POSTGRADUATEN OP MAAT
VAN DE PROFESSIONAL
VENNOOTSCHAPSRECHT

VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING
FISCALE WETENSCHAPPEN
PROGRAMMA 2022 - 2023

WELKOM
BIJ DE BRUGGE BUSINESS SCHOOL
Voltijds werken en studeren? Het kan!
Dankzij onze opleidingen op maat van de professional.
VIVES/Brugge Business School organiseert kwalitatieve
opleidingen voor professionals vanuit een duidelijke visie met
een meerwaarde voor jouw carrière. De opleidingen bieden je
een ideale mix van theorie en praktijk, direct inzetbaar op de
werkvloer. De coördinatoren stellen het programma samen
met een team van experts uit het bedrijfsleven. Zij selecteren
de docenten en houden het opleidingsaanbod up-to-date.
Met maar liefst 150 docenten uit het werkveld verzamelen we
een brede waaier aan best practices, ervaring en kennis.
Ze reiken jou de bouwstenen aan voor een succesvolle
carrière. Ze delen niet alleen hun kennis, maar leren je ook
de praktijk van binnenuit kennen. Zo helpen zij bij het verder
ontplooien van je vaardigheden en het uitbreiden van je
netwerk.
De lessen gaan door in hybride leslokalen. Je kiest zelf of je
de lessen op de campus volgt of thuis online op de voorziene
lesmomenten (behalve bij de opleidingsonderdelen met
groepswerk of waar aanwezigheid op de campus is vereist).
VIVES/Brugge Business School biedt 13 postgraduaten aan.
Vraag je je af welke opleiding het best bij jou past? Kom
gerust bij ons langs. Wij geven je graag vrijblijvend advies.

Veerle De Marez
Telefoon: +32 50 30 52 04
GSM: +32 492 91 94 15
Functie: Algemeen coördinator
Email: veerle.demarez@vives.be
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VENNOOTSCHAPSRECHT
Startdatum: dinsdag 8/11/2022
Prijs: 2400 € (vrij van BTW)
en 2150 € voor stagiairs-advocaten

Credits

Inleiding en richtlijnen

7

Inleiding vennootschappen

De lessen vinden plaats op dinsdag en vrijdag,
telkens van 18u tot 21u15.

Oprichting & kapitaalvorming

VOORWOORD
In deze opleiding verwerf je een accurate en actuele
kennis van het vennootschapsrecht en leer je dit in de
praktijk toepassen.
We geven eerst een overzicht van het rijkgeschakeerde
landschap aan vennootschapsvormen en de daarbij
horende richtlijnen.
Daarnaast kom je alles te weten over aansprakelijkheid,
fusies en splitsingen, ontbinding en vereffening.
Je krijgt hierbij een grondige toelichting bij het nieuwe
wetboek Vennootschappen.
Dit postgraduaat stoomt je klaar om een vennootschap
succesvol te leiden, adviseren of controleren.
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Opleidingsonderdeel

Soorten vennootschappen

•••

Philippe Mulliez
Advocaat en vennoot Eubelius

OVERZICHT PROGRAMMA

Aantal credits: 23

In het kader van de permanente vorming
is deze opleiding erkend voor 40 punten
bij de orde van de Vlaamse balies.

PROGRAMMA AMBASSADEUR

•••

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

Rechtspersoonlijkheid
Jaarrekening en boekhoudkundige
begrippen
Algemene vergadering

Docenten

Bestuur vennootschap
Aansprakelijkheid

5

Bestuurdersaansprakelijkheid
Controle jaarrekening

Christophe Blindeman • Notaris bij NOTAS
Geassocieerde notarissen te Gent

Kapitaal(loos)

Philippe Van den Bossche • Bedrijfsrevisor VGD

Overdracht aandelen
5

Winstuitkeringen
Conflict & geschillenregeling
Ontbinding & vereffening
Continuïteit ondernemingen
Faillissement
Overeenkomsten van overname
Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten

Felix Dobbelaere • Counsel Eubelius (Corporate
M&A)

Alain François • Professor vennootschapsrecht VUB,
partner Eubelius

Fusies en splitsingen
Ontbinding & vereffening

Dominique De Marez • advocaat balie Kortrijk
(Eubelius), gastdocent KU Leuven campus Brussel
Bernard Tilleman • Prodecaan Rechtsfaculteit KU
Leuven

Strafrechtelijke aansprakelijkheid

Fusies en splitsingen

Doelpubliek

6

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
Steven Keirse • Jurist-belastingadviseur
bij Lievens & C°

Anthony Logghe • advocaat & partner Eubelius
Matthias Wauters • Managing Partner Eubelius

Rik Galle • Director Corporate M&A at Deloitte Legal

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

•••

GETUIGENISSEN

“ 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 allround
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

INLEIDING EN RICHTLIJNEN

Inleiding vennootschappen | Dominique De Marez
| 3 contacturen

Rechtspersoonlijkheid | Bernard Tilleman
| 3 contacturen

In deze introductie komen volgende zaken aan bod:

We bekijken wat rechtspersoonlijkheid precies
is, wanneer rechtspersoonlijkheid voor een
vennootschap ontstaat en eindigt alsook de
gevolgen van rechtspersoonlijkheid voor de
vennootschap. Tot slot bestuderen we de
vennootschappen in oprichting.

• 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
“ 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
6 Advocaat bij de Balie te Brugge

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.

Bernard Tilleman is Prodecaan Rechtsfaculteit
KULeuven en Gewoon hoogleraar Instituut voor
Contractenrecht/Centrum voor Rechtsmethodiek.

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.
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VENNOOTSCHAPSRECHT

INLEIDING EN RICHTLIJNEN
Algemene vergadering | Felix Dobbelaere
| 3 contacturen

Jaarrekening en boekhoudkundige begrippen
| Philippe Van den Bossche | 3 contacturen

Werking:
• Bijeenroeping
• Quota besluitvorming
• Geldigheid van stemovereenkomsten

Kom je regelmatig in contact met ‘financiële staten’
n.a.v. diverse vennootschapsrechtelijke transacties:
ontbindingen, omvormingen, fusies en splitsingen?
Tijdens dit opleidingsdeel krijg je 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 je de jaarrekening
lezen en interpreteren..

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

Philippe Van den Bossche is bedrijfsrevisor bij VGD.

Felix Dobbelaere is counsel in het Corporate M&A
team van Eubelius. Hij legt zich toe op fusies en
overnames (internationaal en nationaal), private
equity, joint ventures en (grensoverschrijdende en
interne) herstructureringen van industriële groepen,
banken en overheidsbedrijven, corporate governance
en algemeen advies in het vennootschapsrecht.

• 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

Hij is de auteur van verschillende juridische publicaties
en is een regelmatig spreker betreffende het
vennootschapsrecht.
Felix Dobbelaere wordt vermeld als “next generation
lawyer” in IFLR1000 en “rising star” in Legal 500 voor zijn
M&A praktijk.
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AANSPRAKELIJKHEID

Bestuur vennootschap | Alain François
| 3 contacturen

Alain François is sinds 2000 partner bij Eubelius, actief
in het (publiek) vennootschaps- en ondernemingsrecht. Hij is o.m. lid van het redactiecomité van het
Rechtskundig Weekblad, het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue Pratique des
Sociétés en het Notarieel en Fiscaal Maandblad.
Hij doceert aan de Rechtsfaculteit van de Vrije
Universiteit Brussel.

