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DE AUTOFISCALITEIT ANNO 2019

SPREKER 
Roel VAN HEMELEN,  TAxQuest

INHOUD
De autofiscaliteit is de voorbije jaren grondig 
gewijzigd, zowel in de personenbelastingen als in de 
vennootschapsbelasting.

In dit seminarie maakt de spreker een zeer 
praktijkgerichte analyse van de thans van toepassing 
zijn autofiscaliteit. 

Komen ondermeer aan bod:

• voordelen van alle aard
• aftrekbeperking autokosten
• tankkaart
• woon-werkverkeer
• cash for car-regeling
• mobiliteitsvergoedingen
• mobilteitsvergoeding vs. mobiliteitsbudget
• …

DATUM
Dinsdag 17 september 2019  
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 
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KNELPUNTEN IN DE 
VASTGOEDFISCALITEIT

SPREKER
Roel VAN HEMELEN,  TAxQuest

INHOUD
In dit seminarie geeft de spreker aan antwoord op de 
veel voorkomende vragen bij de aankoop en verkoop 
van onroerend goed.

Ondermeer volgende vragen worden beantwoord in 
dit seminarie:

• Moet ik een onroerend goed aankopen via mijn 
vennootschap of privé?

• Wat zijn de voor-en nadelen van de aankoop via 
een vennootschap

• Het onroerend goed zit in de vennootschap, maar 
hoe haal ik dit eruit? Kan dit nog geoptimaliseerd 
worden?

• Welke zijn de voor-en nadelen van een 
patrimoniumvennootschap?

• Hoe nuttig is het verwerven van onroerend goed 
via zakelijke rechten (vruchtgebruik e.a.) nog?

• Hoe kan ik onroerend goed fiscaal vriendelijk 
doorgeven aan de volgende generaties?

• …

DATUM
Dinsdag 24 september 2019  
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 
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ONTBINDING EN VEREFFENING 
VAN EEN VENNOOTSCHAP IN HET 
NIEUWE VENNOOTSCHAPS- EN 
FISCAAL RECHT

SPREKERS
Team tax law van E & Y o.l.v.  Werner HUYGEN

INHOUD
De ontbinding en vereffening van een vennootschap 
is zeker niet altijd evident, ondermeer gelet op de 
fiscale gevolgen ervan.

In dit seminarie worden de fiscale gevolgen van de 
ontbinding kaart gebracht zodat U een inzicht krijgt in 
de fiscale kost en de valkuilen bij de beëindiging van 
de vennootschap.

Komen ondermeer aan bod:

• fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten 
vanaf de ontbinding

• fiscale kost bij de verdeling van het vermogen van 
de vennootschap voor de vennootschap, maar 
ook voor de aandeelhouders

•  de toepasselijkheid van de anti-misbruikbepaling
• gevolgen bij niet naleving 

onaantastbaarheisvoorwaarde
• fiscaal statuut van de meerwaarden of 

minderwaarden
• liquidatiereserve
• …

DATUM
Woensdag 13 november 2019 
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB Sessie 3 

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW)  
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FUSIES EN SPLITSINGEN IN HET 
NIEUWE VENNOOTSCHAPS-EN 
FISCAAL RECHT

SPREKERS
Team tax consultants van E & Y o.l.v. Werner HUYGEN

INHOUD
Fusies en splitsingen van vennootschappen zijn een 
delicate materie.

Het nieuwe vennootschaps-en fiscaal recht hebben 
ook op deze materie een impact gehad.

Tijd dus boekhoudkundige en fiscale regels onder de 
loep te nemen voor wat betreft binnenlandse fusies 
(inclusief geruisloze en omgekeerde fusie) en partiële 
splitsingen. 

Er zal ook aandacht besteed worden aan het 
artikel 183bis WIB92. Deze wettelijke bepaling 
stelt dat de fusie- of splitsingsverrichting moet 
gebeuren op grond van zakelijke overwegingen, 
zoniet kan er sprake zijn van belastingvermijding  
of zelfs belastingontduiking. . Tijdens het 
seminarie wordt onderzocht hoe de Europese en 
Belgische rechtspraak alsook de Rulingdienst deze 
antimisbruikbepaling invullen. 
Vanuit een praktijkgerichte invalshoek en aan 
de hand van casussen wordt onderzocht onder 
welke voorwaarden de herstructurering van een 
vennootschap fiscaal neutraal kan georganiseerd 
worden. 

DATUM
Woensdag 27 november 2019  
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 
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SUCCESSIEPLANNING VIA  
MAATSCHAP EN STICHTING

SPREKERS
Leo DE BROECK en Didier VAN LAERE,  
advocaten DE BROECK VANLAERE en Partners

INHOUD
In vele gevallen gaat een gezonde juridische en 
fiscaalvriendelijke overdracht van een familiaal 
vermogen samen met de wens van de overdrager 
om blijvend toezicht uit te oefenen op de afgestane 
vermogensbestanddelen.

Dat kan ondermeer via een Belgische of 
buitenlandse stichting of een vennootschap zonder 
rechtspersoonlijkheid, zoals de maatschap.

