
Lokale belastingen in de praktijk: topics 

Online seminarie voorbehouden voor financieel directeurs en algemene directies van steden en gemeenten én 
medewerkers van de financiële en boekhoudkundige diensten, beheerders belastingreglementen,  
verantwoordelijken ruimtelijke ordening (leegstand, verkrotting, ...), en schepenen van financiën.  

Dit seminarie vereist enige voorkennis van lokale belastingen.
Strikt beperkt aantal deelnemers in functie van een vlotte interactie en bespreking van concrete cases. 

De lokale fiscaliteit wint aan belang. Lokale overheden worden regelmatig geconfronteerd met juridische vraagstukken bij de toepassing 

van het belastingreglement en in de rechtspraak neemt de lokale fiscaliteit een belangrijke plaats in. Tijdens deze opleiding van een halve 

dag worden een aantal prangende en actuele topics inzake lokale fiscaliteit behandeld.  

Datum: 

 Di 27 april 2021: interactief webinar van 9u00-12u00

Er is geen specifieke software vereist. Uw registratie gebeurt op basis van uw e-mailadres. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. U kunt uw 
vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie of deze samen samen met uw inschrijving vooraf bezorgen. 

Sprekers: 

 Mr. Luc De Meyere, advocaat-vennoot DVDTAXLAW, professor lokale en regionale belastingen UGent

 Mr. Leen De Vriese, advocaat-vennoot DVDTAXLAW

Programma: 

Tijdens de uiteenzetting komen onder andere volgende topics aan bod: 

 Belasting op leegstand, verwaarlozing en ongeschiktheid/onbewoonbaarheid (invloed van de sinds 1 januari 2021 nieuwe

Vlaamse codex wonen)

 Belasting op onbebouwde percelen

 Belasting op tweede verblijven

 Belasting op bedrijven: algemene of specifieke bedrijfsbelastingen

 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken

 Belasting op masten en pylonen

 Differentiatie onroerende voorheffing

 Concrete toepassingsproblemen bij bewijs, onderzoek en controle (bv. bewijslastverdeling en hoe de aanslagvoorwaarden

bewijzen; bezoek ter plaatse, vraag om inlichtingen, …)

 … 



 

Dagschema: interactief webinar  

09u00 - 09u50  Deel 1 

09u50 - 10u00        Vragen en antwoorden  

10u00 - 10u50        Deel 2  

10u50 - 11u00        Vragen en antwoorden  

11u00 - 11u50        Deel 3 

11u50 - 12u00        Vragen en antwoorden 

 

 

 

Doelgroep 

Opleiding enkel toegankelijk voor financieel directeurs, hoofden 
financiële diensten én hun respectievelijke medewerkers, 
beheerders belastingreglementen en schepenen van financiën.  

 

Aantal deelnemers is beperkt om doelgerichte interactie  

met de sprekers mogelijk te maken. 

 

ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatiegegevens: 

Gemeente:  ..........................................................................................................................................  

Adres:  ..................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................  

E-mailadres:  ........................................................................................................................................  

Btw-nummer: …………………………………………………………………………………………………. 

Gegevens deelnemer(s): Het congresboek wordt u vooraf toegestuurd. 

Deelnemer 1:  .......................................................................................................................................  

E-mailadres deelnemer 1:  ...................................................................................................................  

Postadres deelnemer 1:  ......................................................................................................................  

Deelnemer 2:  .......................................................................................................................................  

E-mailadres deelnemer 2:  ...................................................................................................................  

Postadres deelnemer 2:  ......................................................................................................................  

 

 Ik schrijf me in voor het interactief webinar van di 27 april 2021: € 227 excl. btw 

 

 Ik schrijf me in samen met collegae en betaal € 208 excl. btw per deelnemer. Wij ontvangen één 

gezamenlijke factuur aan het gereduceerd tarief mits gelijktijdige inschrijving. 

 
 webinar van 27 april 2021: …………. (aantal) personen 

 
Indien facturatie gebeurt via een bestelbon, gelieve dan hier het bestelbonnummer in te vullen. 
Bestelbonnummer: …………………………………………………. 
 
Inschrijvingsprijs inclusief congresboek ter waarde van € 65. 
 
Annulering is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor de betreffende sessie. In dat geval zal een credit terugbetaald 
worden van € 100 per geannuleerde sessie.  
 
Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent - een collega of medewerker de 
sessie(s) te laten volgen. 
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Hoe inschrijven? 

  www.knopspublishing.be 

 Deze antwoordkaart  

per post zenden naar  

KnopsPublishing 

Kerkstraat 108 

9050 Gent 

 Deze antwoordkaart  

faxen naar 014 73 89 50 

 Ons een e-mail sturen naar 

info@knopspublishing.be met  

de inschrijvingsgegevens 

 

 

http://www.knopspublishing.be/

