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Loyens & Loeff is een multiniche advocatenkantoor met een duidelijke 

filosofie. Onze advocaten spelen een cruciale rol in het identificeren van 

knelpunten en het vinden van kostenefficiënte, 

risicobeperkende oplossingen. De combinatie van onze dagelijkse 

samenwerking met beslissingnemers uit de zakenwereld en ons grondige 

inzicht in lokale en internationale markttendensen en obstakels, geeft onze 

cliënten een competitief voordeel in het realiseren van hun doelstellingen.

SCAFF (Studie- en Contactgroep voor Accountancy, Fiscaliteit en 

Financiewezen) is één van de vakgroepen van Ekonomika Alumni. SCAFF 

legt vooral de nadruk op post-universitaire bijscholing en de bevordering 

van de contacten tussen economisten met interesse voor eenzelfde 

vakgebied.

Het Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Kulak organiseert 

studiedagen, lezingen, meerdaagse lessenreeksen en langlopende 

opleidingen in diverse domeinen:  cultuur- en sociale wetenschappen; 

pedagogische en psychologische wetenschappen, taal, biomedische 

wetenschappen, economie, rechtsgeleerdheid, (toegepaste) 

wetenschappen en vastgoed.

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak KU Leuven - FEB

Etienne Sabbelaan 53   Naamsestraat 69

8500 Kortrijk    3000 Leuven

T 056 24 61 84    T 016 32 66 90

F 056 24 69 98    F 016 32 66 89

http://puc.kuleuven-kulak.be   www.ekonomika-alumni.be

info.puc@kuleuven-kulak.be    alumni@econ.kuleuven.be
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Liquidatiereserve: opportuniteit of valkuil?

Marc Dhaene

De Programmawet van 19 december 2014 heeft de zogenaamde 
‘liquidatiereserve’ ingevoerd. Deze nieuwe regeling voorziet voor 
KMO’s de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een 
bijzondere reserve aan te leggen die bij een latere uitkering kan 
genieten van een fiscaal gunstige behandeling. Met name kan 
deze tegen een verlaagd tarief worden uitgekeerd als dividend en 
wordt ze zelfs vrijgesteld van roerende voorheffing bij liquidatie. 
Met deze regeling wenst de wetgever tegemoet te komen aan 
de commotie die was ontstaan na de verhoging van het tarief 
van de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10% naar 
25%. De spreker zal, na een overzicht te hebben gegeven van 
dit nieuwe regime, in het bijzonder stilstaan bij enkele bijzondere 
interpretatieproblemen en aandachtspunten. 

De liquidatie vennootschapsrechtelijk: recente 

evoluties en aandachtspunten

Godfried Ampe

De voorbije jaren werden de bepalingen in het Wetboek van 
vennootschappen met betrekking tot de ontbinding en vereffening 
van vennootschappen tot twee maal toe gewijzigd. De niet steeds 
eenduidige wijzigingen werden daarenboven vooraf gegaan en 
gevolgd door rondzendbrieven van de minister, parlementaire 
vragen en richtlijnen en interpretaties door de verschillende 
beroepsgroepen. De spreker geeft een stand van zaken en staat 
in het bijzonder stil bij de praktische invulling van de verschillende 
voorwaarden voor een ontbinding en vereffening in één akte.

Het nieuwe regime van de bijzondere aanslag voor 

geheime commissielonen

Maxime Vermeesch

De Programmawet van 19 december 2014 heeft de 
bijzondere aanslag voor geheime commissielonen, ook wel 
‘monsterbelasting’, grondig gewijzigd. Zo zou deze aanslag nu 
in meer gevallen niet meer worden toegepast en zou de aanslag 
nu uitdrukkelijk bedoeld zijn als uitzonderingsmaatregel en 
sanctie zonder repressief karakter. De spreker analyseert deze 
wetswijziging en gaat aan de hand van concrete voorbeelden 
uit de rechtspraak na of de wetswijziging inderdaad komaf 
maakt met de uitwassen van de vroegere aanslag geheime 
commissielonen. Tot slot worden de praktische gevolgen van 
de onmiddellijke inwerkingtreding van de wetswijziging kort 
toegelicht.

Programma

16u15  Welkom

16u30 - 17u15  Liquidatiereserve: opportuniteit of valkuil?

17u15 - 18u00 De liquidatie vennootschapsrechtelijk: recente 
  evoluties en aandachtspunten

18u00 - 18u15  Koffiepauze 

18u15 - 19u00 Het nieuwe regime van de bijzondere aanslag  
  voor geheime commissielonen

19u00  Receptie met broodjes

Praktische informatie

Maandag 23 maart 2015 van 16u00 tot 20u00 in KU Leuven Kulak 
te Kortrijk

of

Maandag 30 maart 2015 van 16u00 tot 20u00 in het 
Arenbergkasteel te Heverlee

Het seminar wordt gevolgd door een receptie.

Locaties
KU Leuven Kulak   Arenbergkasteel
Lokaal B422   Lokaal 01.07 - Auditorium Kasteel
Etienne Sabbelaan 53  Kasteelpark Arenberg 1 
8500 Kortrijk    3001 Heverlee
    GPS-adres: Celestijnenlaan 300c

Inschrijving
Inschrijven kan uitsluitend elektronisch tot uiterlijk 16 maart 2015 op
http://puc.kuleuven-kulak.be 

Leden van Ekonomika betalen 30 EUR, niet-leden betalen 45 EUR, 
5YG 5 EUR.

Erkenning en accreditatie
Erkenning werd aangevraagd voor BIBF, IAB,IBR, magistraten bij de 
FOD Justitie, advocaten bij de Orde van Vlaamse Balies en notarissen 
bij de Nationale Kamer. Een attest van deelname wordt op eenvoudig 
verzoek aan u bezorgd. 


