Juridische adviseurs en advocaten

Diensten inzake vermogensrecht en
fiscaliteit.
Een overzicht van onze juridische oplossingen voor fiscale vraagstukken en vermogensplanning.

Diensten inzake vermogensrecht en fiscaliteit.

Vermogensrecht en fiscaliteit
Vanuit een bijzondere expertise met ook een academische achtergrond, draagt Bright de bescherming en
handhaving van uw privaat vermogen hoog in het
vaandel. Dit vertaalt zich op tweeërlei vlak. Enerzijds
begeleiden wij u grondig en met kennis van zaken bij
het opzetten van elke vorm van familiale vermogensplanning: eenvoudig waar het kan, gecompliceerd en
allesomvattend waar het moet. Anderzijds staan wij u

nauwgezet bij in het kader van elke mogelijke familiaal vermogensrechtelijke betwisting.
Binnen het steeds complexer wordend vermogensrechtelijk landschap gaan wij continu op zoek naar de
meest kwalitatieve, deskundige en cliëntgerichte juridische oplossingen.
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Diensten inzake vermogensrecht en fiscaliteit.

Advies & contractredactie
Bright verleent u familiaal juridisch en fiscaal advies
bij het uitzetten van elke vorm van successieplanning.
Het vermogensrecht is een rechtstak die continu in
beweging is en waar een kordate opvolging noodzakelijk is om een gedegen dienstverlening te blijven
aanbieden. Daar investeren we dan ook dagelijks in.
We volgen de actualiteit op de voet. Dit is des te belangrijker in deze tijd waarin Vlabel de Vlaamse
dienst van de registratie- en successierechten heeft
overgenomen en ons dagelijks verbaast met controversiële standpunten en voorafgaande beslissingen.
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Wij richten ons tot zowel de ondernemer (kleine, middelgrote als grote ondernemingen), de private cliënt
(meer of minder vermogend) als de professioneel
(boekhouder, bankier, notaris), die wij ieder op ons eigen terrein met gespecialiseerd advies kunnen bijstaan.
Wij adviseren de ondernemer over de juridische implicaties van een huwelijk, een echtscheiding of relatiebreuk, een overlijden of een andere belangrijke levenswending voor zijn onderneming en zetten de lijnen uit voor een stevige familiaal vennootschapsrechtelijke structuur overeenkomstig de wensen en betrachtingen van de cliënt.
Als onafhankelijke partner verlenen wij de professioneel advies omtrent alle vraagstukken in het domein
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van het familiaal vermogensrecht, vermogensplanning en fiscaliteit. Samen de belangen van de cliënt
op de meest efficiënte wijze behartigen. Niet als concurrent, maar als een onafhankelijk partner en vertrouwenspersoon.
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Diensten inzake vermogensrecht en fiscaliteit.

De private cliënt adviseren wij bij het opzetten van
een familiale successieplanning: eenvoudig waar het
kan, gecompliceerd en allesomvattend waar het
moet.
We willen daarbij graag een misopvatting de wereld
uit helpen. Al te vaak denkt men dat men vele miljoenen euro’s moet bezitten alvorens een vermogensplanning meerwaarde kan betekenen. Dit is onterecht. Vermogensplanning doet zich op verscheidene
niveaus voor. Fiscale optimalisatie is er slechts één
van. Het is ervoor zorgen dat uw vermogen aan een
minimum van belastingen naar de volgende generatie
kan overgaan en uw erfgenamen niet met een fiscale
kater achterblijven. U hoeft daarbij overigens niet
noodzakelijkerwijs de controle over en de inkomsten
van het door u overgedragen vermogen te verliezen.

Het gaat dan in eerste instantie over er voor te zorgen dat er zich bij een onverwachtse levenswending
geen onnodige discussies voordoen. Ook dat is vermogensplanning.
Ook voor de overdracht van een familiale onderneming of familiale vennootschap (zowel een overdracht
(verkoop) naar derden als een overdracht (schenking)
naar de eigen volgende generatie toe), kunt u bij ons
terecht. Wij begeleiden uw overdracht op de meest
efficiënte en fiscaal meest optimale wijze. Waar gewenst voorzien wij de nodige structuur opdat de
schenker-overdrager zich de nodige inkomsten en het
gewenste zeggenschap over het bedrijf voorbehoudt
en dit zolang hij of zij dit wil. Zie voor de overdracht
van een familiale onderneming of vennootschap onze
afzonderlijke brochure.