Bestuurdersaansprakelijkheid | Philippe Mulliez | 3 contacturen
Vooreerst krijg je een toelichting over de klassieke grondslagen
van de bestuurdersaansprakelijkheid. 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. Hij is actief in de
M&A-sector en behandelt tevens procedures die verband houden met
alle materies uit het vennootschapsrecht.
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 | Steven Keirse | 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

Steven Keirse is jurist-belastingadviseur bij Lievens & C°
en ITAA-lid.
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VENNOOTSCHAPSRECHT

AANSPRAKELIJKHEID

FUSIES EN SPLITSINGEN

Kapitaal(loos) | Anthony Logghe | 3 contacturen

Fusies en splitsingen | Rik Galle | 6 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
• De kapitaalloze BV

Je krijgt een inzicht en een totaalbeeld van het zeer
omvangrijk juridisch domein van herstructurering van
rechtspersonen. In de meeste andere opleidingen
wordt dit niet in zijn totaliteit behandeld maar beperkt
tot handelsvennootschappen.

Anthony Logghe is advocaat en partner bij Eubelius.
Overdracht aandelen | Bernard Tilleman | 3
contacturen

Maar dit domein omvat ook de vzw’s en andere
rechtspersonen en zelfs de natuurlijke personen. Dit
besef en het inzicht dat de cursus verstrekt, geeft
je een comparatief voordeel ten opzichte van je
collega’s bij het uitoefenen van je 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:

• Beperkingen die gesteld worden aan de
overdracht van aandelen
• Goedkeurings- en verkoopclausules
• Prijsbepalingsclausules en -mechanismen
• Beëindiging van de aandelenoverdracht
• Opties op aandelen

• 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

Bernard Tilleman is Decaan van de Rechtsfaculteit
KULeuven.

Rik Galle is Director Corporate M&A bij Deloitte Legal.
Hij is actief binnen het Corporate M&A departement.
Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring op het vlak
van ondernemingsrecht en vennootschapsrecht
in het bijzonder en adviseert zowel nationale als
internationale klanten op het vlak van algemeen
vennootschapsrecht, corporate governance,
herstructurering van vennootschappen en
vennootschapsrechtelijke geschillen.

Winstuitkeringen | Matthias Wauters
| 3 contacturen
• Beperkte aansprakelijkheid, kapitaal en eigen
vermogen
• Uitkeerbare winst
• Winstverdeling
• Klassieke winstuitkering
• Uitzonderingen: interim- en tussentijds dividend
• Dividend: vorm en sanctie
• Inkoop van eigen aandelen en kruisparticipaties
• Kapitaalvermindering

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

Dominique De Marez is advocaat bij Eubelius.
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VENNOOTSCHAPSRECHT

ONTBINDING EN VEREFFENING
Ontbinding en vereffening | Christophe Blindeman,
Philippe Van den Bossche | 6 contacturen

Faillissement | Dominique De Marez
| 3 contacturen

Overeenkomsten van overname
| Philippe Mulliez | 3 contacturen

De sessie boekhoudrechtelijke aspecten bij
ontbinding en vereffening geeft praktisch inzicht in
de financiële staat die opgesteld wordt in het kader
van de geplande ontbinding van de vennootschap.
Het doel is dat je de inhoud van de financiële staat
begrijpt en het belang van een specifieke aanpak bij
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.

De staat van het faillissement:
• Voorwaarden

Deze sessie wil een praktische
handleiding vormen voor iedereen die
een overname wenst te begeleiden. Aan
de hand van diverse voorbeelden uit de
rechtspraak duiden we aan hoe men zich
het best op een overname voorbereidt.

Christophe Blindeman is notaris bij NOTAS
Geassocieerde notarissen te Gent.
Philippe Van den Bossche is bedrijfsrevisor bij VGD.

Dominique De Marez is advocaat bij de balie
Kortrijk (Eubelius)

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 (akkoord, reorganisatieplan,
overdracht onder gerechtelijk gezag), doel,
procedure, voorwaarden, gevolgen, en evaluatie van
de wet.
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• 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

Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
| Anthony Logghe | 3 contacturen
• Inleidende situering

• Clausules in aandeelhouders-overeenkomsten
vs. statutaire clausules: pro’s en contra’s
• Overdrachtsbeperkingen
• Stemafspraken

• Enkele afspraken omtrent het bestuur
• Enkele exit-mechanismen

Anthony Logghe is advocaat en partner bij
Eubelius.

Volgende thema’s komen aan bod:
• Hoe een overname financieren?
Wat houdt het verbod op financiële
bijstand in?

• Wat als de verkoper bewust bepaalde
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?

Philippe Muliez is advocaat, partner & lid
van het managementcomité Eubelius.
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VERMOGENS- EN
SUCCESSIEPLANNING
Startdatum: vrijdag 7/10/2022
Prijs: 2600 euro (vrij van BTW)

•••

OVERZICHT PROGRAMMA
Opleidingsonderdeel
Juridisch kader
Schenkingen

De lessen vinden plaats op dinsdag en vrijdag,
telkens van 18u tot 21u15.

Testamenten

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 ben je in staat het vermogen en de
successieproblematiek van je klanten op een correcte manier
in kaart te brengen en kan je hen adviseren bij een eventuele
planning. Je leert de gespecialiseerde doctrine kritisch te
consulteren en toe te passen.
Je krijgt hierbij een grondige toelichting bij het vernieuwde
juridisch kader. Zo komen het hervormd erfrecht en het
hervormd huwelijksvermogensrecht uitgebreid aan bod.

Fiscaal kader

PROGRAMMA AMBASSADEUR
Philippe Salens
14Senior counsel EY Tax Consultants

Ann Maelfait • Advocaat Rivus Adv.
6

Successierechten
Repatriëring buitenlandse vermogens en
compliance
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
Partiële splitsingen en andere reorganisaties van vennootschappen
Onroerende zakelijke rechten
Vruchtgebruik in het kader van
successieplanning

•
•
•
•
•

Beding van aanwas en lijfrente

Marc Gielis • Belastingconsulent voor
Decupere & Partners nv

Bob Beazar • Advocaat | Familiaal
Vermogensrecht - Estate Planning | ECGBAdvocaten

Registratierechten

Doelpubliek
Bankiers, private bankers, vermogensbeheerders
Advocaten, juristen
Accountants en belastingadviseurs
Vastgoedmakelaars
Personen die in hun beroep advies geven aan
vermogende klanten of zij die zo’n beroep ambiëren
• Notarissen en hun medewerkers

Griet Ceenaeme • Zaakvoerder Opus Vitae

Behandeling onroerende en roerende
goederen in inkomstenbelasting

Topics

Docenten
Ariadne Van den Broeck • jurist bij Notas geassocieerde notarissen

Erfrecht

Stichting en trust
In het kader van de permanente vorming is deze opleiding
erkend voor 40 punten bij de orde van de Vlaamse balies.
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Relatievermogensrecht

Aantal credits: 27

•••

Credits

15

Alexander Delafonteyne • Advocaat Tax,
Partner Everest Law

Philippe De Jonghe • Notaris te Oostende
Lode Casteleyn • Quaestor Wealth Care

Klaas Claeyssens • Zaakvoerder van het
studiebureau Claeyssens & Couckuyt Experts
Thomas Vanhaecke • Bestuurder
Vanhaecke, Devriendt & Rosseel BV

Dominique De Marez • Advocaat balie
Kortrijk (Eubelius), gastdocent KULeuven
campus Brussel

Olivier De Keukelaere • Advocaat Cazimir

Christophe Rapoye • Senior Manager bij PwC
Philippe Salens • Senior counsel EY Tax
Consultants
Rutger Van Boven • Partner BDO Gent

Sven Hubrecht • Senior Manager EY private
client services
Frank Van Biervliet • Advocaat bij Deloitte
Legal
Dieter Bossuyt • Gecertificeerd belastingadviseur bij Lemon Consult

Levensverzekeringen
BTW en onroerend goed
Practicum - Hoe een vermogensplanning
concreet aanpakken?

