
 

 

 

 

 

UITNODIGING FISCALE INFOAVOND 

Brexit, nieuwe aftrek innovatie inkomsten, overdracht 

familiebedrijven, plannen vennootschapsbelasting 

22 NOVEMBER 2016 – KORTRIJK, BUDAFABRIEK 

 

1. PROGRAMMA   

 

 18u00: Ontvangst met broodjes 

 

 18u30: Paneldiscussie: Brexit – mogelijke fiscale gevolgen 

NICO DEMEYERE – STIJN VASTMANS – JONATHAN NORMAN – ROBIN MINJAUW 

 

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd om de Europese Unie 

te verlaten. De Britten zullen wellicht in 2017 de procedure starten 

om uit te Europese Unie te treden en in het kader daarvan zullen 

nieuwe overeenkomsten met Europa onderhandeld moeten worden. 

Op fiscaal vlak worden belangrijke wijzigingen verwacht m.b.t. 

douane, btw en inkomstenbelastingen. Onzekerheden kunnen ook 

nog leiden tot fluctuaties in wisselkoersen.  

Tijdens een panelgesprek met onze advocaten worden deze aspecten 

belicht. 

 

Nieuwe aftrek innovatie inkomsten 

NICO DEMEYERE 

 

De aftrek voor octrooi inkomsten is niet meer, leve de aftrek voor 

innovatie inkomsten. De door de regering aangekondigde nieuwe 

aftrek voor innovatieve bedrijven zal allicht vanaf 1 juli 2016 in 

werking treden. Het toepassingsgebied zou dan verruimd worden tot 

inkomsten uit kwekersrechten en uit beschermde software. De 

berekening van de aftrek wordt aangepast aan de internationale 

afspraken in het kader van het BEPS actieplan. Graag lichten we de 

krijtlijnen van de nieuwe aftrek toe. 
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Actualiteiten familiale aandeelhouders 

GRIET VANDEN ABEELE 

 

De overdracht van de schenk- en erfbelasting naar het Vlaamse 

Gewest kan een belangrijke impact hebben bij overdracht van 

familiebedrijven. Wij geven graag een overzicht van relevante 

aandachtspunten met betrekking tot schenk- en erfbelasting in het 

Vlaamse Gewest, waarbij ook  recente rulings van  de Vlaamse 

Belastingdienst over reorganisaties en het gunstregime familiale 

vennootschappen de revue passeren. Wij gaan tevens in op de recent 

aangekondigde federale regeringsmaatregelen inzake interne 

meerwaarden en de invloed daarvan op de reorganisatie van het 

familiebedrijf. 

 

Plannen hervorming vennootschapsbelasting  

ROBIN MINJAUW 

 

Bij de opmaak van de begroting stelde de minister van Financiën een 

ambitieus plan voor om de vennootschapsbelasting te hervormen. 

Bij de begrotingsopmaak werden deze plannen (voor onbepaalde 

tijd?) vooruitgeschoven. Tevens werkt men op Europees niveau aan 

een nieuwe richtlijn tegen fiscaal misbruik die tot nieuwe wetgeving 

zal leiden. Wij geven graag een overzicht van enkele denkpistes die 

besproken werden en misschien ooit terug op tafel kunnen komen. 

 

 20u00: Receptie 

Tijdens de receptie hebt u de gelegenheid om nog na te kaarten, 

onder meer over de besproken fiscale onderwerpen. 
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2. LOCATIE EN BEREIKBAARHEID 

 

Budafabriek, Dam 2, 8500 Kortrijk. Parkeergelegenheid op wandelafstand (Broelparking). 

 

Vanuit Gent/Antwerpen (E17) 

Neem afrit 3 – Kortrijk-Oost naar R8. Richting Kortrijk Noord/Harelbeke-Zuid  

volg ringlaan -> 3e lichten linksaf: Gentsesteenweg  

volg de Gentsesteenweg. 2e lichten rechtsaf: Minister Libaertlaan  

volg de Min. Libaertlaan tot rotonde: derde afslag, richting BUDA-eiland  

+/- 400 meter tot Broelparking op linkerzijde  

de Budafabriek bevindt zich op wandelafstand  

 

3. INSCHRIJVING  

 

Graag inschrijven vóór 18 november 2016 door te mailen naar seminar@tiberghien.com. 

Gelieve naam, functie en bedrijf toe te voegen a.u.b. 

 

mailto:seminar@tiberghien.com

