
Overdracht van familiale ondernemingen 
1 en 8 oktober 2015 

Familiebedrijven leveren een bijzonder grote bijdrage aan de economische 

ontwikkeling van een land. Eén van de belangrijkste uitdagingen waarmee 

iedere familiale ondernemingen op een gegeven moment wordt 

geconfronteerd is de opvolging naar de volgende generatie. 

Om een bedrijfsoverdracht succesvol te organiseren en de toekomst van 

het familiebedrijf te verzekeren, is open communicatie, onderling 

vertrouwen, een degelijke voorbereiding en een financiële, fiscale en 

juridische uitwerking die afgestemd is op de onderneming en haar 

aandeelhouders, noodzakelijk. 

Dit programma behandelt onderwerpen als de burgerrechtelijke 

aandachtspunten, de fiscaalrechtelijke aandachtspunten, de 

vennootschapsrechtelijke aandachtspunten, personenbelasting, 

vennootschapsbelasting, BTW en registratierechten. 

 

Programma dag 1 - Overdracht vanuit het perspectief van de 

ondernemer 

Donderdag 1 oktober 2015 - 13.00-18.00 uur (broodjes voorzien vanaf 

12.30 uur) 

12.30u - 13.00u: onthaal met broodjes 

13.00u - 13.10u: Inleiding (Prof. dr. Bruno Peeters) 

13.10u - 14.20u: Overdracht van familieonderneming - waardering (Prof. dr. 

Eddy Laveren (AMS) 

Ongeacht hoe de overdracht gebeurt, zij zal moeten worden gewaardeerd, 

zowel voor civiele als voor fiscale doeleinden. Nochtans is een dergelijke 

waardering geen evidente oefening. In deze inleidende uiteenzetting zal 

prof. Eddy Laveren inzoomen op een aantal technieken van de waardering 

van de familieonderneming.  

 



14.20u - 15.15u: Burgerrechtelijke aandachtspunten deel I (Prof. dr. Renate 

Barbaix) 

Wordt de familieonderneming overgedragen aan één van de 

afstammelingen via schenking of via legaat, dan heeft dat belangrijke 

familiaalvermogensrechtelijke repercussies. Om te beginnen rijzen er zowel 

bij de beschikker als bij de verwerver een aantal 

huwelijksvermogensrechtelijke problemen. Daarnaast zijn er ook 

erfrechtelijke gevolgen van deze overdracht. Prof. Renate Barbaix focust op 

deze belangrijke civielrechtelijke aandachtspunten en suggereert 

oplossingen, waar mogelijk. 

15.15u - 15.45u: Koffiepauze 

15.45u - 16.15u: Burgerrechtelijke aandachtspunten deel II (Prof. dr. 

Renate Barbaix) 

16.15u - 17.30u: Fiscaalrechtelijke aandachtspunten, met nadruk op 

schenk- en erfbelasting (Prof. dr. Nicolas Geelhand) 

Gekoppeld aan de civielrechtelijke aandachtspunten heeft de schenking of 

de vererving van de familieonderneming uiteraard ook fiscaalrechtelijke 

gevolgen. Prof. Nicolas Geelhand bespreekt de gevolgen van de overdracht 

voor de schenk- en erfbelasting. Hij bespreekt zowel de algemene regels 

als de bijzondere regels voor de overdracht van de familieonderneming.  

17.30u - 18.00u: Vragen 

 

Programma dag 2 - Overdracht vanuit het perspectief van de 

onderneming 

Donderdag 8 oktober 2015 - 13.00-18.00 uur (broodjes voorzien vanaf 

12.30 uur) 

12.30u - 13.00u: onthaal met broodjes 

13.00u  – 13.10u: Inleiding (Prof. dr. Bruno Peeters) 

13.10u  - 14.20u: Vennootschapsrechtelijke aandachtspunten (Prof. dr. 

Robby Houben) 

14.20u - 15.15u: Fiscaalrechtelijke aandachtspunten Personenbelasting 

(Prof. dr. Elly Van de Velde) 



15.15u - 15.45u: Koffiepauze 

15.45u - 16.30u: Vennootschapsbelasting (Prof. dr. Anne Van de Vijver) 

16.30u - 17.30u : BTW (Mr. Stijn Vastmans) en Registratierechten (Prof. dr. 

Anne Van de Vijver) 

17.30u - 18.00u: Vragen 

Deze opleiding werd door de OVB erkend voor 4 juridische punten en door 

de nationale kamer van notarissen voor 4,5 uren juridische opleiding per 

dag. 

CBR – die de inschrijvingen beheert – is een erkend dienstverlener voor de 

KMO-portefeuille (zie www.agentschapondernemen.be), 

accreditatienummer DVO.100321. 
 


