
Thierry Lauwers: “Vermijd belastinggeschillen”
Thomas’ BVBA wordt geconfronteerd met een onaangekondig-
de fiscale visitatie, uitgevoerd door ambtenaren van de Bijzon-
dere Belastinginspectie (BBI).  Hij is overweldigd en verleent de 
ambtenaren toegang tot de bedrijfslokalen.  

De ambtenaren beginnen prompt de bedrijfslokalen te door-
zoeken, inclusief de computers.  Er worden door de ambte-
naren ook meteen kopieën genomen.  Thomas belt bezorgd 
naar een specialist: Meester Thierry Lauwers van Lauwers & 
Seutin Fiscale Advocaten. Had hij dit maar eerder gedaan! 
Dan was deze visitatie nooit gebeurd.

De fiscale wetgeving is een kluwen van regels, achterpoortjes 
en termen. Daarom moet dit met kennis van zaken benaderd 
worden.  “We zijn één van de weinige advocatenkantoren 
die zich uitsluitend richten op fiscaal recht”, weet Thierry 
Lauwers, oprichter en vennoot van Lauwers & Seutin Fiscale 
Advocaten.  Het is bovendien het enige fiscaal advocaten-
kantoor in België dat in de drie gewesten vertegenwoordigd 
is: in Gent (Sint-Martens-Latem), Brussel en Luik. 

Deze fiscale experts werken enkel met specialisten. “Onze ze-
ven medewerkers zijn elk gespecialiseerd in een specifiek 
domein van het fiscaal recht, inclusief vermogensplanning”, 
zegt Thierry Lauwers, oprichter en vennoot van Lauwers & 
Seutin Fiscale Advocaten. “Zo kunnen we een persoonlijke 
en gerichte aanpak garanderen.”

Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten staan zowel grote be-
drijven als kmo’s bij met advies over onder meer perso-
nenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, registratie en 
successierechten (inclusief Vlaamse registratiebelasting en 
erfbelasting), lokale en regionale belastingen, fiscaal straf-
recht, internationaal fiscaal recht, vermogensplanning, vast-
goedfiscaliteit, fiscaliteit van de financiële producten en 
fiscale optimalisaties. Zij geven advies en bijstand tijdens 
gerechtelijke procedures. “Schakel op tijd een fiscaal advo-
caat in. Doe dit vóór mogelijke controles en vóór een geschil.”

Tenslotte kan Lauwers & Seutin rekenen op meer dan 45 
jaar ervaring. “We vullen de accountant of boekhouder per-
fect aan”, vervolgt Lauwers. Samenwerking met beroeps-
groepen zoals notarissen en ook revisoren is cruciaal. 

Ondernemer Thomas kijkt tevreden terug op de samenwer-
king met Lauwers & Seutin. “Meester Lauwers heeft in onze 
naam met de fiscus bemiddeld. We hebben een rampscenario 
vermeden en zinloze belastingaanslagen kunnen afwenden.”
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