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

•••

GETUIGENISSEN

JURIDISCH KADER
“ 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

Tijdens dit opleidingsonderdeel leer je het
juridisch kader inzake huwelijksvermogens- en
samenwoningsrecht, erfrecht, schenkingen en
testamenten beter kennen.
We bespreken voor elk luik diverse cases en typische
situaties en werken deze concreet uit. Je leert hoe een
slim testament op te stellen.
Relatievermogensrecht | Ariadne Van den Broeck
| 9 contacturen
Het onderdeel huwelijksvermogens- en
samenwoningsrecht geeft je 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 zijn aspecten. Anderzijds behoort het samenwoningsrecht ook
tot verplichte kennis voor een raadgever die cliënten
bijstaat bij de planning van hun vermogen omdat
steeds meer koppels samenwonen zonder te huwen.

“ 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
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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.

Ariadne Van den Broeck is jurist bij Notas geassocieerde notarissen. Zij is doctor in de rechten
(KU Leuven) en gespecialiseerd in het familiaal
vermogensrecht.
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 kaderen
we de onlosmakelijke band met het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en vennootschapsrecht. Op die

manier kan je aan de hand van concrete voorbeelden
de nodige kennis verwerven en je klanten bewust maken van de verregaande gevolgen van een schenking
op familiaal, financieel en desgevallend bedrijfsmatig
vlak.
Ook de fiscale gevolgen lichten we kort toe maar
worden in een andere module verder in detail
behandeld.

Griet Ceenaeme is Zaakvoerder bij Opus Vitae.
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
Testamenten | Ann Maelfait | 6 contacturen
We bespreken aan de hand van een modeltestament
welke ‘slimme’ clausules je in een testament kan
opnemen om latere betwistingen te vermijden.
Hoe je bepaalde controles behoudt, zien we ook
(burgerrechtelijke doelstelling).
Daarnaast komen ook belastingbesparende
clausules aan bod.
• Deel I – Controlebehoud via successieplanning
Analyse van enkele slimme clausules met
hoofdzakelijke civielrechtelijke doelstellingen.
• Deel II – Belastingbesparing via successieplanning
Analyse van clausules en een aantal casussen die
tot doel hebben om de fiscale druk te verlagen.

Ann Maelfait is advocaat bij Rivus Adv.
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VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

FISCAAL KADER

TOPICS

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

Repatriëring buitenlandse vermogens en compliance
| Alexander Delafonteyne | 3 contacturen

De vele maatregelen van onze wetgever de laatste jaren zorgen vaak voor 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 inzake de roerende voorheffing.

In deze sessie leer je:

Marc Gielis is belastingconsulent en werkzaam voor Decupere & Partners.

• Het fiscaal en strafrechtelijk risico van grijs en zwart geld,
namelijk niet-aangegeven inkomen en kapitaal dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit niet-aangegeven inkomsten;
• De steeds toenemende nationale en internationale
gegevensuitwisseling die ervoor zorgt dat vermogens - en
dus ook grijs en zwart geld - steeds meer zichtbaar worden;
• De bestaande mogelijkheden om deze problemen
te verhelpen, zowel preventief door middel van een
regularisatie, als curatief door middel van een akkoord met
de fiscus en/of een minnelijke schikking op strafrechtelijk vlak.
• Ook de verplichte informatie uitwisseling in kader van
nieuwe Europese DAC6 reglementering wordt in deze sessie
toegelicht.

Voorheen werkte hij 30 jaar bij Bank Van Breda waar hij dagdagelijks uitoefenaars van vrije
beroepen en ondernemers begeleidde bij het optimaliseren van hun fiscale situatie. Voortaan
doet hij dit voor Decupere & Partners.

Na het volgend van deze sessies heb je zicht op risico’s die
verbonden zijn aan dergelijke vermogens en weet je ook hoe je
dergelijke problemen verhelpt.

Tevens is hij redactielid van Vastgoed Kluwer, auteur van een aantal fiscale boeken, gastdocent
aan onze instelling en aan Odisee (Brussel).

Alexander Delafonteyne is Advocaat Tax en Partner bij Everest
Law.

Registratierechten en successierechten | Bob Beazar| 18 contacturen

Koopovereenkomst onroerend goed | Philippe De Jonghe
| 3 contacturen

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. Welke zijn hierbij de aandachtspunten en hoe kan er
geoptimaliseerd worden?
Je leert mogelijke fiscale keuzes tegen elkaar afwegen om zo tot een evenwichtige fiscale
oplossing te komen.

De lessen omvatten hoofdzakelijk de Vlaamse registratiebelastingen en erfbelasting. Waar nodig
behandelen we tevens de federale registratierechten en successierechten.
De lessen starten vanuit de theorie, en passen we toe in concrete en becijferde
casussen. De laatste les wijden we integraal aan de praktische berekening van allerlei
successieplanningsgevallen. We berekenen de registratiebelasting en erfbelasting samen zodat
de voordelen tussen de situaties met of zonder successieplanning concreet worden becijferd.

Bob Beazar is Advocaat | Familiaal Vermogensrecht - Estate Planning | ECGB- Advocaten.

We zetten de basiskenmerken van een verkoopovereenkomst
van onroerende goederen uiteen. Daarnaast gaan we in op
de geldigheidsvereisten van dergelijke overeenkomst. Ook de
verschillen tussen de verkoop van roerende en onroerende
goederen zetten we in het licht.
Je leert over het belang van de notariële tussenkomst en hoe
de notaris bijdraagt aan de rechtszekerheid tussen partijen.
Het vak vertrekt vanuit de praktijk zodat je zelf een correct
advies kan verlenen bij het nalezen van een onderhandse
verkoopovereenkomst of notariële verkoopakte.

Philippe De Jonghe is Notaris te Oostende.
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Overzicht roerende beleggingen | Lode Casteleyn
| 3 contacturen
Deze topic heeft als doelstelling alle roerende
beleggingen te overlopen die gangbaar zijn voor de
privépersoon in België, zoals bijvoorbeeld sparen,
termijnrekeningen, obligaties, aandelen en goud. We
lichten niet alleen de liquide beleggingen, maar ook
cryptocurrencies toe. Per activaklasse geven we mee
wat de gangbare taxatie is. Bovendien spelen we ook
steeds in op de actualiteit.

Lode Casteleyn is onafhankelijk vermogensbeheerder
bij Quaestor Wealth Care.
Waardering van onroerende goederen
| Klaas Claeyssens | 3 contacturen
Tijdens deze sessie krijgt je een overzicht van de
drijvers van vastgoedprijzen, de verschillende
markten en de belangrijkste waarderingsmethodes.
We lichten de inkomsten- en kostenbenadering toe,
alsook de vergelijkende methode. Bovendien krijg
je via rekenvoorbeelden inzicht in de belangrijkste
waardebepalende factoren van onroerende
goederen. We staan stil bij de verschillende aanpak
van het aan- en verkopen van een onroerend goed
onder het stelsel van registratierechten tegenover een
aandelenoverdracht.

