
 

De professionele vennootschap voor advocaten 
Formaliteiten, recente evoluties en optimalisatie-technieken

 

Seminarie enkel toegankelijk voor advocaten 
 
Is een professionele (management)vennootschap voor advocaten aangewezen? Is een (management)vennootschap 

nuttig? Een vennootschap is namelijk niet enkel optimalisatie, er komen ook heel wat formaliteiten bij kijken. 

Tijdens deze opleiding, exclusief toegankelijk voor advocaten, krijgt u een overzicht van alle belangrijke formaliteiten 

om vervolgens in te zoomen op de huidige optimalisatie-technieken. 

Voor zover reeds informatie beschikbaar is, zal tevens een tipje van de sluier worden gelicht aangaande de huidige 

begrotings-onderhandelingen. 

Data en locaties:        Parking: 

 Di 6 dec 2016: Gent, Vlerick Business School, Reep 1   parking Reep, parking Zuid 

 Woe 25 jan 2017: Antwerpen, ALM, Filip Williotstraat 9                   voor en rechts onder het gebouw 

Sprekers:  

Frank Huyberechts, partner accountancy en Roel Van Hemelen, senior manager Business Tax bij Moore Stephens. 

Beide sprekers zijn accountants bij talrijke advocatenkantoren. 

Seminarie onder voorzitterschap van:  

 Hans De Meyer, geassocieerd advocaat – opleiding Gent 

 Bart Goossens, advocaat-vennoot – opleiding Antwerpen 

 

Programma: 

1. Fiscale spelregels: BTW en vennootschapsbelasting 

• Aftrekbaarheid van kosten 

• Belastbaar resultaat, belastingtarieven, voorafbetalingen 

• Resultaatverdeling: tantième vs. dividend 

• Fiscale kalender 

2. Stopzetting van de activiteit van een advocatenvennootschap 

• Beslissing tot stopzetting 

• Vereffeningsprocedure 

• Taxatie in het kader van de vereffening 

• Te vervullen formaliteiten na de vereffening van de vennootschap 

3. Hoe fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen? 

• Verschil loon – tantième vs. dividend: de totale belastingdruk 

• Manieren om geld uit de vennootschap te halen: onkosten, huur, R/C, auteursrechten 

• Taxatie als geld in de vennootschap blijft 

4. Welke investeringen kan een vennootschap doen? 

• Privékosten (personenwagen, pc & internet, eigen woning, verwarming & elektriciteit, huispersoneel): 

VAA 

• Vastgoed 

• Beleggingen 

 

 



Uurschema  

13u30 - 13u45 Onthaal 

13u45 - 15u45 Deel 1 & Deel 2 (Frank Huyberechts) 

15u45 - 16u00 Pauze 

16u00 - 17u30 Deel 3 (Roel Van Hemelen) 

17u30 - 18u15 Lichte broodjesmaaltijd 

18u15 - 19u30 Deel 4 (Roel Van Hemelen) 

19u30 - 20u00 Debat 

20u00 Drink 

Deelname 

Seminarie enkel toegankelijk voor advocaten. 

Aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte 

interactie met de sprekers mogelijk te maken.  

 

Erkenning 

Erkenning als permanente vorming is aangevraagd bij 

de Orde van Vlaamse Balies voor 5,5 juridische 

punten. 

 

 

ANTWOORDKAART 
 

Advocaat: ..........................................................................................................................  

Advocaat: ..........................................................................................................................  

Advocaat: ..........................................................................................................................  

Kantoor:  ............................................................................................................................  

Adres:  ...............................................................................................................................  

Telefoon: ...........................................................................................................................  

E-mailadres:  .....................................................................................................................  

Btw-nummer:  ....................................................................................................................  

 

 Ik schrijf me in voor de studiedag van 6 dec 2016 (Gent): € 370 excl. btw  

 Ik schrijf me in voor de studiedag van 25 jan 2017 (Antwerpen): € 370 excl. btw  

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 270 excl. btw per deelnemer.  

     Wij ontvangen één gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige 

inschrijving: 

    Studiedag 6 dec 2016 (Gent): .. ……(aantal) personen 

   Studiedag 25 jan 2017 ( Antwerpen):……(aantal) personen 

Inschrijvingsprijs inclusief lichte lunch en congresboek t.w.v. € 90.  

 

Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een 

collega of medewerker de sessie te laten volgen. 

Annulatie is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal 

een credit terugbetaald worden van € 150. 

Studiedag 

De professionele vennootschap  
voor advocaten 

 

Hoe inschrijven? 

  www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen 

 Deze antwoordkaart  

per post zenden naar  

MijnWetboek.be/KnopsPublishing 

Kerkstraat 108 

9050 Gent 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014/73 89 50 

 Een e-mail sturen naar 

info@mijnwetboek.be met  

uw inschrijvingsgegevens 

 

http://www.mijnwetboek.be/nl/opleidingen

