
Workshop

Een succesvolle bedrijfsover - 
dracht en toekomstplanning:
vastgoed, pensioen, successie, waardebepaling

Hoeveel is mijn zaak waard? Wat zijn de juridische en fiscale implicaties bij (familiale) overdracht, verkoop 

of beëindiging van mijn onderneming? Hoe kan ik eigendom of vastgoed binnen mijn vennootschap fiscaal 

en financieel optimaliseren? Welke planningstechnieken hanteer ik voor een proactieve en geslaagde 

pensioen-, successie- en vermogensopbouw? Wat zijn de verschillende opties om met (vervroegd) pensioen 

te gaan of verder te werken? In 4 namiddagsessies blikken we samen met jou vooruit op situaties én 

uitdagingen waarmee je als ondernemer te maken krijgt, zowel zakelijk als privé, vandaag én morgen! 

M A A K  VA N  J E  TO E KO M S T  E E N  P O S I T I E F  V E R H A A L  M E T  E E N  G R O N D I G E 
K E N N I S  OV E R  4  S L E U T E L E L E M E N T E N  VA N  J E  O N D E R N E M I N G

In samenwerking met:

Jouw tijd waard:

 • Je krijgt een diepgaande kijk 
op 4 actuele onderwerpen.

 • Je verwerft bruikbare fiscale, 
juridische en financiële kennis 
van 4 praktijkspecialisten.

 • Je maakt op tijd een 
eigen actieplan op voor je 
bedrijfsoverdracht en je toekomst.

Voor wie?

Op maat van vooruitziende zelfstandige 
ondernemers, maar ook voor 
boekhouders en accountants die hun 
kennis willen bijschaven. 
 

De docenten

Frédéric Depauw is 
zaakvoerder bij Taxfré, een 
onafhankelijk juridisch en 
fiscaal adviesbureau. Naast 

een opleiding licentie rechten (KU Leuven), 
een doctoraal proefschrift (Université 
d’Aix-en-Provence) behaalde Frédéric een 
diploma Fiscale Wetenschappen (Ehsal), 
een getuigschrift Risk Management 
(Universiteit Antwerpen) en een 
postgraduaat Estate Planning (VUB/ULB). 

Joachim De Rouck is 
juridisch adviseur bij het 
Kenniscentrum van Liantis. 
Hij is een expert in het sociaal 

statuut voor zelfstandigen en 
pensioendeskundige bij uitstek.

Eveline Kinet is erkend 
bemiddelaar in familiezaken 
sedert 2016. Zij volgde haar 
opleiding aan de Universiteit 

van Gent (2014 - 2015). Als bemiddelaar 
verdiept zij zich in de materie met betrekking 
tot huwelijksvermogensrecht, erfrecht en 
schenkingsrecht door het volgen van 
verschillende opleidingen en seminaries. Zij is 
een regelmatig gevraagd spreker over deze 
materie. In 2019 nam zij het kantoor van 
Anne Uytersprot die met pensioen ging over.

Eddy Claesen is  
gecertificeerd accountant  
en belastingadviseur. 
Initiatiefnemer van o.a. 

www.fiscaalcorrect.be en overname-  
coach bij UNIZO.

DUUR

4 namiddagsessies van 13u tot 17u15. 
Welkom met broodjes vanaf 12u30.

LOCATIE EN DATA

Ter Elst, Edegem (Antwerpen): 
Dinsdag 2021: 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 
 

 INSCHRIJVEN 

Het aantal deelnemers is beperkt.  
Wees er snel bij! 

Schrijf meteen in:  
Edegem (Antwerpen): 
www.ondernemersacademie.be/314 

Je inschrijving staat garant voor top-
experten, syllabi, een aangename locatie, 
broodjeslunch, koffiebreak, een afsluitend 
netwerkmoment en gratis parking.