Klaas Claeyssens is zaakvoerder van het studiebureau
Claeyssens & Couckuyt Experts.
Waardering van de onderneming
| Thomas Vanhaecke | 3 contacturen
Op een correcte en onderbouwde manier de
waarde van een onderneming inschatten is een
nuttige en noodzakelijke skill bij vermogens- en
successieplanning. Voor een jurist, advocaat of
planner is het belangrijk een inzicht te krijgen in
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hoe die waardering wordt bepaald.
Bij bv. de overdracht naar de volgende generatie van
een familiebedrijf of een schenking is het essentieel te
weten welke inzichten en technieken bruikbaar zijn.
Dit leer je tijdens deze lessen.
Handelsvennootschap in het kader van vermogensplanning | Thomas Vanhaecke | 3 contacturen
Tijdens dit seminarie gaan we na hoe een
vennootschap met rechtspersoonlijkheid kan gebruikt
worden bij de vermogens- en successieplanning.
We bekijken de mogelijkheden die deze
vennootschappen bieden in het kader van
drie belangrijke pijlers: het controlebehoud, de
inkomensgarantie en het beschikkingsrecht.
Uiteraard komen ook de fiscale aspecten aan bod.
In het bijzonder besteden we aandacht aan het
gebruik van een management-, patrimonium- en
holdingvennootschap.

Thomas Vanhaecke is bestuurder bij Vanhaecke,
Devriendt & Rosseel BV.
De maatschap in het kader van vermogensplanning
| Dominique De Marez | 3 contacturen
In deze sessie staan we stil bij het ondernemings- en
vennootschapsrechtelijk kader van maatschappen.
Welke zijn de kenmerken, geldigheid en vormvereisten
van een maatschap, hoe wordt een maatschap
opgericht, hoe zit het met het vermogen en de
vennoten binnen een maatschap. Ook het bestuur,
de ontbinding en vereffening komen aan bod. Ten
slotte bekijken we de maatschap in combinatie met
schenking en besteden we aandacht aan de fiscale
voordelen.

Dominique De Marez is advocaat bij de balie Kortrijk
(Eubelius) en gastdocent KULeuven campus Brussel.
Bert Keirsbilck is Associate professor KU Leuven CCM.

Stichting en trust | Olivier Dekeukelaere
| 3 contacturen
Stichtingen en trusts behoren tot de meest
tot de verbeelding sprekende entiteiten in de
vermogensplanning. Bij de doorsnee Belg is de trust
voornamelijk gekend als ‘trust fund’ waarover de
kinderen van schatrijke Amerikanen beschikken, of
als vehikel om geld te verbergen voor schuldeisers,
erfgenamen of de fiscus. Ook de private stichting
heeft haar reputatie niet altijd mee, mede dankzij de
berichtgeving rond Fonds Pereos. Maar wat is hier in
werkelijkheid van aan?
De opleiding vat aan bij het historische ontstaan van
de trust om op zoek te gaan naar de oorspronkelijke
bedoeling en kenmerken ervan. Daarna staan we
stil bij de verschillende soorten trusts waarmee je
internationale klanten kunnen worden geconfronteerd.
Vervolgens bekijken we hoe het Belgische recht
hiermee omgaat, met in het bijzonder aandacht
voor het IPR en de fiscale regels. Dit wordt zowel in de
erfbelasting als de inkomstenbelasting (Kaaimantaks)
toegepast.
In het tweede onderdeel besteden we aandacht
aan ons lokale alternatief voor de trust, namelijk de
Belgische private stichting. Ook hier kijken we naar de
eigenschappen, het nut en de fiscale regels.

familiaal vermogen van een groep te herschikken in
het kader van successieplanning.
In deze les lichten we de vennootschapsrechtelijke,
boekhoudkundige en fiscale aspecten van een
partiële splitsing toe.
De nadruk ligt op de recente rulingpraktijk en
rechtspraak rond partiële splitsingen, waarbij de
docent zijn eigen praktijkervaring toelicht.

Christophe Rapoye is Senior Manager in de afdeling
Vennootschapsbelasting bij PwC.
Onroerende zakelijke rechten | Philippe Salens
| 3 contacturen
Vruchtgebruik structuren zijn (te) bekend. Is het
nu nog aangewezen van deze structuren gebruik
te maken of zijn er alternatieve structuren mogelijk
op basis van het recht van opstal of het recht
van erfpacht. Tijdens dit seminarie lichten we hun
aanwendingsmogelijkheden toe en bespreken
we de caveats zowel op civielrechtelijk als op
fiscaalrechtelijk vlak.

Philippe Salens is Senior Counsel bij EY Tax
Consultants.

Olivier De Keukelaere is Advocaat bij Cazimir.

Vruchtgebruik in het kader van successieplanning
| Rutger Van Boven | 3 contacturen

Partiële splitsingen en andere reorganisaties van
vennootschappen | Christophe Rapoye
| 3 contacturen

In dit onderdeel staan we stil bij de verschillende
manieren waarop een (toekomstig) vruchtgebruik
kan worden gevestigd ten aanzien van zichzelf of ten
aanzien van andere personen na het overlijden van
de eerste vruchtgebruiker. Zowel de juridische als de
fiscale aandachtspunten bij elk van deze technieken
(successief, aanwassend, terugvallend, eventueel
en wettelijke toegekend opvolgend vruchtgebruik)
komen aan bod.

De partiële splitsing is niet meer weg te denken uit
de ondernemingsfiscaliteit. Ook in het kader van
vermogens- en successieplanning is het belang van
deze figuur niet te onderschatten.
Mits vervulling van een aantal wettelijke voorwaarden
laat een partiële splitsing toe om bijvoorbeeld
belastingneutraal vastgoed af te splitsen of om het

Rutger Van Boven is partner bij BDO Gent.
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Beding van aanwas en lijfrente | Thomas Vanhaecke
| 3 contacturen
Deze twee vormen van kanscontracten brengen heel
wat heel wat interessante fiscale facetten met zich
mee. Je verwerft inzicht in deze twee technieken en
leert rekening houden met de gerechtelijke en fiscale
valkuilen. We volgen steeds de actualiteit en de
wijzigende standpunten van de belastingdienst.

Thomas Vanhaecke is bestuurder bij Vanhaecke,
Devriendt & Rosseel BV.
Levensverzekeringen | Sven Hubrecht | 3 contacturen
In deze sessie staan we uitgebreid stil bij de
levensverzekering als beleggingsproduct. Wie zijn
de belangrijke actoren bij het afsluiten van een
levensverzekering en welke zijn de verschillende
begunstigingsclausules. Ook de relatie tot het
huwelijksvermogens- en erfrecht komt aan bod. Ten
slotte belichten we ook de erfbelasting en de plaats
die een levensverzekering kan innemen binnen
successieplanning in het algemeen.

Sven Hubrecht is senior manager bij private
client services EY. Hij begeleidt ondernemers en
vermogende particulieren op het vlak van nationale of
internationale familiale vermogensplanning.

• Je leert meer over de aan btw onderworpen zakelijke
rechten op nieuwe gebouwen.
• Je komt alles te weten over onroerende verhuur en
onroerende financieringshuur.
• Bespreking van het onderscheid tussen de
geregelde koper/oprichter en verkopen van
gebouwen en de toevallige verkoper.
• Hoe zit het met het verlaagde tarief van 6% in de
bouwsector?
• Wat met de verlegging van heffing?

Frank Vanbiervliet is verbonden aan het advocatenkantoor Deloitte Legal en maakt deel uit van haar
Tax Dispute Resolution Team. Frank is daarnaast een
gewaardeerde spreker op diverse seminaries en is
bijzonder geëngageerd binnen het beroepsinistituut
voor cijferberoepers, met name het ITAA, waar hij
Rechtskundig Assessor is.
Practicum:
Hoe vermogensplanning concreet aanpakken?
| Dieter Bossuyt | 6 contacturen
Tijdens het practicum bespreken we tijdens twee
sessies enkele typische situaties waarmee een
vermogensplanner geconfronteerd wordt.

BTW en onroerend goed | Frank Vanbiervliet
| 3 contacturen

Het doel van het practicum is om probleemsituaties
te herkennen en een (eerste aanzet tot) oplossing
aan te reiken.