Procedure
Wij zijn gespecialiseerd in alle mogelijke familiaal vermogensrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en fiscale geschillen en betwistingen.

Naast fiscale optimalisatie betekent vermogensplanning in de eerste plaats echter gemoedsrust: weten
dat alles geregeld is mocht het noodlot op een dag
toeslaan. Het gaat dan in het bijzonder over uw eigen
bescherming in geval van een relatiebreuk, over de
bescherming van uw partner en/of uw eigen kinderen
bij een hersamengesteld gezin, over de continuïteit
van uw familiezaak, over de continuering van de zorg
van uw hulpbehoevend kind, over het opzetten van
een onaanvechtbare verdeling van uw vermogen onder de kinderen, over de onterving van een erfgenaam, etc.).
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Op vlak van familiaal vermogensrecht situeert onze
expertise zich in juridische bijstand in (complexe)
echtscheidings- en nalatenschapsdossiers. Een emotioneel zware echtscheiding waar bepaalde voorafgaande maatregelen zich opdringen, dient er soms
noodgedwongen aan vooraf te gaan.
Vechtscheidingen en jarenlange erfenisgeschillen
klinken niet onbekend in de oren. De oorzaken daarvan zijn legio. Voor vechtscheidingen: een echtgenoot die financieel in de kou komt te staan, betwistingen rond financiële investeringen in andermans vermogen, het oppotten van winsten en vermogen in
vennootschapsstructuren, discussies over vergoe-
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Diensten inzake vermogensrecht en fiscaliteit.

dingsaanspraken en verdeling van vermogen, huwelijksvermogensrechtelijke heling, enz. Voor erfenisbetwistingen: de nalatenschap die een ‘lege doos’ blijkt
te zijn, kinderen die direct of via omwegen werden
onterfd, erfrechtelijke heling, een testament dat in
eerder dubieuze omstandigheden werd opgesteld, tegenstrijdige belangen bij hersamengestelde gezinnen, de verdeling van emotioneel belangrijke erfstukken, blokkering van banktegoeden, enz.
Wij trachten ellenlange discussies en procedures zoveel als mogelijk te vermijden en streven in het be-

lang van onze cliënt een akkoord na, weze het vanzelfsprekend met respect voor de rechten van de client en mits een correcte en grondige juridische analyse en beoordeling van het dossier. Wij helpen cliënten al hun juridische vragen beantwoord te zien en
begeleiden hen, indien geen redelijk minnelijk akkoord mogelijk blijkt te zijn, doorheen de verschillende stappen van de gerechtelijke vereffening en
verdeling. Wij zorgen er op de meest efficiënte wijze
voor dat cliënten krijgen waar zij recht op hebben.
Waar nodig begeleiden wij de cliënt bij de integrale
wedersamenstelling van een vermogen (via bankonderzoek, notariële aktes, belastingaangiftes, strafklacht, etc.).
Wij staan cliënten ook bij in vennootschapsrechtelijke
geschillen. Deze situeren zich zowel intern (geschillen tussen aandeelhouders en/of tussen aandeelhouders en management, procedures van uitsluiting en
uittreding, geschillen tussen ruziënde echtgenotenvennoten, enz.) als extern (procedures in bestuurdersaansprakelijkheid, schuldeisersbescherming,
enz.).

Eveneens kunt u bij ons terecht voor fiscale betwistingen: inkomstenbelasting, BTW, registratie- en erfbelasting, lokale belastingen en regionale belastingen.
Ook begeleiden wij u bij het fiscaal regulariseren van
niet-aangegeven vermogens. Wij adviseren u over de
gevolgen van een fiscale regularisatie en staan verder in voor het opmaken en indienen van de aangifte
fiscale regularisatie.
Bij het bepalen van onze strategie houden wij het belang en de eigenheid van onze cliënt steeds voor
ogen. Wij streven daarbij in eerste instantie steeds
een akkoord na. Onze focus ligt op het vermijden van
problemen en risico’s (proactief). Gemoedsrust voor
de cliënt is voor ons primordiaal. We handelen evenwel doelgericht en procederen indien nodig.
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Diensten inzake vermogensrecht en fiscaliteit.

Contact en meer info
Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze juridische oplossingen, aarzel dan niet om ons te contacteren via




info@bright.legal
+32 51 20 28 76
www.bright.legal

Volg ons ook op sociale media!
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www.twitter.com/brightadvocaten
www.bright.legal/linkedin
www.facebook.com/BrightAdvocaten
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