SCHOOL

Geen tijd voor een langlopende opleiding? Maar u wil wel mee zijn 
én een stap voor blijven?  Het kan!
De kortlopende opleidingen van VIVES/Kortrijk Business School 
bieden u telkens drie tot zeven uur direct toepasbare kennis 
en praktijk. Kies à la carte of het hele menu. Met zorg door 
specialisten voor u samengesteld en geaccrediteerd door de 
beroepsinstanties. Iets voor u?

/U bent accountant, belastingconsulent, boekhouder of 
bedrijfsrevisor?

/U bent verzekeringsmakelaar, bankier of fiscalist?

/U bent vastgoedmakelaar, notaris, notarieel medewerker of 
landmeter-expert?

/U bent HR-medewerker, personeelsverantwoordelijke, payroll 
beheerder of leidinggevende?

/U bent logistiek medewerker, transportmedewerker of 
exportmanager?

Kortrijk Business School kan iets voor u betekenen! Ontdek het 
opleidingsaanbod voor 2017-2018 op www.kortrijkbusinessschool.be

Waar? VIVES handelswetenschappen en bedrijfskunde, campus Kortrijk, 
Doorniksesteenweg 145. 

Wij beantwoorden graag uw vragen:
info@kortrijkbusinessschool.be
056/26 41 40

Meer info op www.kortrijkbusinessschool.be 
 www.facebook.com/viveskbs



Volg ons op facebook en linkedin:

  www.facebook.com/vivesbbs

   www.linkedin.com/company/vives-brugge-business-school

ACADEMIEJAAR 2017 - 2018

Infodagen
zaterdag 24 juni 2017 van 9 u. tot 13 u.
vrijdag 25 augustus 2017 van 16 u. tot 21 u.

campus VIVES, Xaverianenstraat 10 - 8200 Brugge, lokaal D310

www.bruggebusinessschool.be