Inhoud van deze sessie:

Dieter Bossuyt is gecertificeerd belastingadviseur bij
Lemon Consult. Hij begeleidt ondernemers en families
bij het opzetten van een fiscale planning en helpt hen
op weg naar familiale gemoedsrust.

• Je verwerft inzicht in de begrippen die te maken
hebben met de verkoop van nieuwe gebouwen en
bijhorende terreinen die aan btw onderworpen zijn.
• Toelichting van oude verbouwde gebouwen.
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FISCALE WETENSCHAPPEN

•••

OVERZICHT PROGRAMMA

Opleidingsonderdeel
Opleidingsjaar 1
Algemene principes en vakoverschrijdende
topics I

Startdatum: zaterdag 24/09/2022
Prijs: 1850 € per academiejaar (vrij van BTW)
Aantal credits: 58 | 2 opleidingsjaren
De lessen vinden plaats op vrijdag van 18u tot 21u15
en zaterdag van 9u tot 12u15.

•••

VOORWOORD
Deze postgraduaatsopleiding differentieert zich van andere
fiscale vormingsprogramma’s op verschillende terreinen.
Inhoudelijk vormen vier principes de grondvesten van de
programma-samenstelling:
• Een grondige theoretische kennis is prioritair waarbij we
alle onderwerpen in detail benaderen.
• Het doceren gebeurt in een sfeer van combativiteit en
weerbaarheid, met respect voor het rechtskader, zowel
voor de belastingplichtige als voor de administratie.

• De opleiding beoogt een onmiddellijke toepassing in de
praktijk.
• De problematiek wordt multidisciplinair benaderd.

De formule van deze opleiding creëert een actieve
participatie van deelnemers en docenten. Het aantal
deelnemers houden we bewust beperkt.
Dit bevordert de permanente dialoog.
De docenten zijn gereputeerde beroepsbeoefenaars met
een sterke graad van specialisatie (fiscale ambtenaren,
advocaten, accountants, bedrijfsrevisoren en notarissen),
die elk vanuit hun eigen invalshoek de materie benaderen.

PROGRAMMA AMBASSADEUR
Ludo Lievens
Vennoot
Lievens & Co
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Het getuigschrift van ‘Postgraduaat in de Fiscale
Wetenschappen’ is ruim bekend. De waardering in de
bedrijfswereld opent perspectieven zoals promotiekansen
en nieuwe carrièremogelijkheden.

Fiscale procedure I (aangifte - aanslag)
Deontologie

• Bachelors en masters die dagelijks
met boekhouding, audit en fiscaliteit in
contact komen

• Juristen

Vennootschapsrecht
Sociaal statuut zelfstandigen
Personenbelasting en voorheffingen

15

Vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

8

Opleidingsjaar 2
Algemene principes en vakoverschrijdende
topics II

9

Fiscale procedure II (controle - geschillen
- invordering - sancties)

In het kader van de
permanente vorming
is deze opleiding
erkend door het ITAA.

Fiscaal strafrecht
Eénmanszaak versus vennootschap
Holding-, patrimonium- en
managementvennootschappen
Overdracht en recuperatie van fiscale
aftrekken

Docenten
Steven Keirse • Alexander Delafonteyne •
Frank Vanbiervliet • Dominique De Marez
• Mieke Vercauteren • Frederik De Roo •
Filip Vandenberghe • Veerle Vanhaecke
• Delphine Vandamme • Bryan Gryson •
Thomas Vanhaecke • Christophe Rapoye •
Mathias Rosseel • Stijn De Meulenaer • Ludo
Lievens • Thierry Lauwers • Bob Beazar •
Alexander Baert • Luc De Meyere

6

Beginselen van fiscaal recht

Doelpubliek

• Bestuurders, zaakvoerders, kaderleden
van ondernemingen en van financiële
instellingen

Credits

Herstructurering van vennootschappen
Adviesnota
BTW

10

Internationaal fiscaal recht

3

Belasting niet-inwoners
Dubbelbelastingverdragen
Europees belastingrecht
Andere belastingen

7

Registratierechten / registratiebelasting
Successierechten / erfbelasting
Douane

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

Gemeente- en provinciebelastingen
Met inkomstenbelasting gelijkgestelde
belastingen en diverse taksen
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FISCALE WETENSCHAPPEN

•••

GETUIGENISSEN

“ Als kredietanalist voelde ik de nood om mij bij te schaven
op fiscaal vlak. De diverse vakken worden gegeven
door enthousiaste mensen uit het bedrijfsleven die
tevens referenties zijn in hun domein, wat een enorme
meerwaarde is voor deze opleiding. De voorbeelden
die in de cursus worden gebruikt, komen dan ook uit de
praktijk waardoor de theorie vlug duidelijk wordt. Kortom,
de opleiding Postgraduaat Fiscale Wetenschappen aan
VIVES Brugge Business School is een aanrader voor wie
zich wil bijscholen op vlak van fiscaliteit. ”
Pieter Duthoo

Kredietanalyst KBC
“ De opleiding was voor mij geslaagd. Het heeft mij veel
bijgebracht en was een goede aanvulling op mijn master
in de handelswetenschappen optie accountancy. Voor
mijn werk heeft dit zeker ook een goede invloed. Zo kon
ik voor de meeste dingen de link met mijn werksituatie
maken. ”
Evi Collier

Accountant en belastingconsulent

“ De opleiding is logisch opgebouwd, en de vakken worden
op een heel bevattelijke manier gebracht, met een goede
mix van theorie, verwijzingen naar praktijktoepassingen
en examens. De belangrijkste reden waarom ik voor
Brugge Business School heb gekozen om deze opleiding te
volgen is dat de lessen plaatsvinden op vrijdagavond en
zaterdagvoormiddag. ”
Christophe Bogaert

Hoofdboekhouder Neocare
“ Ik heb van deze opleiding veel opgestoken. Interessant is
ook dat de lesgevers geen academici zijn, maar mensen
uit het bedrijfsleven die ervaringen konden meegeven uit
hun werkomgeving. Het enthousiasme van de lesgevers
maakte een aantal vakken heel interessant (vooral
personenbelasting en BTW). ”
Jürgen Vanhaverbeke

BNP Paribas Fortis
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ALGEMENE PRINCIPES EN VAKOVERSCHRIJDENDE TOPICS - 1e jaar
Beginselen van fiscaal recht | Steven Keirse
| 3 contacturen
In deze eerste topic maak je kennis met de notie
‘belasting’. Wat is de functie van belastingen, welke
soorten heffingen bestaan er en welke zijn de actoren
in het fiscaal recht. Daarna komen de grondwettelijke
beginselen aan bod, de verschillende bronnen van
belastingrecht, interpretatiemethoden, de structuur
van belastingwetten, algemene rechtsbeginselen en
bewijsvoering. Ten slotte lichten we de opbouw van de
Belgische inkomstenbelasting uitgebreid toe.

Steven Keirse is jurist-belastingadviseur bij Lievens &
C° en ITAA-lid.
Fiscale procedure I (aangifte - aanslag)
| Alexander Delafonteyne | 3 contacturen
Alexander Delafonteyne neemt je mee in de wondere
wereld van de fiscale procedure. De taxatie-, de
geschillen- en de invorderingsprocedure raakt hij kort
aan. In het tweede jaar bekijken we dit meer in detail.
In deze sessie komen vooral de algemene principes
aan bod zoals de aangifte, de bewijsmiddelen en de
onderzoeks- en aanslagtermijnen. Ten slotte licht hij
ook de nieuwe structuur van FOD Financiën toe.