Tijdens dit seminarie worden de voorwaarden en 
modaliteiten samen met de pro’s en de contra’s van 
de inschakeling van een dergelijk controlevehikel 
onderzocht. 

DATUM
Woensdag 11 december 2019  
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 
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DE MEEST GEMAAKTE BTW-FOUTEN: 
HOE RECHTZETTEN, VOORKOMEN 
EN WELKE GEVOLGEN VOOR 
CONTROLE? HOE NAHEFFINGEN EN 
HOGE BOETES VERMIJDEN

SPREKER
Jurgen OPREEL, managing partner BTW-lijn

INHOUD
In de praktijk blijkt het toepassen van de ingewikkelde 
BTW-regels niet steeds eenvoudig.

Bovendien wordt de BTW gekenmerkt door een hoog 
boeteregime en hoge nalatigheidsintresten.

Om naheffingen en boeten te vermijden is het 
belangrijk om fouten te voorkompen of met kennis 
van zaken te verbeteren.

Meer dan ooit is het dan ook belangrijk inzicht te 
hebben in de fouten die kunnen gemaakt worden , 
wat de oorzaak ervan is en hoe deze op te lossen zijn. 

In dit seminarie komen dan ook ondermeer volgende 
items aan bod:

• Correct factureren van diensten (indeling van 
klanten in BTW-BP en niet BTW-BP)

• Omschrijving en gebruik van BTW-codes 
(BTW-codering die vastligt op klanten- en/of 
leveranciersniveau)

• Levering van goederen (factureringsstroom is 
relevant)

• Gelijkgestelde leveringen en diensten
• Omzetvergelijking BTW en boekhouding
• Overbrengingen en niet overbrengingen
• Online verkopen van goederen
• Recht op aftrek
• Recht op teruggaaf (gemengde BP, voordelen 

van alle aard
• Rapportering van invoerdocumenten
• Onroerende verhuur en met BTW belaste 

diensten inzake onroerende goederen
• Ontvangst van facturen met onterechte 
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aanrekening van BTW van de EU-lidstaat van de 
leverancier

• Herzieningen
• …

DATUM
Woensdag 18 december 2019  
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 
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KAN ER IN EEN VENNOOTSCHAP 
NOG GEOPTIMALISEERD WORDEN 
TEN VOORDELE VAN EEN 
BEDRIJFSLEIDER/VENNOOT?

SPREKER 
Donald VANDENBERGHE, accountant FLAMEE en 
Partners*

INHOUD
De vennootschapsbelasting is de voorbije jaren 
aanzienlijk gewijzigd en recentelijk nog als gevolg 
van de invoering van het nieuwe wetboek van 
vennootschappen en verenigingen.
Zijn de bestaande optimalisaties nog actueel?
Zijn er nieuwe optimalisatiemogelijkheden?
Komen ondermeer aan bod:

• VVPRbis-dividenden of aanleg liquidatiereserves
• IPT’s/groepsverzekering?
• Aftrek kosten (vb. voor privaat gebruikte 

onroerende goederen)
• Voordelen van alle aard voor privaat gebruik van 

onroerende goederen
• Creditintresten bij rekening-courant
•  …

DATUM
Dinsdag 21 januari 2020 
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW)
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FISCALE CONSOLIDATIE VOOR DE 
KMO: OPPORTUNITEITEN

SPREKER 
Yves VERDINGH, Head of tax BNP PARISBAS FORTIS

INHOUD
Vanaf aanslagjaar 2020 ( verbonden aan een 
belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 
01/01/2019) treedt in België een vorm van fiscale 
consolidatie in werking. 

Dit nieuwe systeem maakt het mogelijk dat 
groepsvennootschappen elkaar een groepsbijdrage 
leveren en alzo verliezen van het belastbaar tijdperk  
met elkaar compenseren.

Tijdens dit seminarie wordt een overzicht gegeven 
van de belangrijkste kenmerken van dit stelsel, zoals 
de toepassingsvoorwaarden, welke vennootschappen 
in aanmerking kunnen komen en andere mogelijke 
aandachtpunten.

De werking van het systeem wordt geïllustreerd met 
praktijkvoorbeelden.

DATUM
Dinsdag 28 januari 2020  
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW)
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OVERZICHT FISCALE RECHTSPRAAK

SPREKER 
Team van TIBERGHIEN Advocaten

INHOUD
In dit jaarlijks terugkerend seminarie wordt een 
grondig en kritisch overzicht gegeven van de 
ontwikkelingen in de fiscale rechtspraak van het 
afgelopen jaar.

Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid 
documentatiebundel, waarin de recente 
rechtspraak gerangschikt is per tak van fiscaal 
recht. Komen ondermeer aan bod: personen-
en vennootschapsbelasting, BTW, registratie-en 
successierechten, lokale en regionale belastingen, 
fiscaal strafrecht …

Gewoontegetrouw besteedt de spreker ook 
aandacht aan de algemene principes die voor alle 
fiscale domeinen gelden en waarvan hij, vanuit zijn 
beroepservaring, weet dat ze zeer belangrijk zijn  voor 
de praktijk. (zoals beginselen behoorlijk bestuur, het 
vertrouwensbeginsel …

Voor wie in een kort tijdsbestek wil weten hoe de 
zienswijze van de rechtbanken evolueert in fiscale 
zaken is dit seminarie een belangrijke bron van 
informatie.  

