Inschrijven
Gelieve uw aanwezigheid vóór 3 mei 2013 te bevestigen via onze website
www.securex.be/opleidingen, waar u deze infosessie in onze opleidingskalender terugvindt.

Informatie
Voor bijkomende informatie, contacteer Marjolein Vermassen via T 053 73 18 11
of via e-mail marjolein.vermassen@securex.be.
Het seminarie is erkend door het BIBF onder het nummer 42666 (Gent) en 42667
(Denderleeuw) en door het IAB onder het nummer B0298/2013-01 en geeft recht
op 2.30u permanente vorming.
Maximale capaciteit:
- 100 deelnemers in Gent.
- 200 deelnemers in Denderleeuw.

Datum en locatie
07-05-2013 om 19.00u

Securex Gent, Verenigde Natieslaan 1, 9000 Gent

30-05-2013 om 18.30u

Fashion Forum, Steenweg 403, 9470 Denderleeuw

Meer informatie?
Marjolein Vermassen via T 053 73 18 11
of via e-mail marjolein.vermassen@securex.be
www.securex.be

Fiscaliteit en successieplanning
na de maatregelen Di Rupo
GRATIS SEMINARIE

Securex en Mentor nodigen u graag uit op
een infosessie op 7 mei 2013 te Gent
of op 30 mei 2013 te Denderleeuw.

Tijdens deze infoavond maakt u eerst kennis met de diensten van Mentor Instituut
voor Vermogensanalyse, expert in patrimoniumplanning en pensioenvoorzieningen.
Vervolgens verduidelijkt Mr. Marc Vandendijk u hoe het fiscale landschap sterk
veranderd is sinds de recente begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo.
Volgende items komen aan bod: verhoging van de roerende voorheffing op
interesten en dividenden, meldingsplicht van buitenlandse bankrekeningen
en levensverzekeringscontracten, de Europese Richtlijn over uitwisseling van
belastinggegevens tussen de EU-lidstaten, de problematiek van de inkomsten uit
levensverzekeringscontracten, de positie van Luxemburg, de gevolgen van de fiscale
maatregelen. Bijzondere aandacht voor de huidige en nieuwe fiscale regularisatie die
eindigt op 31/12/2013. Fiscale en strafrechtelijke aspecten.
Nadien licht Prof. Jos Ruysseveldt u toe welke technieken mogelijk zijn in
successieplanning sinds de nieuwe antimisbruikbepalingen van 1 juni 2012 in het
registratie- en successierecht. Hoe omschrijft de wetgever dit `fiscaal misbruik’?
Een successieplanning om louter fiscale redenen behoort tot het verleden.
Betekent dit ook het einde van fiscaalvriendelijke legaten, de sterfhuisclausule,
de niet-geregistreerde bankgift of de schenking voor Nederlandse notaris? Wat
met de aankoop in blote eigendom na voorafgaande schenking en de tontineof aanwastechnieken? Zijn optionele huwelijksbedingen nog mogelijk? Kan de
maatschap of stichting nog worden aangewend? Kunnen we nog vastgoed in een
vennootschap onderbrengen en de aandelen aan de kinderen schenken? Wat zijn de
mogelijke sancties? Hoe in de toekomst uw vermogensplanning correct organiseren?

Curriculum van de sprekers
• Prof. Jos Ruysseveldt is advocaat in vermogensplanning, professor aan de Fiscale
Hogeschool Brussel (HUB), executive professor aan de Universiteit Antwerpen (AMS). Hij
is auteur van “Praktijkgids Successieplanning”, ”Sterven en erven”, “Fiscaal Compendium
Successierechten”, ”Aanwas en tontine” en diverse andere wetenschappelijke publicaties.
• Mr. Marc Vandendijk is fiscaal advocaat en vennoot Vandendijk & Partners,
gespecialiseerd in internationaal fiscaal recht en pensioenrecht. Hij is (co)auteur van
diverse wetenschappelijke publicaties, waaronder “Aanvullende pensioenen. Een fiscaaljuridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief”, “Dubbelbelastingverdragen
& Fiscus”.

Programma
Gent

Denderleeuw

19.00u

Onthaal

18.30u

Onthaal

19.30u

Start infosessie en korte voorstelling Mentor (en samenwerking Securex) - Marc Verstraeten

19.00u

Start infosessie en korte voorstelling Mentor (en samenwerking Securex) - Marc Verstraeten

19.45u

Mr. Marc Vandendijk

19.15u

Mr. Marc Vandendijk

20.30u

Prof. Jos Ruysseveldt

20.00u

Prof. Jos Ruysseveldt

21.30u

Slotwoord en einde

21.00u

Slotwoord en einde

