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#VERZEKERINGEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DE LINK TUSSEN SUCCESSIEPLANNING EN PERSOONLIJKE FINANCIËLE
PLANNING - EEN OPPORTUNITEIT VOOR CIJFERBEROEPEN NIEUW

€ 180,29 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Tot voor kort bestond successieplanning er in veel gevallen louter in om de klanten erfbelasting te doen besparen. Maar daar komt nu stilaan beweging in. De klanten
van vandaag liggen niet alleen meer wakker van fiscaliteit, maar maken zich ook steeds meer zorgen omtrent hun financiële toekomst. Lage of onzekere rendementen
op beleggingen, stijgende levensverwachting, potentiële financiële risico’s, enz. voeden deze onzekerheid omtrent de toekomst.

Omschrijving
Tijdens deze opleiding komen thema's aan bod die u moeten helpen werken aan een duurzame oplossing die werkzaam is voor uw klant. Een oplossing die ook mee
evolueert met uw klant en waarbij u dan ook de link kan leggen tussen successieplanning en financiële planning. Alleen door de financiële context te integreren in uw
advies kan u immers een oplossing aanreiken waarmee uw klant niet in de problemen komt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is gericht op al wie professioneel betrokken is bij vermogens- en successieplanning zoals o.m. vermogensbeheerders, familiy-oﬀice medewerkers,
makelaars in beleggingsverzekeringen, financieel planners, accountants, medewerkers van verzekeringsmaatschappijen en banken, advocaten, notarissen, …

Voorkennis
Er is geen specialistische voorkennis vereist.

Bijkomende info
Deze opleiding kadert in een reeks updates en geselecteerde topics voor de professionele adviseur inzake vermogens- en successieplanning.
Deze opleiding is erkend voor permanente vorming (FSMA): voor 3 punten verzekeringen

PROGRAMMA
Wat met de financiële draagkracht van de langstlevende echtgenote?
Riskeert een fiscale optimalisatie géén financieel deficit te creëren bij de ouders?
Is de successieplanning 'future proof' ingeval van invaliditeit van één van beide partners?
Zit het beleggingvastgoed juist gealloceerd (privé versus vennootschapsstructuur)?
Wat is een juiste financiële timing voor een optimale successieplanning?
Is een successieplanning bestand tegen het plots overlijden van één van beide partners?
Liquiditeit, een vaak onderschat item in het kader van successieplanning
Wat met de gezinswoning, vaak het belangrijkste financieel actief van iemands vermogen?

PRAKTISCH

Lesdata
Datum
donderdag 30/04/2020

Startuur
18:30

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

21:30

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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DOCENT
Jan Vanoverbeke is Founding partner van TFS, software Digital Family Office, en bouwde voorheen ruime ervaring op in private banking binnen de banksector.
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