DATUM
Dinsdag 4 februari 2020  
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 
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WOONFISCALITEIT: ALLE 
SCENARIO’S BEKEKEN

SPREKER 
Bart CHIAU, professor UGent, Senior expert 
competence center bij NN

INHOUD 
In dit seminarie wordt een schematisch overzicht 
gegeven van de bestaande basisstelsels in de 
woonfiscaliteit met voorwaarden en fiscale 
voordelen, zowel op federaal als op gewestelijk vlak.

Eveneens worden de diverse uitdoofscenario’s 
besproken zoals verhoogde vermindering voor 
bouwsparen, complementaire interest, enz.

De voorwaarden om te genieten van die fiscale 
voordelen worden systematisch aangebracht. Aan de 
hand van schema’s wordt een overzicht geboden van 
alle nog bestaande stelsels in hun tijdsperspectief.

Komen hierbij o.a. aan bod:

• combinaties van ‘oude’ en ‘nieuwe’ 
woonbonussen en (gebonden) verzekeringen

• combinaties van federale en gewestelijke 
regelingen

• herfinancieringsleningen en wederopnames
• gebonden levensverzekeringen (optimalisatie via 

2de en 3de pensioenpijler)
• cumul korf lange termijnsparen (niet gebonden 

levensverzekeringen) en woonbonus
• opportuniteit lange termijnsparen bij nieuwe 

leningen
• …

DATUM
Woensdag 11 maart 2020 
van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 
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PRAKTISCHE ACTUA SESSIES

SPREKERS
Specialisten uit diverse vakgebieden

INHOUD
De bedoeling van deze actua sessies bestaat erin om 
een overzicht te geven van de laatste ontwikkelingen 
die van praktisch belang zijn voor de dagdagelijkse 
praktijk van de beoefenaar van de economische 
beroepen.

Deze sessies zullen naast het fiscaal recht, ook 
vennootschapsrecht, boekhoudrecht, deontologie, 
kortom alle domeinen waarmee de beoefenaar van 
economische beroepen kan geconfronteerd worden 
omvatten.

DATA
• Woensdag  6 november 2019  

van 18.30 tot 21.30 u.
• Woensdag 4 maart 2020  

van 18.30 tot 21.30 u.
• Woensdag 10 juni 2020  

van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS PER SESSIE
• 80 euro
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW)
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VOORBEREIDING 
BEKWAAMHEIDSEXAMEN 
STAGIAIRS IAB EN BIBF 

Je bent je volop aan het voorbereiden op de laatste 
hindernis in je stage: het eindexamen IAB of BIBF. 

Een zware klus die je op het moment zelf alleen moet 
klaren maar waarbij het LVAB je in aanloop ernaar wil 
helpen :
 
•  Wat mag je verwachten van het schriftelijk en 

mondeling examen? 
•  Hoe kan je je het best voorbereiden? 
•  Tijdens de sessies helpen specialisten je met het 

oplossen van voorgaande examenvragen. 

Het LVAB wil je hierbij helpen! 

SESSIE 1: HOE GEBRUIK IK VLOT EEN 
WETBOEK? 

 õ Maandag 16 september 2019  
van 18.30 tot 21.30 u. 

 õ Spreker Toon Vanderbeuken - kantoor 
Vanhan 

SESSIE 2: BTW 
 õ Woensdag 18 september 2019  

van 18.30 tot 21.30 u. 
 õ Spreker Hans Philips - kantoor Van 

Havermaet 

SESSIE 3: DEONTOLOGIE BIBF 
 õ Maandag 23 september 2019  

van 18.30 tot 21.30 u. 
 õ Spreker Toon Vanderbeuken - kantoor 

Vanhan 

SESSIE 4: VENNOOTSCHAP WETTELIJKE 
OPDRACHTEN VAN DE ACCOUNTANT 

 õ Maandag 23 september 2019  
van 18.30 tot 21.30 u. 

 õ Spreker Mark De Boevere - kantoor A&B 
KMO Partners 
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SESSIE 5: VENNOOTSCHAPSBELASTING - 
PROCEDURE 

 õ Woensdag 25 september 2019  
van 18.30 tot 21.30 u. 

 õ Spreker Mark de Boevere - kantoor A&B 
KMO Partners 

SESSIE 6: VENNOOTSCHAPSRECHT 
 õ Maandag 30 september 2019  

van 18.30 tot 21.30 u. 
 õ Spreker Toon Vanderbeuken - kantoor 

Vanhan 

SESSIE 7: BOEKHOUDRECHT 
 õ Woensdag 2 oktober 2019  

van 18.30 tot 21.30 u. 
 õ Spreker Rijn Delbroek - kantoor KPMG 

SESSIE 8: FINANCIËLE ANALYSE 
 õ Maandag 07 oktober 2019  

van 18.30 tot 21.30 u. 
 õ Spreker Tino Merola - KBC Bank 

SESSIE 9: DEONTOLOGIE IAB 
 õ Woensdag 09 oktober 2019  

van 18.30 tot 21.30 u. 
 õ Spreker Gert Carmans - kantoor Gert 

Carmans accountants 

SESSIE 10: PERSONENBELASTING 
 õ Maandag 14 oktober 2019  

van 18.30 tot 21.30 u. 
 õ Spreker Maurice De Mey - docent, expert 

Wolters Kluwer 

SESSIE 11: INTERNE EN EXTERNE 
CONTROLE 

 õ Woensdag 16 oktober 2019  
van 18.30 tot 21.30 u. 

