maandag 10 juni 2013

Sinds 1 juni 2012 is er een nieuwe
antirechtsmisbruikbepaling in het
registratie- en successierecht. Hoe
omschrijft de wetgever dit ‘fiscaal
misbruik’?
Bovendien krijgt u inzicht in
de werking van de financiële markten.
Aan de hand van macro-economische
analyse en met aandacht voor de
beurstendensen en marktvooruitzichten.
Met oog voor bescherming tegen
koopkrachtverlies en risicocontrole.

Zakenkantoor Dirk Van Houdt
Olenseweg 375
2260 Westerlo
T. 014/26 50 78
F. 014/26 73 23
vicky.van.genechten@dvvlap.be
www.zaken.dirkvanhoudt.be

Bredabaan 661
2930 Brasschaat
T. 03/650 10 20
F. 03/652 12 10
info@fpmetris.be
www.fpmetris.be

raad naar mensenmaat
Steenwagenstraat 48
1820 Melsbroek

EXCLUSIEVE INFOAVOND
Fiscaal correcte successieplanning.
Wat zijn vandaag de toegelaten technieken
en constructies in het licht van de
antimisbruikbepalingen?
Bevinden we ons in een grote rotatie van
(dure) obligaties naar (koopwaardige) aandelen?
Wat zijn de verwachtingen en welke kansen
dienen zich aan voor beleggers?

T. 02/253 87 01
F. 02/253 87 04
info@mentorinstituut.be
www.mentorinstituut.be
Zakenkantoor
Dirk Van Houdt

De uiteenzetting over successieplanning wordt gegeven door
Mr. Marc Vandendijk, fiscaal advocaat en vennoot Vandendijk
& Partners, gespecialiseerd in internationaal fiscaal recht en

Fiscaal correcte successieplanning. Wat
zijn vandaag de toegelaten technieken
en constructies in het licht van de
antimisbruikbepalingen?

pensioenrecht. Hij is (co)auteur van diverse wetenschappelijke

Een successieplanning om louter fiscale redenen behoort tot het

publicaties, waaronder “Aanvullende Pensioenen. Een fiscaal-

verleden. Betekent dit ook het einde van fiscaalvriendelijke legaten,

juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief

de sterfhuisclausule, de niet-geregistreerde bankgift of de schenking

(2008)”, “Dubbelbelastingverdragen & Fiscus (2012)”.

voor Nederlandse notaris? Wat met de aankoop in blote eigendom
na voorafgaande schenking en de tontine- of aanwastechnieken?

Voor het onderwerp financiële markten doen we een beroep

Zijn optionele huwelijksbedingen nog mogelijk? Kan de maatschap

op Stephan Desplancke, director Global Client Groep Belux van

of stichting nog worden aangewend? Kunnen we nog vastgoed in

BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld (3.792

een vennootschap onderbrengen en de aandelen aan de kinderen

miljard EUR in beheer op 31/12/12) met een team van 1.500

schenken? Kan een oom zijn woonhuis nog aan zijn neef verkopen met

beleggingsspecialisten in 24 landen.

een openstaande betaling? Wat zijn de mogelijke sancties? Hoe in de
toekomst uw vermogensplanning correct organiseren? Deze sessie gaat

Tijdens de infoavond krijgt u eveneens een korte inleiding over de
diensten van Mentor Instituut voor Vermogensanalyse. U komt te
weten wat vermogensplanning voor u concreet kan betekenen.
U krijgt inzicht in de samenhang van de maatregelen die u kan
nemen om uw financiële toekomst veilig te stellen.

De

NV

Mentor

de knowhow

en

Instituut

voor

ervaring

Vermogensanalyse

van

diverse

verenigt

experten in

patrimoniumplanning, financiële dienstverlening, pensioen- en
zorgvoorzieningen. De vennoten houden kantoor in Melsbroek
(Median),

Aalst (FinCent), Brasschaat (Metris) en Merchtem

(CFPC). Ze genieten allen het statuut van verzekeringsmakelaar,
ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
(FSMA). Een team van hoog opgeleide juristen, adviseurs en
relatiebeheerders vermogensplanning staat tot uw beschikking.

nader in op concrete antwoorden op voormelde vragen.

Bevinden we ons in een grote rotatie van
(dure) obligaties naar (koopwaardige)
aandelen? Wat zijn de verwachtingen en
welke kansen dienen zich aan
voor beleggers?
De uitspraken van Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale
Bank, vorige zomer waren een keerpunt voor vele financiële markten.
De beurzen kenden sindsdien wereldwijd een sterke stijging en ook de
rente op overheidsobligaties uit de Europese periferie daalde sterk.
Intussen heeft Cyprus de problematiek van de eurozone opnieuw doen
opflakkeren. Ligt het dieptepunt van de crisis niettemin achter ons?
Hoe staat het met de gezondheid van de bedrijven? In welke regio’s

Locatie
LINK 21
Welvaartstraat 14 (HRT)
2200 Herentals
wegbeschrijving
http://link21.groepvaneyck.be

19u.00’
Ontvangst

19u.30’
Inleiding over de diensten van
Mentor Instituut voor Vermogensanalyse.
Rudi Langens
bestuurder-directeur Mentor NV

19u.50’
Bevinden we ons in een grote rotatie van
(dure) obligaties naar (koopwaardige)
aandelen? Wat zijn de verwachtingen en
welke kansen dienen zich aan voor beleggers?
Stephan Desplancke
director Global Client Groep Belux BlackRock

20u.30’
Fiscaal correcte successieplanning. Wat
zijn vandaag de toegelaten technieken
en constructies in het licht van de
antimisbruikbepalingen?
Mr. Marc Vandendijk
fiscaal advocaat en vennoot
Vandendijk & Partners

21u.15’
Receptie met hapje en drankje

en sectoren situeert zich economische groei? Hebben de Europese
aandelenmarkten en de groeimarkten (aandelen en obligaties) een
komende jaren? Welke initiatieven kunnen beleggers nemen om een

Deelname is gratis, reserveren is niettemin noodzakelijk.
Wij verzoeken u daartoe de bijgevoegde antwoordkaart te willen
terugsturen vóór 3 juni 2013, per post, per fax,
per e-mail, zoals op de kaart vermeld.

evenwichtig rendement te realiseren?

U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail.

streepje voor? Wat zijn de uitdagingen en verwachtingen voor de

Online inschrijven is mogelijk via www.mentorinstituut.be

