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Contact

Loyens & Loeff CVBA

Neerveldstraat 101-103

1200 Brussel

T +32 2 743 43 43

E information@loyensloeff.com

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.

Postuniversitair Centrum 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 Campus Kulak Kortrijk, 

Brugge en Oostende

Etienne Sabbelaan 53, bus 7643

8500 Kortrijk    

T 056 24 61 84

F 056 24 69 98

http://puc.kuleuven-kulak.be

info.puc@kuleuven-kulak.be

KU Leuven

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Naamsestraat 69

3000 Leuven

T 016 32 66 90

F 016 32 66 89

www.ekonomika-alumni.be

alumni@econ.kuleuven.be
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De tax shift: ook voor KMO’s interessant?

Maxime Vermeesch

De zogenaamde tax shift-wet van 26 december 2015 is vooral 

bekend omwille van de speculatiebelasting en de verdere verhoging 

van de roerende voorheffing naar 27%. Maar de wet bevat 

ook positieve maatregelen inzake socialezekerheidsbijdragen, 

investeringsaftrek en doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Zijn deze 

maatregelen slechts borrelnootjes of kunnen ze uw KMO een vette 

vis opleveren? De maatregelen worden gekaderd en toegelicht met 

de nodige cijfervoorbeelden, om zo een antwoord te geven op die 

vraag. 

De nieuwe pandwet en impact op financiering 

voor KMO’s

Koen Panis / Jan Missoul

Met de nieuwe pandwet van 11 juli 2013 werd het landschap inzake 

het vestigen van zakelijke zekerheden op roerende goederen 

grondig gewijzigd. Uiterlijk 1 januari 2017 treedt dit nieuwe regime 

in werking, en dit biedt mogelijkheden voor KMO’s. Het registerpand 

is niet minder dan een revolutie voor de financiering van voorraden, 

machines en ander roerend materiaal. Belemmeringen zoals 

de buitenbezitstelling verdwijnen. Een praktische kijk vanuit het 

perspectief van de KMO, waarbij ook wordt stilgestaan bij de 

gerelateerde kosten.

Aftrek van beroepskosten in uw vennootschap: 

stand van zaken na baanbrekende cassatiearresten

Marc Dhaene

De cassatie-arresten van 12 en 19 juni 2015 worden algemeen gezien 

als een fiscale aardverschuiving, die erin bestaat dat het oorzakelijk 

verband tussen de maatschappelijke activiteit van de vennootschap 

en de beroepskosten niet (meer) als zelfstandige voorwaarde voor 

aftrekbaarheid zou gelden. Is dit slechts een technische discussie of 

heeft zij ook werkelijk gevolgen voor de praktijk? Hebben de cassatie-

arresten bijvoorbeeld een invloed op de aftrek van beroepskosten in de 

vennootschap die gedaan of gedragen zijn om voordelen in natura toe 

te kennen aan zaakvoerders of bestuurders? Wat met de discussies 

rond vruchtgebruikconstructies? We trachten een en ander te kaderen 

aan de hand van rechtspraak en voorbeelden uit de praktijk. 

Programma

16u15  Welkom

16u30 - 17u15  De tax shift: ook voor KMO’s interessant?

17u15 - 18u00 De nieuwe pandwet en impact op financiering   

  voor KMO’s

18u00 - 18u15  Koffiepauze 

18u15 - 19u00 Aftrek van beroepskosten in uw vennootschap: 

  stand van zaken na baanbrekende cassatiearresten

19u00  Receptie met broodjes

Praktisch

Maandag 14 maart 2016 van 16 tot 20 uur

KU Leuven Campus Kulak Kortrijk 

E. Sabbelaan 53 te Kortrijk 

Maandag 21 maart 2016 van 16 tot 20 uur  

Arenbergkasteel te Heverlee 

Lokaal 01.07 - Auditorium Kasteel 

Kasteelpark Arenberg 1 

GPS-adres: Celestijnenlaan 300 C

Het seminar wordt gevolgd door een receptie.

Inschrijven
Uitsluitend elektronisch tot uiterlijk 7 maart 2016 via

http://puc.kuleuven-kulak.be 

Leden van Ekonomika betalen 100 EUR, niet-leden betalen 125 EUR, 

5YG 25 EUR.

Bespaar op uw deelnameprijs via uw KMO-portefeuille.  Meer informatie 

op http://www.kmo-portefeuille.be.

Erkenning en accreditatie
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. 