 õ Spreker Anne Koster - Kantoor Van 
Havermaet 
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SESSIE 12: VOORBEREIDING MONDELING 
EXAMEN 

 õ Maandag 04 november 2019  
van 18.30 tot 21.30 u. 

 õ Spreker Mark De Boevere - Kantoor A&B 
KMO Partners 

 õ Toegankelijk voor stagiairs BIBF & IAB 

DEELNAMEPRIJS 
• Per sessie: 

 õ 80 euro 
 õ 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 

• Volledige reeks BIBF (8 sessies) 
 õ 640 euro 
 õ 320 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 

• Volledige reeks IAB (11 sessies) 
 õ 880 euro 
 õ 440 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 
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GRONDIGE STUDIE VAN DE NIEUWE 
VENNOOTSCHAPSWETGEVING

SPREKERS
Vennootschapsjuristen van ConSenSo Advocaten 
o.l.v.  de heer Bart WINDEY en de heer Bart SMETS
De heer Jean FLEMINGS, notaris
De heer Johan DE COSTER, bedrijfsrevisor VAN 
HAEVERMAET en voorzitter LVAB

DOEL
Het vennootschapsrecht neemt hoe langer hoe 
meer een prominente plaats in, in het moderne 
bedrijfseconomisch gegeven.

Dit geldt des te meer nu er een volledig nieuw 
wetboek van vennootschappen en verenigingen 
is met een diepgaande vernieuwing van het 
vennootschapsrecht zodat dit competitiever is zowel 
voor de Belgische ondernemers als de buitenlandse 
bedrijven. 

België moet met een eenvoudig vennootschapsrecht 
een aantrekkelijke vestigingsplaats worden voor 
vennootschappen in vergelijking met andere landen. 
Wat dit betreft stelt onze minister van Justitie  dat 
België het “Delaware” van Europa moet worden.

In het licht hiervan is het aangewezen om 
een grondig overzicht te geven van onze 
vennootschapswetgeving en de mogelijkheden die 
deze in de toekomst zal bieden.

SESSIE 1: BEPALINGEN GEMEENSCHAPPELIJKE 
AAN ALLE RECHTSPERSONEN – DE ALTERNATIEVE 
VENNOOTSCHAPSVORMEN ANDERS DAN DE NV 
EN BVBA
 
 õ Dinsdag 1 oktober 2019    

Tijdens deze sessie wordt ingegaan op een aantal 
definities, begrippen en bepalingen die eigen zijn 
aan alle rechtspersonen, bijv. het gebruik van e-mail 
binnen de vennootschap, de website, de naam van de 
vennootschap, de zetel … Ook de jaarrekening vormt 
hiervan een onderdeel.
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In een tweede deel komen de alternatieve 
vennootschapsvormen aan bod. De NV en 
BV(BA) kennen we allemaal als de klassieke 
vennootschapsvormen. Nochtans voorziet de 
vennootschapswetgeving ook in een aantal andere 
interessante vennootschapsvormen die om diverse 
redenen een beter alternatief kunnen vormen voor de 
NV en BVBA. 

We zoemen uitgebreid in op de essentiële kenmerken 
van de andere rechtsvormen en de grote flexibiliteit 
die deze vormen te bieden hebben. 

We staan we graag stil bij de maatschap, de 
VOF, Comm. V. De voor-en nadelen van deze 
vennootschapsvormen worden tegen elkaar 
afgewogen. 

De praktische en concrete toepassing van deze 
vennootschapsvormen wordt aan de hand van 
voorbeelden nadert toegelicht

SESSIE 2: OPRICHTING, KAPITAAL/INBRENG EN 
UITKERING.

 õ Dinsdag 8 oktober 2019 

De regeling inzake kapitaal en kapitaalbescherming 
hebben spectaculaire wijzigingen ondergaan: ze zijn 
veel flexibeler geworden en sluiten beter aan bij de 
realiteit van de ondernemingen vandaag, terwijl ook 
de derde-schuldeisers een belangrijke bescherming 
krijgen. In dit seminarie zal de nadruk gelegd worden 
op de implementatie van deze nieuwe regels. 

Het seminarie bespreekt de nieuwe regels in de 
kapitaalloze BV en vergelijkt deze met de regels in de 
NV die nog steeds het kapitaal kent. 

Tot slot worden ook de bijzondere regels binnen de 
CV toegelicht.
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SESSIE 3: DE ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP: 
WERKING EN BEVOEGDHEDEN 

 õ Dinsdag 15 oktober 2019

Als rechtspersoon dient een vennootschap 
vertegenwoordigd te worden door haar organen: het 
bestuursorgaan en de algemene vergadering. 

