
SCHRIJF VANDAAG NOG IN VIA WWW.DENKVROEGERAANLATER.COM  
OF GEBRUIK HET INSCHRIJFFORMULIER OP DE KEERZIJDE EN MAAK  

OP TIJD EEN AFSPRAAK MET UW TOEKOMST!

Denk vroeger aan later
BOUW NU AAN UW TOEKOMST!

MIJN PERSOONLIJKE  
FINANCIËLE  
TOEKOMSTPLANNING  
Woensdag 3 april 2019 

Expert Successie- & Vermogensplanning 
• Hoe organiseer ik mijn inkomen en opgebouwd 

vermogen voor en nà de pensioendatum? 

• Hoe kan ik mijn (familiale) vermogen en nalatenschap 
optimaal beschermen en veilig stellen? 

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

• Welke zijn de nieuwe maatregelen voor schenkingen 
en de Vlaamse erfbelasting?

• Welke financiële  planningstechnieken hanteer ik voor 
mijn pensioen-, successie- en vermogensplanning?  

• Wat kan ik doen om zorgeloos met pensioen te 
kunnen gaan?  Praktijkvoorbeelden.  

• …...?  

OPVOLGING, OVERLATEN,  
VERKOPEN OF STOPZETTEN  
VAN MIJN ZAAK?  
Woensdag 27 maart 2019

KMO-Advies KBC Bank & Verzekering 
• Welke stappen moet ik allemaal ondernemen voor 

een succesvolle overdracht (familiaal, verkoop,…)? 

• Hoe maak ik mijn (familie)bedrijf of zaak 
overnamerijp? 

• Mogelijke overdrachtsscenario’s en hun (fiscale) ge-
volgen: schenking, verkoop, beëindiging of vererving.

• Hoeveel belastingen moet ik betalen bij overlaten, 
verkopen of stoppen? (stopzettingsmeerwaarde,  
liquidatiebelasting,…) 

• Hoe kan ik de overdracht van mijn zaak juridisch  
en fiscaal optimaliseren?

• Hoeveel is mijn zaak of praktijk waard?   
Hoe bepaal ik de waarde en prijs? 

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

• Wat met de overdracht van eigendom of  
onroerend goed?

• Waar kan ik mijn zaak te koop aanbieden?   
Waar vind ik een geschikte koper of overnemer? 

• Kan ik op subsidies of verdere begeleiding  
een beroep doen?  

• …….?

 

MIJN PENSIOEN ALS  
ZELFSTANDIGE EN MIJN  
SOCIALE ZEKERHEID?  
Woensdag 20 maart 2019

Kenniscentrum Liantis
• Waar en hoe dien ik mijn pensioen aan te vragen?  

Wanneer kan ik met (vervoegd) pensioen? 

• Hoe berekent men mijn pensioen? 
Welke periodes tellen mee als gewerkte jaren  
voor mijn pensioen? 

• Hoeveel bedraagt mijn zelfstandigenpensioen 
tegenwoordig? 

• Wat als ik in mijn carrière ook nog werknemer en/of 
ambtenaar geweest bent? Effect op mijn pensioen?

• Is het wel voordelig studiejaren af te kopen met het 
oog op mijn pensioen?

• Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn pensioen? 
Gevolgen voor mijn sociale bijdragen en belastingen?

• Wat als ik wil stoppen en nog niet op pensioen kan 
gaan? Hoe blijf ik in regel met mijn sociale zekerheid?

• Wat met mijn aanvullend pensioen (VAPZ) dat ik 
eventueel heb opgebouwd?  

• ….. ?       

                             
Christelijke Mutualiteit
• Wat met mijn ziekteverzekering bij pensionering en/

of stopzetting van mijn beroepsactiviteit? 

• Kan ik na pensionering recht openen op verhoogde 
tegemoetkoming en wat met mijn bijdragen?

• Wijzigt mijn hospitalisatieverzekering? 

• Welke voorzieningen zorgen voor een  
optimale bescherming?  

• Kan ik recht openen op bepaalde voordelen  
of uitkeringen?  

• ….. ?

DEZE  
INFOCYCLUS  
GAAT DOOR  

IN BILZEN



DEELNAMEPRIJS 
IS 100 % FISCAAL 
AFTREKBAAR ALS 
BEROEPSKOSTEN. 

INSCHRIJVINGSSTROOK     Informatiecyclus regio ZUID-LIMBURG

Naam & Voornaam:  .……….…………..…………............................................................…………….......……………………………………..

Bedrijf of beroep: ………..………….………........................................................................……………………………………………………...

Straat:  ……………………………….……..…………...............................................……  Nr: ...…………...........................................……...

Postcode: ………………….   Gemeente: .........................................................................................…………………….........................……

Tel: ...……….……............................….  Mail :…………….......................................................................................………….……………..…. 

Ondernemingsnr. (BTW-nr.): ….…….…...................................................................................................................................…..…………

  Schrijft in voor de informatiereeks met ……........… personen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
Plaats/zaal: Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen
Data inforeeks: Woensdagavonden 20-03, 27-03 en 03-04-2019. 
Aanvang: telkens om 20u00.
Prijs: 95euro (+btw) per persoon. 2de persoon en volgende inschrijving(en): 45 euro (+ btw). 
Inbegrepen: Deelname aan de drie infosessies, documentatiepakket per avond, dranken. 

U KAN INSCHRIJVEN OP 4 MANIEREN 
• Schrijf online in via de website www.denkvroegeraanlater.com, 
• zend een e-mail naar seminars@integraalvzw.be, 
• stuur de inschrijvingsstrook naar ‘Integraal VZW’, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel 
• of fax uw inschrijving naar 02/403 05 63. 

Dezelfde inforeeks gaat door op 15 andere plaatsen in Vlaanderen.
Raadpleeg de andere locaties op www.denkvroegeraanlater.com 
Meer info: tel. 02-21 22 221. 