Alexander Delafonteyne is Advocaat Tax en Partner bij
Everest Law.
Deontologie | Frank Vanbiervliet | 3 contacturen
Accountants en belastingadviseurs moeten een
strenge deontologie naleven en hun vakbekwaamheid
continu op peil houden. Zo moeten zij onafhankelijk
en integer zijn en het beroepsgeheim respecteren.
Ze staan onder toezicht van het ITAA en moeten zich
verantwoorden voor tuchtrechtbanken als ze deze
regels niet naleven.
In deze sessie licht de docent de doelstellingen
van het ITAA toe, alsook de toegangsvereisten
tot het beroep van certified (taks) accountant,

het wetgevend kader en de tuchtprocedure.
Ook beroepsaansprakelijkheid en mogelijke
samenwerkingsverbanden komen aan bod. We staan
stil bij de regelgeving en de praktijk van betrekkingen
met confrators en cliënten. Ten slotte komt ook de
preventieve witwaswetgeving uitgebreid aan bod.

Frank Vanbiervliet is advocaat bij Deloitte Legal.
Vennootschapsrecht | Dominique De Marez
| 9 contacturen
In de sessies rond Vennootschapsrecht duiden
we grondig het volledig wettelijk kader. De
verschillende rechts- en bestuursvormen komen
aan bod, alsook kapitaalvorming, aansprakelijkheid
en schuldeiserbescherming. Overige essentiële
onderdelen binnen het vennootschapsrecht zoals
effecten, overdraagbaarheid van effecten, inkoop
eigen aandelen, meervoudig stemrecht en conflicten
lichten we eveneens uitvoerig toe.

Dominique De Marez is advocaat bij de balie Kortrijk
(Eubelius) en gastdocent KULeuven campus Brussel.
Sociaal statuut zelfstandigen | Mieke Vercauteren
| 3 contacturen
Je wil op eigen benen staan? Dan sluit je je aan bij
een sociaal verzekeringsfonds en ben je officieel
‘zelfstandige’. Maar wat houdt dit statuut nu precies
in? Welke verschillende statuten bestaan er en welke
gevolgen hebben deze op je inkomen, belastingen en
pensioen? Als zelfstandige heb je ook heel wat rechten
bij zwangerschap, ziekte, faillissement maar ook
recht op bepaalde premies in een aantal specifieke
situaties. Dit en nog veel meer kom je te weten in deze
sessie.

Mieke Vercauteren is adviseur Partners &
Ondernemers Xerius.
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FISCALE WETENSCHAPPEN
ALGEMENE PRINCIPES EN VAKOVERSCHRIJDENDE TOPICS - 2e jaar

PERSONENBELASTING EN VOORHEFFINGEN

Fiscale procedure II | Alexander Delafonteyne
| 9 contacturen

Holding-, patriumonium- en managementvenootschappen | Frédéric Lievens | 3 contacturen

Personenbelasting | Filip Vandenberghe, Frederik De Roo, Delphine Vandamme, Veerle Vanhaecke

In deze sessie komen de taxatie-, de geschillenen de invorderingsprodecure uitgebreid aan bod.
Bij de taxatieprocedure lichten we de aangifte
toe, alsook het onderzoek, de bewijsmiddelen,
de aanslagprocedure en de mogelijke sancties.
Bij de geschillenprocedure staan we stil bij de
administratieve procedure, de fiscale bemiddeling
en de gerechtelijke geschillenprocedure. Ten slotte
komt ook de invorderingsprocedure aan bod waarbij
we aandacht besteden aan de betalingschuldige, de
betaling, interesten, vervolging en verjaring.

In deze les komen volgende topics aan bod: fiscale nieuwigheden, holdingvennootschap, verkoop/inbreng van
aandelen, obligatielening, winstuitkering en de rol van de
holding (familiale holding, patrimoniumvennootschap,
overnamevehikel).

Dit opleidingsonderdeel behandelt chronologisch en overzichtelijk de belangrijkste aspecten van de aangifte
personenbelasting, met onder meer:

Fiscaal strafrecht | Stijn De Meulenaer | 3 contacturen
De algemene principes van fiscaal recht lichten we
toe. Daarna bespreken we de administratief- en de
strafrechtelijke sanctionering van fiscaalrechtelijke
inbreuken.
Je leert het fiscaal strafrecht ontleden aan de
hand van de basisprincipes, een overzicht van de
meest courante fiscale misdrijven, de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid en de mogelijke sancties.

Stijn De Meulenaer is Advocaat Vennoot bij Everest.
Eénmanszaak versus vennootschap
| Mathias Rosseel | 3 contacturen
Wat is het verschil tussen een eenmanszaak, een
onderneming en een vennootschap? Welke motieven
zijn belangrijk om de juiste keuze te maken? En welke
zijn de gevolgen? Dit en nog veel meer, kom je in deze
sessie te weten.

Mathias Rosseel is bestuurder bij Vanhaecke,
Devriendt & Rosseel BV.
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Frédéric Lievens is Vennoot bij Lievens & C°.

Overdracht en recuperatie van fiscale aftrekken
| Christophe Rapoye | 3 contacturen
In dit onderdeel analyseren we de belangrijkste principes
van overdracht en recuperatie van fiscale aftrekken zoals
fiscale verliezen, DBI-overschotten, notionele interestaftrek en investeringsaftrek. Ook de tenlasteneming van
beroepsverliezen door bedrijfsleiders komt kort aan bod.
Herstructurering van vennootschappen
| Christophe Rapoye | 6 contacturen
We analyseren de belangrijkste fiscale aandachtspunten
ingeval van herstructurering van vennootschappen, zowel
in hoofde van de betrokken vennootschappen als in
hoofde van hun aandeelhouders.
Hierbij komen de volgende verrichtingen aan bod:
• verkrijging van eigen aandelen
• ontbinding en vereffening
• fusie, splitsing en partiële splitsing
• inbreng van algemeenheid van goederen en bedrijfstak
• zetelverplaatsingen

Christophe Rapoye is Senior Manager in de afdeling
Vennootschapsbelasting bij PwC.

| 54 contacturen

• Inleidende fiscale begrippen, persoonlijke gegevens
en gezinslasten, berekening van de belasting

• Inkomsten van onroerende goederen en de Vlaamse
en federale woonfiscaliteit
• Bezoldigingen en bewezen kosten van
loontrekkenden

• Roerende en diverse inkomsten

• Beroepskosten bij genieters van winsten en baten

• Meerwaarden behaald tijdens de uitoefening van de
beroepswerkzaamheid en stopzettingsmeerwaarden
• Bezoldigingen en bewezen kosten van bedrijfsleiders

• Belastingverminderingen

Het theoretisch gedeelte van deze opleiding vullen we aan met een practicum van 12 uren. Aan de hand van
een aantal concreet uitgewerkte cases leer je de aangifte correct in vullen en optimaliseren.
Doelstellingen:
Na het voltooien van de module Personenbelasting heb je een grondige fiscale kennis van de belangrijkste
bepalingen inzake deze materie. Je bent in staat een antwoord te bieden op meerdere cases die zich in de
aangifte personenbelasting voordoen. Je antwoord is gefundeerd op de wettelijke bepalingen ter zake en
draagt bij tot het correct invullen van de aangifte personenbelasting.

Filip Vandenberghe is Adviseur bij de FOD Financiën. Frederik De Roo is lid van de Raad van bestuur en Partner bij
BDO. Delphine Vandamme en Veerle Vanhaecke zijn Accountant Belastingconsulent bij VGD.
Voorheffingen | Bryan Gryson | 9 contacturen
Voorheffingen lijken niet meer dan een vooruitbetaling op de uiteindelijk verschuldigde belasting. Maar de
laatste 25 jaar worden voorheffingen steeds vaker gebruikt als een autonoom beleidsinstrument:

• de onroerende voorheffing is een gewestbelasting waarbij voorwaarden en modaliteiten verschillend zijn per
gewest;
• de roerende voorheffing heeft voor investeerders een directe impact;

Adviesnota | Ludo Lievens, Veerle Vanhaecke

• de bedrijfsvoorheffing kent meerdere definitieve vrijstellingen om loonkosten te verlagen.