In dit seminarie wordt de werking van zowel het 
bestuursorgaan als de algemene vergadering 
besproken. 

Zo zal o.m. de nadruk worden gelegd op de 
bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
het bestuursorgaan, de onderlinge verhoudingen 
tussen het bestuursorgaan en de algemene 
vergadering, de voorbereiding van de algemene 
jaarvergadering en de verslaggeving, het meervoudig 
stemrecht, het duaal bestuursmodel …

Tevens wordt stil gestaan bij de werking van 
verschillende comités (directie-comité, audit comité 
…) en bij de bevoegdheden van de gedelegeerd-
bestuurder of bijzondere volmachthouders.

SESSIE 4: DE AANSPRAKELIJKHEID VAN AL WIE 
OPTREEDT VOOR DE VENNOOTSCHAP. 

 õ Dinsdag 22 oktober 2019

Bestuurder zijn in een vennootschap gaat gepaard 
met steeds zwaarder wordende aansprakelijkheden. 
Men ontkomt dan ook niet aan de vaststelling 
dat bestuurders steeds meer het risico lopen om 
aangesproken te worden voor het voeren van een 
“foutief” beleid. 

In dit seminarie zal dan ook een overzicht 
worden gegeven van de verschillende 
aansprakelijkheidsgronden lastens bestuurders 
en zaakvoerders van vennootschappen, waarbij 
bijzondere aandacht zal worden besteed 
aan de evolutie in de rechtspraak aangaande 
bestuursaansprakelijkheid. 

Zo zal o.a. gesproken worden over de diverse vormen 
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van verzwaarde aansprakelijkheid van bestuurders; 
de aansprakelijkheid voor niet betaalde belastingen, 
de aansprakelijkheid voor kasveldvennootschappen, 
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders, 
de omvang van mogelijke schade, het einde van de 
aansprakelijkheid; de aansprakelijkheid in het kader 
van de belangenconflictregeling, het belang van 
notulen … 

Tevens wordt stilgestaan bij de aansprakelijkheid van 
aandeelhouders, vereffenaars en commissarissen. 

Uiteraard komen de nieuwe regels inzake de 
beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid 
uitgebreid aan bod.

SESSIE 5: AANDELEN, ANDERE EFFECTEN EN HUN 
OVERDRACHT (M&A) 

 õ Dinsdag 5 november 2019

Het vennootschapswetgeving biedt heel wat 
mogelijkheden om creatief te zijn met de rechten 
verbonden aan aandelen, o.m. door met categorieën 
van aandelen te werken, en te variëren inzake 
stemrechten, winstrechten en vertegenwoordiging in 
het bestuur. 

Naast het klassieke aandeel voorziet de 
vennootschapswetgeving in een uitgebreid arsenaal 
van mogelijkheden om aandeelhouders te betrekken 
bij de vennootschap. Deze “effecten” kunnen in de 
praktijk een goed antwoord bieden op specifieke 
noden binnen te vennootschap. Ook vormen zij een 
goede manier om andere financieringsbronnen te 
creëren voor de vennootschap dan de gebruikelijke 
kapitaalverhoging. 

Zo wordt o.m. ingegaan op de winstbewijzen, de 
warrants, de aandelen zonder stemrecht en de 
obligatielening. 

Ook wordt stilgestaan bij de call- en putopties op 
aandelen. Niet alleen de mogelijkheden maar ook de 
juridische grenzen komen aanbod. 

Bij een overdracht van aandelen vervullen de 
accountants en boekhouders vaak een belangrijke rol. 
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Vertrekkend vanuit deze rol en vanuit een praktische 
invalshoek behandelt dit seminarie alle aspecten van 
een overnameproces. Na ondertekening van een 
vertrouwelijkheid en/of intentieverklaring, zal de 
koperde doelvennootschap onderzoeken om een 
correcte prijs voor de aandelen te bepalen en de 
risico’s in kaart te brengen. Het is van groot belang 
voormelde overeenkomsten juridische correct op 
te stellen en de juridische gevolgen van het door 
de koper uitgevoerde onderzoek op voorhand 
goed te kaderen. Verder wordt ingegaan op de 
diverse aspecten van de overnameovereenkomst 
(prijsbepaling earn-out, verklaringen en garanties, 
schadevergoedingmechanismen …) In veel gevallen 
verwerft de koper slechts een deel van de aandelen of 
worden de aandelen gekocht door meerdere kopers 
of investeerders. Er zal dan ook aandacht besteedt 
worden aan aandeelhoudersovereenkomsten en de 
mogelijkheden die deze bieden, o.m. op vlak van de 
werking van de vennootschap, de overdraagbaarheid 
van de aandelen en de bescherming van de 
minderheidsaandeelhouder.

SESSIE 6: GESCHILLEN BINNEN DE 
VENNOOTSCHAP.

