Curriculum Vitae Didier Van Laere

Didier Van Laere (°1971) is advocaat aan de Brusselse en de Gentse Balie, gespecialiseerd in het fiscaal
recht en vennootschapsrecht. Hij behaalde zijn Licentiaat Rechten (1989-1994) aan de Universiteit van
Gent en is Gediplomeerde in Gespecialiseerde Studies van het Fiscaal Recht (Vrije Universiteit Brussel –
1994-1995). Hij is mede oprichter en managing partner van het Brussels advocatenkantoor DE BROECK
VAN LAERE & Partners (1998). Hij legt zich hoofdzakelijk toe op advisering en procesvoering in zijn
voorkeurmateries. Hij besteedt veel van zijn tijd aan vennootschapsrechtelijke/fiscale
herstructureringen in het kader van overnames of van (familiale) opvolging gecombineerd met de
persoonlijke vermogensplanning van de bedrijfsleider. Hij adviseert vermogend cliënteel en fondsen in
private equity transacties.
Didier Van Laere leidt het M&A team bij DE BROECK VAN LAERE & Partners en heeft ruime ervaring
opgebouwd in zowel nationale als internationale M&A transacties. Een persoonlijke aanpak, adequate
onderhandelingstechnieken en oog voor de fiscale implicaties kenmerken hem. In de loop der jaren
heeft hij verschillende internationale prijzen gewonnen. Het online M&A platform Match’it van KBC
heeft hem aangeduid als één van de preferentiële partners om M&A transacties juridisch te begeleiden.
Aansluitend bij de M&A praktijk wordt Didier Van Laere dikwijls geconsulteerd voor estate planning.
Didier Van Laere heeft jarenlang het vak “Successierechten” gedoceerd aan Odisee (Brussel) aan de
laatstejaars studenten van de richting Fiscale Wetenschappen en heeft in deze materie een bijzondere
expertise ontwikkeld. Hij blijft verbonden aan de academische wereld als gastdocent aan de hogeschool
Odisee.
Didier Van Laere adviseert niet alleen, maar staat zijn cliënteel ook bij in geschillenbeslechting. Wanneer
een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, zal hij uw rechten met hand en tand verdedigen voor de
rechtbank en de procesvoering dankzij zijn jarenlange ervaring op een strategische manier leiden.
Didier Van Laere levert regelmatig bijdragen aan de vakliteratuur en publiceert wekelijks op de DVP
website. Zijn artikels worden eveneens gepubliceerd op LinkedIn en Twitter.
Didier Van Laere is een graag geziene spreker op lezingen en seminaries over allerhande fiscale en
vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse organisaties (Odisee Seminaries, MD Seminars,
Kluwer, UAMS, Trends, Fiscaal Ondernemingsforum, BNP PARIBAS FORTIS, Deutsche Bank, Bank Van
Lanschot, KMO Campus, Mentor, enz.), zowel voor een professioneel als een louter particulier publiek.
Didier Van Laere is vlot drietalig (Nederlands, Frans en Engels).
Aarzel niet om hem vrijblijvend rechtstreeks te contacteren voor al uw vragen.