Je schrijft een advies inzake een concrete fiscale
probleemstelling, en toont hiermee aan dat je de kennis
en ervaring, opgedaan tijdens het postgraduaat, kunt
verwerken en toepassen.

Bryan Gryson is Fiscaal accountant en Business Partner bij Titeca pro accountants & experts.

Tijdens deze sessies gaat de docent in op deze drie voorheffingen. Naast de algemene beginselen van elke
voorheffing bestuderen we de meest relevante verminderingen en vrijstellingen.
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FISCALE WETENSCHAPPEN
VENNOOTSCHAPS- EN RECHTSPERSONENBELASTING
Na het toepassingsgebied van de
vennootschapsbelasting, bespreken we deze belasting
aan de hand van de zogenaamde negen bewerkingen.
In eerste instantie bestuderen we de vaststelling van
het fiscaal resultaat om van daaruit de vaststelling
van het belastbaar resultaat te bestuderen, gevolgd
door de belastingberekening. Afsluitend lichten we de
materie verder toe in een practicum.
Doelstellingen:

Na deze opleiding begrijp je de grote principes die de
Belgische vennootschapsbelasting beheersen. Je kan
een antwoord geven op de belangrijke vragen die zich
in dit verband kunnen stellen. Je kan je verantwoorden
op basis van de wettelijke bronnen. Ten slotte weet je
hoe een aangifte verwerkt moet worden.
Rechtspersonenbelasting | Frank Vanbiervliet
| 3 contacturen
Na een algemene introductie, bekijken we de
algemene principes van de rechtspersonenbelasting:
de belastingplichtigen, de belastbare basis en
tarieven en compliance voor belastingplichtigen.
Ten slotte worden ook enkele bijzonder topics
besproken, zoals rechtspersonenbelasting versus
vennootschapsbelasting, inkomsten uit gsm-masten,
concessies en navordering van roerende voorheffing
in de rechtspersonenbelasting en vrijstelling van
onroerende voorheffing.

Frank Vanbiervliet is advocaat bij Deloitte Legal en is
Rechtskundig Assessor bij ITAA.
Vaststellen van het fiscaal resultaat
| Thomas Vanhaecke | 18 contacturen
In zes sessies worden zowel het personeel
als het materiaal toepassingsgebied van de
vennootschapsbelasting uitvoerig belicht. Daarna
duiken we dieper in de onderwerpen belastbare
gereserveerde winst en dividenden en de voordelen
van aandelen en kapitaalvermindering.
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Thomas Vanhaecke is bestuurder bij Vanhaecke,
Devriendt & Rosseel BV.
Vaststellen van het belastbaar resultaat
| Christophe Rapoye | 12 contacturen
In dit onderdeel analyseren we de bewerkingen die
nodig zijn om van het fiscaal resultaat naar de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting te
gaan. Hierbij behandelen we bijvoorbeeld de verdeling
volgens oorsprong (bij verdrag vrijgesteld, niet bij
verdrag vrijgesteld, Belgisch) en de bestanddelen
van het fiscaal resultaat waarop de aftrekbeperking
van toepassing is zoals bijvoorbeeld de ontvangen
abnormale of goedgunstige voordelen. Ook de
aftrekken van de resterende winst zoals de nietbelastbare bestanddelen, vorige verliezen, DBI-aftrek
komen aan bod.

Christophe Rapoye is Senior Manager in de afdeling
Vennootschapsbelasting bij PwC.
Berekening | Mathias Rosseel | 3 contacturen

In deze sessie bekijken we de berekening van de vennootschapsbelasting in detail. We bekijken enerzijds de
berekeningsbasis, daarna bekijken we de verschillende
tarieven. Na het gewoon stelsel van aanslag belichten
we de verschillende tarieven op basis van de grootte
van de vennootschap alsook de bijzondere tarieven.
De vermeerdering van onvoldoende voorafbetaling
komt aanbod, de afzonderlijke aanslagen, de
crisisbijdrage en de voorheffing.

Mathias Rosseel is bestuurder bij Vanhaecke, Devriendt
& Rosseel BV.
Practicum | Veerle Vanhaecke | 6 contacturen
In deze sessie lichten we de theorie verder toe aan de
hand van een concrete praktische case.

Veerle Vanhaecke is Accountant Belastingconsulent bij
VGD.

BTW
Frank Vanbiervliet | 39 contacturen
In dit opleidingsonderdeel komen volgende
topics aan bod:
• Geografisch toepassingsgebied van de btw
• Belastingplichtigen: begin en einde van de
belastingplicht, soorten belastingplichtigen
• Levering van goederen: definitie, plaats, tijdstip
en opeisbaarheid van btw
• Belastbare dienst: definitie, plaats, tijdstip en
opeisbaarheid van btw
• Intracommunautaire verwering van goederen:
definitie, plaats, tijdstip en opeisbaarheid van
btw
• Maatstaf van heffing
• Tarief
• Vrijgestelde handelingen
• Aftrek van btw
• Herziening van de btw aftrek
• Voldoening van de btw
• Btw procedure
Doelstellingen:
Op het einde van deze lessenreeks heb je een
bijzonder goed inzicht in de structuren en de
werking van de btw. Je kan een btw-vraagstuk
perfect analyseren en hierop een sluitend en
juridisch onderbouwd antwoord formuleren.

Frank Vanbiervliet is verbonden aan het
advocatenkantoor Deloitte Legal en maakt deel
uit van haar Tax Dispute Resolution Team. Frank
is daarnaast een gewaardeerde spreker op
diverse seminaries en is bijzonder geëngageerd
binnen het beroepsinistituut voor cijferberoepers,
met name het ITAA, waar hij Rechtskundig
Assessor is.

FISCALE WETENSCHAPPEN

INTERNATIONAAL FISCAAL RECHT

ANDERE BELASTINGEN

Thierry Lauwers | 18 contacturen

Registratierechten & registratiebelasting | Bob Beazar
| 6 contacturen

Gemeente- en provinciebelastingen | Luc De Meyere
| 3 contacturen

In deze sessies doen we de registratiebelasting
uitvoerig uit de doeken. De algemene en wettelijke
principes van de registratieformaliteiten lichten we
toe. De heffingsregels en registratieverplichtingen,
de vaste en evenredige registratierechten en de
waarborgen komen aan bod.

In een eerste deel lichten we het materieel
belastingrecht van de lokale overheden toe. We
bespreken de (grond-)wettelijke beperkingen.
Daarna overlopen we de verschillende soorten
gereglementeerde belastingen. Ook het
belastingreglement doen we uit de doeken.

Inleidende begrippen:

• Situering van het internationaal fiscaal recht
• Bronnen van internationaal fiscaal recht
• Begrippenkader (o.a. belastingsoevereiniteit,
territorialiteitsbeginsel, enz.)
Verder komen uitgebreid aan bod:
Belasting niet-inwoners
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toepassingsgebied
Grondslag - belastbare inkomsten
Inkomsten van onroerende en roerende goederen
Beroepsinkomsten e.a.
Vangnetbepaling
Verrekening van de belasting
Europese richtlijnen & capita selecta (incl. BEPS)
Moeder-dochterrichtlijn (MD-RL)
Intrest-royaltyrichtlijn (IR-RL)
Fusierichtlijn (F-RL)

Dubbelbelastingverdragen
• OESO-modelverdrag
• Werkingssfeer van de overeenkomsten
• Begripsbepalingen
• Toewijzingsregels van de heffingsbevoegdheid
• Vermogensbelasting
• Vermijding dubbele belasting in internationale context
• Non-discriminatie, uitwisseling van informatie
• Inwerkingtreding en beëindiging
Europees belastingrecht

Thierry Lauwers is advocaat vennoot bij
Lauwers Fiscale Advocaten.
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Successierechten & erfbelasting | Bob Beazar
| 6 contacturen
Erfbelasting in theorie en praktijk: algemene
heffingsregels, belastbare grondslag,
aangifteverplichting, tarieven, vrijstellingen en
verminderingen, waarborgen. Allemaal zaken die in
deze sessies aan bod komen en zoveel meer.