 õ Dinsdag 12 november 2019

Het vennootschapsleven vormt niet zelden een bron 
van discussies en geschillen. De regeling inzake 
gedwongen overname en gedwongen overdracht 
van aandelen is uitgegroeid tot een zeer succesvolle 
vennootschapsrechtelijke procedure. Er wordt hierop 
dan ook uitgebreid ingegaan, ondermeer op de 
belangrijke evoluties in de rechtspraak terzake. Ook 
andere technieken (gerechtelijke ontbinding …) en 
geschillen m.b.t. het bestuur van vennootschappen 
(voorlopig bewindvoerder, deskundigenonderzoek …) 
komen aan bod. 

Tijdens dit seminarie worden de diverse mogelijke 
geschillen tussen de vennootschap, haar 
aandeelhouders en bestuurders onderling behandeld 
aan de hand van praktijkvoorbeelden en komen ook 
talrijke juridische tips aan bod. Er wordt ook uitvoerig 
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ingegaan op contractuele of statutaire clausules 
die er op gericht zijn geschillen op te lossen zonder 
tussenkomst van de rechtbank. 

SESSIE 7: VENNOOTSCHAPPEN EN FAMILIE

 õ Dinsdag 19 november 2019

Het kan niet ontkend worden dat, in de huidige 
samenleving, de regels van het vennootschapsrecht 
in samenloop komen met de regels van het 
familierecht. 

Denk hierbij zeker aan echtscheidingen en 
erfopvolging. 

Het seminarie gaat dan ook uitgebreid in op de 
combinatie van deze regels, de mogelijke valkuilen en 
de mogelijke (pro-actieve) oplossingen. 

U krijgt een antwoord opvragen zoals: 

• In welke mate heeft een huwelijk gevolgen voor 
het statuut van mijn aandelen? 

• Wat gebeurt er met de aandelen ingeval van 
echtscheiding? 

• Is het zinvol mijn aandelen te schenken aan de 
kinderen? 

• Hoe werkt een maatschap in het kader van 
successieplanning? 

• Schenk ik niet beter de naakte eigendom i.p.v. de 
volle eigendom 

• … 

Tot slot komt ook het familiaal charter als instrument 
binnen familiale vennootschappen en voor de 
familiale opvolging komt aan bod.

SESSIE 8: HERSTRUCTURERING EN HET EINDE 
VAN DE VENNOOTSCHAP 

 õ Dinsdag 26 november 2019
 
In een eerste deel wordt stil gestaan bij de diverse 
vormen van herstructurering van de vennootschap. 
De fusie, de (partiële) splitsing en de inbreng van een 
algemeenheid komen uitgebreid aan bod. 
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In een tweede deel staan we stil bij de diverse vormen 
van ontbinding en wordt ook aandacht besteedt aan 
de vereffening zelf: het statuut van de vereffenaar, 
de afwikkeling en sluiting van de vereffening, de 
eendagsvereffening …

SESSIE 9: STATUTEN IN HET NIEUWE 
VENNOOTSCHAPSRECHT

 õ Dinsdag 3 december 2019

In dit seminarie licht de notaris toe, aan de hand van 
modelstatuten, op welke wijze het nieuwe WVV  de 
inhoud van statuten heeft beïnvloed.

SESSIE 10: FINANCIEEL PLAN EN VERSLAGGEVING 
IN HET NIEUWE VENNOOTSCHAPSRECHT. 

 õ Dinsdag 10 december 2019

In dit seminarie worden aan de hand van modellen de 
nieuwe regels inzake financieel plan en verslaggeving 
toegelicht:

In dit seminarie zal de nadruk liggen op het 
opstellen van een financieel plan in het kader van de 
bepalingen in het nieuwe WVV.

Ook zal er aandacht besteed worden aan 
de mogelijke aansprakelijkheden voor 
de aandeelhouders en de economische 
beroepsbeoefenaars naar aanleiding van de opstelling 
van het financieel plan.

In een tweede deel komt de verslaggeving in het 
nieuwe WVV aan bod:

• Jaarverslag
• Alarmbelprocedure
•  Verslaggeving in het kader van de 

insolventiewetgeving
• Belangenconflictregeling
• Notulen (vb. onenigheid tussen vennoten
• Uitkoopregeling tussen vennoten
• Ontbinding en vereffening
• …
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SESSIE 11: VERSLAGGEVING IN HET NIEUWE 
VENNOOTSCHAPSRECHT

 õ dinsdag 17 december 2019

In dit seminarie worden aan de hand van modellen de 
nieuwe regels inzake verslaggeving toegelicht.

Komen ondermeer aan bod:

• Jaarverslag
• Alarmbelprocedure
•  Verslaggeving in het kader van de 

insolventiewetgeving
• Belangenconflictregeling
• Notulen (vb. onenigheid tussen vennoten
• Uitkoopregeling tussen vennoten
• Ontbinding en vereffening
• …

DATA
11 dinsdagavonden  
telkens van 18.30 tot 21.30 u.

DEELNAMEPRIJS
• Per sessie

 õ 80 euro 
 õ 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 

• Volledige reeks:
 õ 800 euro
 õ 400 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 

Let op: sessie 10 en 11 overlappen niet 
en er kan best gezamenlijk worden op 
ingeschreven!