PRIJS 
(EXCL. BTW)

Met KMO- 
portefeuille

Zonder 
KMO-

portefeuille
KO* 

(-30%)
MO* 

(-20%)

UNIZO-lid ¤ 980 ¤ 1.120 ¤ 1.400

Geen lid ¤ 1.120 ¤ 1.280 ¤ 1.600

* KO: Kleine onderneming (<50 werknemers): -30% 
MO: Middelgrote onderneming  
(>50 en <250 werknemers): -20%

NU MET  
GRATIS  

TOEGANG  
TOT DE ONLINE 
ONDERNEMERS-

ACADEMIE!

http://www.ondernemersacademie.be/314


Programma  
in detail

1   VASTGOEDFISCALITEIT 
(ZOWEL ZAKELIJK 
ALS PRIVÉ) 

Enkele highlights die aan bod komen:

 • Bedrijfsvastgoed en eigendom: 
een droomhuwelijk of duivelspact? 
Fiscale, juridische en financiële 
optimale structureringen.  

 • Verhuur, vruchtgebruikconstructies 
en financieringsmogelijkheden 
via een vennootschap.

 • Overdracht en bedrijfsvastgoed. 

 • (Buitengewoon) vastgoed: 
een vloek of zegen? Fiscale en 
juridische kansen én risico’s.

 • Investeren, aankopen, 
verkopen, huren. Wat zijn de 
marktopportuniteiten en tendensen?

2   PENSIOENWETGEVING 
ZELFSTANDIGEN EN 
TOEGELATEN ACTIVITEIT

Enkele highlights die aan bod komen:

 • Leeftijd- en loopbaanvoorwaarden 
om met (vervroegd) pensioen 
te kunnen gaan.

 • Zelfstandigenpensioen: 
berekening en bedragen.

 • Gemengde loopbanen: Wat is het 
effect op je pensioen? Opties tot 
regularisatie van studiejaren.

 • Bijverdienmogelijkheden en 
verder werken? Gevolgen voor 
belastingen en sociale bijdragen.

 • Vroegtijdig stoppen: Hoe in 
regel blijven met de sociale 
zekerheid en ziekteverzekering?

3   SUCCESSIEPLANNING 
EN FINANCIËLE 
TOEKOMSTPLANNING 
(ZOWEL ZAKELIJK 
ALS PRIVÉ) 

Enkele highlights die aan bod komen:

 • Nieuwe regels schenken 
én Vlaamse erfbelasting: 
bruikbare praktijkadviezen.

 • Voor welke addertjes onder 
het gras moet ik opletten? 
Praktijktips voor een geslaagde 
proactieve successieplanning. 

 • Hoe kan ik mijn (privé- en zakelijk) 
vermogen en nalatenschap optimaal 
beschermen en veilig stellen? 

 • Schenking en successie van 
een (familiale) onderneming 
(voorwaarden en maatregelen). 

 • Hoe de volgende generatie financieel 
steunen, maar controle behouden? 
Hoe beveilig ik mijn partner?

 • Verschillende 
successieplanningstechnieken 
en schenkingsmogelijkheden. 

 • Optimalisatie vermindering van 
successieaanslag: tips en tricks. 

 • Generation skipping.

4   WAARDEBEPALING EN 
FISCALE GEVOLGEN BIJ 
BEDRIJFSOVERDRACHT 

Enkele highlights die aan bod komen:

 • Stappenplan en praktijktips voor 
een succesvolle overdracht.

 • Mogelijke overdrachtsscenario’s 
en hun (fiscale) gevolgen.

 • Methodes en technieken voor de 
waardebepaling van een onderneming.

 • Liquidatiebelasting en 
stopzettingsmeerwaarden.

 • Overnamememarkt.be: hét 
online matchingplatform voor 
kopers en overnemers. 

 • Subsidie- en 
ondersteuningsmogelijkheden.

Workshop geaccrediteerd bij het ITAA 
voor 16u permanente vorming.

WAT DEELNEMERS VAN DE 
VORIGE EDITIE ZEGGEN

"Het vooraf ontvangen van 
de slides vond ik heel handig. 
Hierdoor kon ik op voorhand 
bepaalde zaken die me nog niet 
bekend waren al opzoeken."

"De opleiding was over het 
algemeen zeer interessant, heb 
veel opgestoken. Ik heb ooit zelf 
een zaak (horeca) overgedragen, 
en weet nu dat er zoveel meer bij 
komt kijken om tot een correct 
compromis te komen. Toen heb 
ik dat persoonlijk geleid zonder 
grondige kennis van zaken."


