Korte opleidingen 2019
BAB-BKR Antwerpen engageert zich om u steeds die opleidingen aan te bieden die nuttig en
noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van ons beroep.
BAB-BKR Antwerpen gaat verder. Het is aangewezen om op regelmatige tijdstippen ook uw
basiskennis opnieuw bij te schaven.
Daarom organiseert BAB-BKR Antwerpen jaarlijks enkele korte opleidingen waarbij dieper ingegaan
wordt op de belangrijkste aspecten van het gegeven onderwerp maar evengoed gediscussieerd wordt
over de gevolgen en de praktische toepassing van nieuwe wetgeving.

__________________________________________________
Update Personenbelasting - Pieter Debbaut, Tax Officer ERGO
4,11,18 en 25 /06/2019
Een volledige update van de verschillende vakken uit de aangifte AJ 2019 met aandacht voor zowel de relevante
rechtspraak als diverse praktische toepassingen
Deelname bedraagt 400,00€ excl. btw, per bijkomende deelnemer zelfde kantoor 350,00€ excl. btw

Update Vennootschapsbelasting - Yves Verdingh, Head of Tax BNPP Fortis en prof. Fiscale Hogeschool
24/09 en 1,8,15 en 22/10/2019
Een volledige opfrissing van de vennootschapsbelasting waarbij de nadruk ligt op de te verwachten, nieuwe
wetgeving. Elke deelnemer ontvangt een praktisch handboek.
Deelname bedraagt 500,00€ excl. btw, per bijkomende deelnemer zelfde kantoor 450,00€ excl. btw

Update Vennootschapsrecht - Jan Tuerlinckx, Advocaat - vennoot Tuerlinckx Tax Lawyers
19/11, 26/11, 03/12 en 10/12/2019
Een unieke kans om de impact van het nieuwe vennootschapsrecht te doorgronden. De belangrijkste wijzigingen en
de belangrijkste aansprakelijkheden van de dienstverlener komen aan bod.
Deelname bedraagt 400,00€ excl. btw, per bijkomende deelnemer zelfde kantoor 350,00€ excl. btw
Abonnees van het webinar genieten van een korting van 150,00€ voor 1 deelname.
Plaats
Vergadercentrum De Stroming, Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
Prijs
Betaling via de KMO portefeuille of subsidie via Liberform.
Meer info hierover en hoe aan te vragen kan u terugvinden op de website van de KMO portefeuille en Liberform.
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Aanvang

18u00 tot 22u00 (pauze 30 minuten met koffie en broodjes)
_______________________________________________________________________________________________
Deze opleiding komt in aanmerking voor de verplichte permanente vorming van de verschillende instituten.
Erkenningnummer: IAB B0544/2017-09 – BIBF ( in aanvraag )
_______________________________________________________________________________________________
BKR KENNISMANAGEMENT cvba is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid
in het kader van de KMO-PORTEFEUILLE, erkenningsnummer: DV.0214925
(alle info op www.kmo-portefeuille.be)
______________________________________________________________________________________________

Inschrijving
0 Update Personenbelasting
0 Update Vennootschapsbelasting
0 Update Vennootschapsrecht
NAAM: …………………………………………………………………………….. VOORNAAM: ……………………………………………………………..

ADRES: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-MAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WERKZAAM BIJ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FACTURATIEGEGEVENS:
FIRMA....................................…………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRES:……………………………………………………………………………………………………………......................................................
BTW: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum:………………………………………

Handtekening:……………………………………………

Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief, fax of e-mail) tot 5 dagen voor de start van het programma. Nadien blijft het volledige
inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen. Bij inschrijving wordt u
opgenomen in ons bestand om u regelmatig te informeren. De Wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
BKR Kennismanagement cvba behoudt zich het recht voor om deze opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.
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