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Actualia gemeentebelastingen 2018

21 juni 2018 • Gent
14 september 2018 • Leuven

Actualia gemeentebelastingen
2018

Data en locaties?
Donderdag 21 juni 2018
Holiday Inn Gent Expo
Maaltekouter 3 | 9051 Sint-Denijs-Westrem
Vrijdag 14 september 2018
Park Inn Leuven
Martelarenlaan 36 | 3010 Leuven

21 juni 2018 • Gent
14 september 2018 • Leuven

Duur?
Van 13.30 u. tot 16.30 u. Onthaal vanaf 13.00 u.

Voor wie?
Medewerkers dienst financiën, financieel directeurs,
advocaten, ...

Prijs?
€ 149 per deelnemer (incl. btw).
In deze prijs zijn de koffiepauzes en de documentatiemap
begrepen. Betaling na ontvangst factuur.

Inschrijven?
DA 850 - 049 -0
8200 Brugge

Schrijf u online in via www.opleidingen.vandenbroele.be,
fax naar 050 64 28 08 of stuur deze antwoordkaart op per
post. U krijgt na inschrijving een bevestiging per e-mail.

Erkenning
OVB: juridische punten in aanvraag.

KMO-portefeuille
Deze opleiding is erkend voor betaling via de KMOportefeuille. Op die manier kunt u tot 40 % (kleine KMO's)
of 30 % (grote KMO's) van de kosten recupereren.

Meer informatie
over uw inschrijving, betaling, annulatie, … vindt u op
www.uitgeverij.vandenbroele.be.
04GR004082

Stationslaan 23, 8200 Brugge - T. +32 50 64 28 00 - F. +32 50 64 28 08
opleidingen@vandenbroele.be - www.uitgeverij.vandenbroele.be
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Bart Engelen (programmacoördinator), is advocaat bij Antaxius
en gespecialiseerd in lokale belastingen. Hij is auteur van diverse
publicaties inzake gemeentebelastingen en docent lokale en
regionale belastingen aan de UC Leuven–Limburg en bij de
graduaatsopleiding fiscale wetenschappen Stedelijk Onderwijs
Antwerpen. (spreekt in Gent en Leuven)
Luc De Meyere is advocaat bij DVDTAXLAW en gespecialiseerd in
fiscaliteit. Hij is auteur van diverse artikelen en boeken inzake
(lokale) fiscaliteit. Daarnaast is hij gastprofessor lokale en
regionale belastingen en btw aan de Ugent. (spreekt in Gent)
Inge Stevens is juriste – adjunct van de directie van stad Gent.
Ze is verantwoordelijk voor de gemeentelijke belastingen.
Daarnaast is zij lid van de Commissie Gemeentelijke belastingen
(Cotax) van de VVSG. (spreekt in Leuven)

Datum 		

Uw referentie 

.
BTW BE

Tel.nr. 

E-mail

Postcode

Stad/Gemeente 

.

Handtekening

Gelieve in hoofdletters in te vullen
* Alle prijzen zijn inclusief BTW en eventuele verzendkosten (en onder voorbehoud van wijzigingen, druk- of zetfouten). Deze inschrijving en/of bestelling is onderworpen aan de algemene voorwaarden en de licentievoorwaarden van Uitgeverij
Vanden Broele, die geraadpleegd kunnen worden op www.vandenbroele.be. Ondergetekende erkent er kennis van genomen te hebben en deze te aanvaarden. Uw adresgegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieeladministratieve doeleinden. Overeenkomstig de Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde informatie.

Over de sprekers

Adres 

16.30 u. Einde

Functie 

• Bespreking enkele heikele kwesties inzake de
vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure
• Bekendmaking belastingreglementen via
gemeentelijke website
• Rappelkosten
• …

Leuven op 14 september 2018

Volg deze Actualia gemeentebelastingen 2018 en zorg dat u
weer helemaal mee bent!

15.30 u. Deel 2: Jubileum 10 jaar Decreet 30 mei 2008

Gent op 21 juni 2018

Gezien het 10-jarig jubileum van het Decreet van 30 mei 2008
worden ook enkele knelpunten in het kader van de
vestiging, de invordering en de geschillenprocedure onder
de loep genomen. Hierbij komen de bekendmaking van de
belastingreglementen en de kostprijs van de laatste
(aangetekende) aanmaning zeker aan bod.

15.15 u. Koffiepauze

□
□

Daarnaast gaan ze dieper in op recente ingrijpende
wetswijzigingen. Zo zal het gemeentebestuur de nodige
aandacht moeten besteden aan de wettelijke basis om een
leegstandsheffing te kunnen vorderen en zal het ook oog
moeten hebben voor de juiste implementatie van de
omgevingsvergunning in de belastingreglementen.

• De leegstandsheffing
• De belasting op het gebruik van het openbaar
domein
• De activeringsheffing
• De belasting op tweede verblijven
• De belasting op masten en pylonen
• De belasting op het bouwen en verbouwen
• Analyse

Organisatie 

Tijdens deze studienamiddag geven specialisten u een
overzicht van de belangrijkste evoluties inzake de
leegstandsheffing, de belasting op het gebruik van het openbaar
domein, de activeringsheffing, de belasting op tweede
verblijven, de belasting op masten en pylonen en de belasting
op het bouwen en verbouwen.

13.30 u. Deel 1: Recente evoluties in de rechtspraak en
wetgeving:

Voornaam 

2018 is een verkiezingsjaar en zoals Martin Luther King al wist:
“De verkiezingsbeloften van vandaag zijn de belastingen van
morgen.” Het is dus een bijzonder jaar voor iedereen die bezig is
met gemeentebelastingen.

Naam 		

13.00 u. Onthaal en registratie van de deelnemers

“Actualia gemeentebelastingen 2018” en
betaal € 149 (incl. btw). Ik ga naar de sessie in:

Actualia gemeentebelastingen 2018

ANTWOORDKAART

□ Ja, ik schrijf me in voor de studienamiddag

PROGRAMMA

Schrijf u online in via www.opleidingen.vandenbroele.be, stuur deze antwoordkaart op per post of fax naar 050 64 28 08. U krijgt na inschrijving een bevestiging
per e-mail.

OVER DEZE STUDIENAMIDDAG