27

VZW TOT OP HET BOT JURIDISCH 
EN FISCAAL

SPREKERS
De heer Bart SMETS en de heer Michiel VALKENERS, 
advocaten ConSenSo Advocaten

DOEL
Door de incorporatie van het verenigingsrecht in het 
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is 
de VZW meer dan ooit een echte ‘onderneming’. 
Bovendien komt de grens tussen vennootschappen 
en verenigingen ten gevolge van de wijzigingen 
ingevoerd door het nieuwe wetboek steeds meer te 
vervagen. De VZW zal namelijk nieuwe mogelijkheden 
hebben om winstgevende activiteiten te ontplooien, 
al wordt het reeds gekende uitkeringsverbod wel 
behouden. 

Het nieuwe wetboek biedt zo bijkomende 
opportuniteiten voor de onderneming van de VZW, 
maar zal in de praktijk daarnaast ook belangrijke 
gevolgen met zich meebrengen op juridisch, fiscaal 
en parafiscaal vlak. 

Daarnaast brengen de bepalingen van het nieuwe 
WVV met zich mee dat de werking van de VZW dient 
te worden geprofessionaliseerd en zal het belang van 
een goede corporate governance in de praktijk ook 
bij verenigingen enkel toenemen. 

Gedurende drie doorgedreven sessies nemen onze 
sprekers u mee op een reis doorheen het nieuwe 
verenigingsrecht en bespreken zij op een praktische 
wijze de impact van het nieuwe verenigingsrecht op 
de VZW. 

Volgende onderwerpen komen daarbij 
achtereenvolgens aan bod: 

1. De VZW en het begrip “onderneming”
Gevolgen van de kwalificatie van de VZW als 
“onderneming”

 õ KBO-verplichtingen
 õ Boekhoudverplichtingen
 õ Bewijsrecht
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2. Overgangsregime nieuw WVV
 õ Incorporatie V&S-wet in het WVV
 õ Reden van hervorming
 õ Inwerkingtreding - Overgangsregeling

3. Nieuwe definitie ‘vereniging’

4. De activiteiten van de vereniging
 õ Uitbreiding van activiteiten
 õ Behoud en verstrenging van het verbod op 

winstuitkering

5. Algemene bepalingen van toepassing op alle 
rechtspersonen (m.i.v. VZW’s) 

 õ Handelingen in naam en voor rekening van 
een VZW; 

 õ Maatschappelijke zetel; IPR en 
grensoverschrijdende zetelverplaatsing;

 õ Werkelijke zetel vs. incorporatieleer
 õ Ontbinding en vereffening van VZW’s 

6. Oprichting van een VZW 
 õ Authentieke akte vs. onderhandse akte
 õ Publicatie- en neerleggingsvereisten 
 õ Verkrijging van rechtspersoonlijkheid
 õ Verplichte vermeldingen op alle 

documenten uitgaande van verenigingen en 
stichtingen

7. Statutenwijzigingen 
Authentieke akte vs. onderhandse akte 

8. Bestuur van de VZW 
 õ Algemeen
 õ Benoeming en samenstelling
 õ Coöptatie van bestuurders
 õ Duurtijd van het mandaat en bevoegdheden
 õ Belangenconflictenregeling
 õ Nietigheid van besluiten en nietigheid van 

de uitgebrachte stem
 õ Dagelijks bestuur
 õ Vertegenwoordiging
 õ Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid 



29

9. Algemene Vergadering en haar leden
 õ Leden vs. toegetreden leden
 õ Rechten en plichten leden worden 

uitsluitend in de statuten bepaald
 õ Meervoudig stemrecht
 õ Ledenregister
 õ Uittreding en uitsluiting van leden

10. Herstructurering en omzetting van VZW’s
 õ De overdracht van VZW’
 õ De inbreng om niet
 õ Vennootschapsrechtelijke fusie- en splitsing
 õ Fusies met andere rechtspersonen zonder 

winstoogmerk
 õ Fusie VZW met handelsvennootschappen
 õ De omzetting van de VZW in een 

vennootschap

11. De VZW en het belastingrecht 
 õ Wie is onderworpen aan de 

rechtspersonenbelasting (verder RPB)
 õ waaruit bestaat de belastbare grondslag in 

de RPB
 õ Zijn er vrijgestelde inkomsten in de RPB
 õ Welke zijn de afzonderlijke aanslagen in de 

RPB
 õ Berekening van de belasting inde RPB
 õ Wat te doen bij de overgang van de RPB 

naar de vennootschapsbelasting
 õ Wat de doen bij een overgang van de 

vennootschapsbelasting naar de RPB

DATA
3 avonden telkens van 18.30 tot 21.30 u.:
• Woensdag 22/01/2020
• Woensdag 29/01/2020
• Woensdag 5/02/2020

DEELNAMEPRIJS VOLLEDIGE REEKS
• 240 euro
• 120 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW) 



30

WORKSHOPS

Met deze workshops spelen we in op de vraag naar 
meer praktijkgerichte opleidingen.

Zo zal er aandacht worden besteed aan: 

• Opmaak van een financieel plan: gebruik van 
software of zelf produceren in Excel

• Uitkeringen in een vennootschap vanaf 2020: 
berekenen van liquiditeitsvereiste en 
solvabiliteitsvereiste: handige tools! Welk advies 
geeft u mee aan uw klanten?

