SEMINARIES LEDEN BIBF - 2019
Geachte confraters,
Om de leden en stagiairs toe te laten zich op een hoogstaande en aan de actualiteit gebonden
manier bij te scholen, organiseert het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten een
nieuwe 4-delige seminariecyclus. Deze seminaries zullen doorgaan in 4 delen: op zaterdag 9 februari, 18 mei, 28 september en 23 november 2019, telkens van 9 uur tot 13 uur, aan de K.U.Leuven,
Aula Max Weber, Parkstraat, 51 te 3000 Leuven (voor het programma: zie hieronder).
PRAKTISCH
•
•
•
•
•
•
•
•

De inschrijvingen voor dit seminarie zijn voorbehouden aan de leden en stagiairs van het B.I.B.F.
Inschrijven voor één enkele sessie is onmogelijk.
De deelname in de kosten voor zowel de leden als de stagiairs bedraagt 180 € voor de vier
zittingen.
Het aantal deelnemers is beperkt. De inschrijvingen zullen worden gerangschikt volgens
aankomst van betaling.
U dient geen inschrijvingsformulier te gebruiken. Opdat U geldig zou ingeschreven zijn, dient
U enkel 180 € te storten op het rekeningnummer BE88 0682-1707-7741 van het BIBF onder
vermelding van “Seminaries 2019”, gevolgd door uw naam en lidnummer bij het Instituut.
Het lid dat de betaling verricht via een vennootschap, moet duidelijk zijn naam en zijn persoonlijk
lidnummer vermelden.
Elke betaling waarop deze vermeldingen niet voorkomen zal niet in aanmerking genomen
worden.
Er zal een antwoordkaart op naam, alsook een plannetje, gestuurd worden aan elke deelnemer.
Dit zal bij elke sessie moeten worden voorgelegd.

Wij verwachten U en verblijven inmiddels,
Met de meeste hoogachting,
Frédéric Delrue							Mirjam Vermaut
Ondervoorzitter 							Voorzitter

SEMINARIES LEDEN BIBF - 2019
Zaterdag 9 februari 2019
Buitenlandse vakantiewoningen en de fiscus
Wim VERMEULEN,
Advocaat bij Cazimir Advocaten

Zaterdag 18 mei 2019
Het nieuwe erfrecht aan de hand van praktijkvoorbeelden
Rudi MATTHEUS,
Erkend boekhouder-fiscalist BIBF

Zaterdag 28 september 2019
Fiscale procedure : hoe in de praktijk communiceren met de fiscus
Bruno CARDOEN en Ben VAN VLIERDEN,
Advocaten bij Tiberghien Advocaten

Zaterdag 23 november 2019
Fiscale aandachtspunten bij de overname van een onderneming
Jo ROSELETH,
Advocaat Sherpa Law

