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Over Werner Heyvaert
Werner Heyvaert is partner bij AKD. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in Belgisch
en internationaal belastingrecht en is gespecialiseerd in vennootschapsbelasting
(institutionele en transactionele vennootschapsbelasting, alsook procesvoering
hierover).
De cliënten die Werner adviseert en bijstaat komen uit een groot aantal
verschillende sectoren, waaronder banking & finance (met inbegrip van
verzekeringen), de bouw, de farmaceutische industrie, technologie, energie,
professionele dienstverlening, nutsbedrijven en private equity. Zij waarderen met
name zijn pragmatische aanpak, die hij combineert met inhoudelijke expertise en
bereikbaarheid.
De eerste dertien jaar van zijn loopbaan werkte Werner als belastingspecialist
voor een bekend Benelux-kantoor, in Antwerpen, Amsterdam, Brussel,
Luxemburg en New York. In 2000 vestigde hij zich permanent als advocaat in
Brussel. Voordat hij naar AKD overstapte, gaf hij gedurende negen jaar leiding
aan het belastingteam voor België en de EU van Jones Day in Brussel.
Werner is heel actief voor een aantal lokale en internationale
beroepsverenigingen en netwerken, zoals de American Chamber of Commerce in
Belgium (AmCham), de Belgian Association of Tax Lawyers (BATL), de
International Fiscal Association (IFA) en de International Bar Association (IBA).
Werner wordt geregeld uitgenodigd te spreken op Belgische, Europese en
internationale belastingcongressen en -seminars. Daarnaast is hij de auteur van
vele artikelen en andere bijdragen over Belgisch, Europees en internationaal
belastingrecht, onlangs nog in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (TFR) en in
European Taxation, een publicatie van het IBFD. In januari 2018 werd door de
Advocaat-Generaal bij het Belgische Hof van Cassatie expliciet verwezen naar
een van Werner’s publicaties over het voorkomen van dubbele belasting onder
het belastingverdrag tussen Nederland en België, waarna het Hof – op advies van
de A-G – Werner’s stellingname volgde. In 2015, in de nasleep van het LuxLeaksschandaal, deed de Bijzondere Commissie over Fiscale Rulings van het Europees
Parlement (TAXE) een beroep op Werner als een van de Belgische deskundigen
op het gebied van fiscale rulings.
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