• Praktisch Digitaal : werken met de tools van de 
overheid. Volmachten- en mandatenbeheer;

• Interne Procedure : klaar voor de anti-
witwascontrole en de kwaliteitstoetsing? We 
schrijven samen onze “interne procedure” uit en 
wisselen ideeën uit; wat met onze 
verantwoordelijkheden? de opdrachtbrief wordt 
uitgebreid! 

• Het kleine kantoor (alleen of met enkele 
medewerkers) in deze digitale revolutie.  Wat zijn 
de pijnpunten? Wie helpt wie wanneer en hoe? 

• Opmaak van statuten voor BV, CommV en VOF: 
werken met een checklist 

Deze workshops zullen interactief zijn en daarom 
toegankelijk voor kleine groepen.  Tijdig inschrijven is 
de boodschap. 

DATA
5 avonden telkens van 18.30 tot 21.30 u.:
• Woensdag 23/10/2019
• Woensdag 20/11/2019
• Woensdag 4/12/2019
• Dinsdag 3/03/2020
• Dinsdag 10/03/2020

DEELNAMEPRIJS PER SESSIE
• 80 euro 
• 40 euro voor leden van LVAB  

(vrij van BTW: art. 44 W.BTW)
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SAVE THE DATE - FORUM 2.0 2.0 

Meer informatie volgt later!

DATUM
Donderdag 20 februari 2020
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PLANNING UPDATING SEMINARIES

UPDATING ONDERNEMINGSRECHT
Tom VANRAES

 õ Dinsdag 17/03/2020

UPDATING SOCIAAL RECHT
Peter DUFAUX

 õ Woensdag 18/03/2020

UPDATING BOEKHOUDRECHT
Jan VERHOEYE

 õ Dinsdag 24/03/2020

UPDATING VENNOOTSCHAPSRECHT
Bart SMETS

 õ Woensdag 25/03/2020

UPDATING BTW
Jurgen OPREEL

 õ Dinsdag 31/03/2020
 õ Woensdag 1/04/2020

UPDATING VENNOOTSCHAPSBELASTING
Yves VERDINGH

 õ Dinsdag 21/04/2020
 õ Woensdag 22/04/2020

UPDATING PERSONENBELASTING (DEEL 1)
Jef WELLENS

 õ Dinsdag 28/04/2020
 õ Woensdag 29/04/2020
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UPDATING PERSONENBELASTING (DEEL 2)
Jef WELLENS

 õ Dinsdag 5/05/2020
 õ Woensdag 6/05/2020

PRACTICUM VENNOOTSCHAPSBELASTING
Donald VANDENBERGHE

 õ Dinsdag 12/05/2020
 õ Woensdag 13/05/2020

PRACTICUM PERSONENBELASTING
Jef WELLENS

 õ Dinsdag 19/05/2020
 õ Woensdag 20/05/2020

DAGOPLEIDING PERSONENBELASTING
Jef WELLENS

 õ Maandag 25/05/2020

PRACTICUM BTW
Jurgen OPREEL

 õ Dinsdag 26/05/2020
 õ woensdag 27/05/2020



PRAKTISCHE INFORMATIE

INSCHRIJVINGEN EN ANNULERING
Inschrijven kan enkel via www.pxl.be/casestudies tot 
uiterlijk 5 werkdagen voor de aanvang van de sessie. 
Annuleren (kosteloos) kan tot en met 5 werkdagen 
voorafgaand aan de sessie. U kan zich wel steeds 
kosteloos laten vervangen.

BETALING EN SUBSIDIEMOGELIJKHEID
Na de opleiding ontvangt u onze factuur. Gelieve bij de 
betaling gebruik te maken van de gestructureerde 
mededeling, zoals vermeld op de factuur.

Hogeschool PXL is een erkende opleidingsverstrekker 
voor de KMO-portefeuille van de Vlaamse Overheid 
(ons erkenningsnummer = DV.O213788).

Hogeschool PXL biedt u de mogelijkheid om een 
individueel op maat afgestemd opleidingspakket samen 
te stellen met keuze uit onze diverse seminaries. 
Hiervoor sluit u een overeenkomst af met Hogeschool 
PXL. U dient slechts één KMO-portefeuille aan te vragen 
per (één of meerdere) opleidingspakket(ten).

Indien u gebruik wenst te maken van de 
KMO-portefeuille raden wij u aan om onderstaande 
stappen te volgen voor een vlotte en correcte 
inschrijving:
1. Stel uw opleidingspakket samen uit ons divers 

opleidingsaanbod. 
2. Vul de raamovereenkomst in en bezorg ons deze 

per mail.
3. Vraag uw KMO-portefeuille aan via de website 

Agentschap Ondernemen. 
4. U kan zich online inschrijven voor de gekozen 

opleiding(en). Op het online inschrijvingsformulier 
maakt u melding van het door u ontvangen 
KMO-projectnummer 

 (vb. 2019KMOxxxxxx). 

ATTESTERING
Alle seminaries en modules zijn erkend door het IAB 
en het BIBF. Per gevolgde opleiding ontvangt u een 
attest permanente vorming.
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