MAB opleiding vzw
SEMINARIESTEEKKAART STAGIAIRS
Doel

Voorbereiding van het bekwaamheidsexamen van de stagiairs. Tijdens elke sessie komen een reeks
topics aan bod die relevant zijn voor het eindexamen. De sprekers baseren zich op de actualiteit en op
de vragen gesteld tijdens vorige examenzittingen.

Data en sprekers
Agenda
17:45-18:30
Inchecken en
buffet
18:30-20:00
Cursus deel 1
20:00-20:30
Pauze
20:30-22:00
Cursus deel 2
Attesten gegeven na
deelname voor telkens
3.5 uren

DATUM

ONDERWERP

SPREKER

23/05/19

Bijzondere mandaten: deel 1

W. BORRE

06/06/19

BTW

J. OPREEL

13/06/19

Bijzondere mandaten: deel 2

W. BORRE

20/06/19

Internationale en Europese fiscaliteit

R. DECLERCK

27/06/19

Erfrecht en successierecht

B. CHIAU

05/09/19

Boekhoudrecht

E. DE WIELEMAKER

12/09/19

Analyse van de jaarrekening

E. DE WIELEMAKER

19/09/19

De jaarrekening en de toelichting

E. DE WIELEMAKER

26/09/19

Fiscale procedure

A. CLAES

03/10/19

Interne en externe audit

A. KOSTER

10/10/19

Personenbelasting

S. HUGELIER

17/10/19

Vennootschapsbelasting

S. HUGELIER

24/10/19

Vennootschapsrecht

T. CARNEWAL

Prijs

Afhankelijk van het aantal gevolgde modules.
Prijs per module 100 €. Prijs voor de ganse reeks : 1300 €
Ons seminarie is betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40% kunt ontvangen
op de inschrijvingsprijs. Ons erkenningsnummer: DV.O102083
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

Registratie en
inschrijving

U gaat via onze website www.mab.be naar de link “Intranet MAB-opleiding”.
Indien U nog niet heeft deelgenomen aan opleidingen van MAB-Opleiding moet U zich eerst registreren
als deelnemer. Indien U al geregistreerd bent kan U met uw e-mailadres en uw paswoord inloggen en
de inschrijving doen. U kiest voor ofwel de ganse reeks ofwel losse sessies.
Uiterste inschrijvingsdatum 15/05/2019. Indien U nadien nog wenst in te schrijven gelieve dan
eerst telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.
Nadien uitschrijven is enkel mogelijk na telefonisch contact met het secretariaat en minstens 1 week
voor de aanvang van ofwel de sessie ofwel de ganse reeks.

Factuur en betaling

Nadat U zich heeft ingeschreven voor de cursussen wordt via e-mail de factuur opgestuurd met een
gestructureerde mededeling. U kan deze afprinten en betalen op het rekeningnummer BE58 7370
4721 3579 van MAB-Opleiding vzw.

Betalingsreferte

Gestructureerde mededeling.

Inlichtingen

Telefonisch, per fax of e-mail gericht aan het secretariaat van MAB. U kan er terecht op maandag,
dinsdag, woensdag of vrijdag 10:00 tot 13:00

Inchecken/Attesten

Voor de ingeschreven sessies of de reeks moet U een barcode afdrukken. Hiermee checkt U in en
nadien ook uit. Op basis hiervan wordt automatisch een attest gegenereerd, dat u kan afdrukken.

Coördinaten

De cursussen gaan door in Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564 te 1982 ELEWIJT-ZEMST.

ZETEL EN SECRETARIAAT : MAB-Opleiding vzw, Korenmarkt 30 – 2800 MECHELEN
Tel : 015/62.31.10 – e-mail: info@mab.be- KMO-portefeuille: DV.O102083
www.mab.be - Ondernemingsnummer : BE 0461 073 860 - Bank : IBAN BE58 7370 4721 3579 BIC : KREDBEBB