Bob Beazar is Advocaat | Familiaal Vermogensrecht Estate Planning | ECGB- Advocaten.
Douane | Alexander Baert | 6 contacturen
Na deze sessies weet je alles over oorsprong en
classificatie van goederen, douanewaarde, bindende
inlichtingen en het binnenbrengen van goederen.
De douaneaangifte, -regelingen en -schuld komen
eveneens uitgebreid aan bod. De douanewetgeving
zal hierna geen geheimen meer hebben voor jou.

Alexander Baert is advocaat bij Deloitte Legal,
gespecialiseerd in douane - en accijnsrecht.

Vervolgens gaan we dieper in op de vestiging,
geschillen en invordering van lokale belastingen.
De aangifteverplichting, onderzoek en controle,
aanslagtermijnen, sancties en geschillenregeling
benaderen we in eerste instantie theoretisch. Dan
bespreken we een aantal concrete praktijkcases.
Ten slotte belichten we de invordering van de
lokale belastingen: het wettelijk kader, de wijzen
van invordering, betalingstermijnen, interesten en
verjaring, enz..

Luc De Meyere is advocaat - vennoot bij het
advocatenkantoor Doolaege, Verbist & De Meyere
(DVDTAXLAW - advocaten in fiscaal recht).
Hij is ook gastprofessor aan de UGent.
Met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen
en diverse taksen | Veerle Vanhaecke | 3 contacturen
De verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling, de
kilometerheffing, de belasting op automatische
ontspanningstoestellen en op spelen en weddenschappen vallen allemaal onder de met
inkomstenbelasting gelijkstelde belastingen. In deze
sessie diepen we alle thema’s grondig uit en we
lichten ze praktisch toe.

Veerle Vanhaecke is Accountant Belastingconsulent
bij VGD.
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•••

PRAKTISCHE INFORMATIE
TOELATINGSVOORWAARDEN

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

HYBRIDE LESLOKALEN

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

De inschrijvingen gebeuren via de website op de
pagina van de gewenste opleiding. Je inschrijving is
definitief wanneer je het inschrijvingsformulier ingevuld
en doorgestuurd hebt. Je ontvangt via mail een bevestiging van je inschrijving. De factuur sturen we op naar
het opgegeven facturatieadres.

GETUIGSCHRIFT

De inschrijvingsprijs dekt alle kosten. We voorzien ook
catering op de campus.

De lessen gaan door op VIVES campus - Brugge in
hybride leslokalen. Deze lokalen zijn voorzien van
een professionele uitrusting voor online onderwijs.
Volg je als cursist de les thuis online, dan is het
volledig lesgebeuren perfect hoorbaar en zichtbaar
voor jou. De docent ziet de online cursisten op een
groot scherm, wat een vlotte interactie mogelijk
maakt.

Het getuigschrift postgraduaat wordt uitgereikt
door de Katholieke Hogeschool VIVES, associatie KU
Leuven. Dit kan enkel uitgereikt worden indien je al een
bachelor- of masterdiploma behaald hebt.
Je ontvangt het getuigschrift als je slaagt voor
alle evaluatieproeven. Indien je geen bachelorof masterdiploma hebt en slaagt voor de
evaluatieproeven, ontvang je een getuigschrift van
permanente vorming uitgereikt door de VIVES/Brugge
Business School.
De cursisten die enkel de lessen bijwonen (minstens
80% aanwezigheid) zonder deel te nemen aan de
evaluaties, ontvangen een attest van deelname.

Indien je opleidingsonderdelen apart volgt, bedraagt
de kostprijs 100 euro per sessie van drie lesuren.
Ga naar www.bruggebusinessschool.be
voor up-to-date informatie en inschrijvingen.
Annulatie

Bij annulatie na 1 september wordt een administratiekost van 250 euro in rekening gebracht. Na de start van
de opleiding betaal je bovenop de administratiekost
ook de kosten van de reeds gevolgde sessies. In dit
geval bedraagt de kostprijs per sessie van drie lesuren
100 euro. Uitschrijvingen na 31 december worden niet
meer terugbetaald.

LOCATIE

KMO-PORTEFEUILLE

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

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.

Hoe kan je 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 je met de trein
komt, kies je best voor de uitgang aan de achterkant
van het station. Vanaf daar is het 1,5 km te voet.

34

Inschrijvingsgeld

Je kiest zelf of je de lessen op de campus volgt
of thuis online op de voorziene lesmomenten.
Is de afstand naar de campus te groot, dan kun
je indien gewenst de volledige opleiding online
volgen (behalve bij de opleidingsonderdelen
met groepswerk of waar aanwezigheid op de
campus is vereist).

KORTINGEN
Ben je een oud-student van VIVES of
Brugge business school, vink dit aan bij je
inschrijving en je krijgt 5% korting.
Bedrijven/organisaties die meerdere
werknemers inschrijven, kunnen een
beroep doen op korting.

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF
OF EDUCATIEF VERLOF
Indien je beantwoordt aan de criteria
voor het Vlaams opleidingsverlof (of
Betaald educatief verlof - Brussels
gewest), kan je dit aanvragen voor
de meeste van onze postgraduaten.

Vraagt u zich af welke opleiding het best bij u past?
Kom bij ons langs. Wij geven u vrijblijvend advies.

•••

ONZE POSTGRADUATEN
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 zes uur direct toepasbare kennis
en praktijk. Kies à la carte of het hele menu. Seminarie of
webinar. Met zorg door specialisten voor u samengesteld en
geaccrediteerd door de beroepsinstanties. Iets voor u?
Business management

HR management

Management in de non-profit

> Bedrijfsmanagement

> Human resources management

> Cultuurmanagement

> Financieel management

> Supply chain management

> Sociale wetgeving & Payroll

> Management in de social profit

/U bent accountant, belastingconsulent, boekhouder of
bedrijfsrevisor?

/U bent verzekeringsmakelaar, bankier of fiscalist?
/U bent vastgoedprofessional, notaris, notarieel medewerker of
landmeter-expert?

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

Digital business

Juridische opleidingen

Expert classes

> Digital marketing

> Vermogens- en

> Process improvement

> Responsible AI in business

> Vennootschapsrecht

> Business analytics met Power BI

> Digital business analyst

successieplanning

> Fiscale wetenschappen

> Data fundamentals

Waar? VIVES handelswetenschappen en bedrijfskunde, campus Kortrijk,
Doorniksesteenweg 145. Of via webinar.
Wij beantwoorden graag uw vragen:
info@kortrijkbusinessschool.be
056/26 41 40

Meer info op www.kortrijkbusinessschool.be
www.facebook.com/viveskbs
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ACADEMIEJAAR 2022 - 2023
Infodagen
zaterdag 25 juni 2022 van 10 u. tot 17 u.
vrijdag 26 augustus 2022 van 16 u. tot 21 u.
campus VIVES, Xaverianenstraat 10 - 8200 Brugge, lokaal D310
www.bruggebusinessschool.be

Volg ons op facebook en linkedin:
www.facebook.com/vivesbbs
www.linkedin.com/company/vives-brugge-business-school

