
TBF-Forum 2021: Beleggingsfiscaliteit in onzekere tijden 

Doelgroep: advocaten, beleggingsadviseurs, fiscalisten, fondsenbeheerders en vermogensspecialisten 

De redactie van het Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit nodigt u uit op het jaarlijks interactief debat over belastingen van 
roerende inkomsten vanuit internationale en Belgische invalshoek.  

Hoofdredacteur: Dirk Coveliers (Tiberghien) 
De redactie samengesteld uit:  
Wetenschappelijk comité: Jean Baeten (VBO), Yves Bocquet (docent aan de ULB), Antoine Dayez (Lallemand 
Legros & Joyn (LLJ)), Olivier Hermand (PwC België), Philippe Hinnekens (DLA Piper UK LLP), Alain Huyghe 
(Baker & Mckenzie), Roger Kaiser (European Bank Federation), Axel Laga (Candriam), Nicolas Lippens 
(Linklaters), Caroline Maes (Tiberghien), Emilie Maes (EY), Laurence Pinte (ING België), Alessandra Sala 
(Freshfields) en Henk Verstraete (Stibbe) 
Ondersteunend comité: Jean Baeten (VBO), Rodolphe de Pierpont (Febelfin), Edwin Desnyder (Assuralia), Vincent 
Ingham (EFAMA) en Roger Kaiser (European Bank Federation) 

Datum: 

Vrijdag 11 juni 2021, 13u30-17u: interactief webinar 

Geen specifieke software vereist, enkel registratie via het e-mailadres van de deelnemer. Te volgen op pc, laptop of mobile devices. 

Deelnemers kunnen vragen stellen aan de sprekers d.m.v. de chatfunctie. 

Onderwerpen en sprekers: 

 Vastrentende effecten in fiscale zaken

Dhr. Ward Willems, doctorandus KU Leuven, Instituut voor Fiscaal Recht
(taal bijdrage: NL)

 De verhouding tussen artikel 344, § 1 WIB1992 en het EU recht

Prof. Dr. Luc De Broe, advocaat-Of Counsel Deloitte Legal, gewoon hoogleraar fiscaal recht KU Leuven
(taal bijdrage: NL)

 Spanningsveld tussen DVB en FOD Financiën: wat zijn de gevoelige punten? Hoe op te lossen? Wat staat er
op het spel? Wat zou een ideale werking kunnen zijn?

Inleidende toelichting door Prof. Daniel Garabedian, advocaat bij het Hof van Cassatie (Arteo), professor
fiscaal recht ULB

Aansluitend paneldebat met Prof. Daniel Garabedian, Mr. Sabrina Scarnà, partner advocatenkantoor
TetraLaw, Mevr. Laurence Pinte, Head of Tax ING België, Mr. Henk Verstraete, partner advocatenkantoor
Stibbe, deeltijds gastdocent KU Leuven, prof. FHS en Dhr. Tom Jansen, adviseur-generaal belast met de
leiding van de Administratie voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning, prof. FHS
(taal bijdrage: NL/FR)

Studienamiddag, in samenwerking met Febelfin, VBO, European Bank Federation, Assuralia, EFAMA, ingeleid 
en voorgezeten door:  

 Mr. Dirk Coveliers, Tiberghien advocaten, hoofdredacteur Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit
in samenwerking met de leden van het Redactiecomite TBF



ANTWOORDKAART KnopsEdu 

Facturatieadres: 

Kantoor/instelling: ................................................................................................................................  

Naam en voornaam: ............................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Naam deelnemer 1: ……………………………………………………………………………………………. 

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

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

Naam deelnemer 2: ……………………………………………………………………………………………. 

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

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

 Ik schrijf me in voor de interactieve webinar van vrijdag 11 juni 2021:

 € 219 excl. btw als abonnee op het Tijdschrift Beleggingsfiscaliteit / lid van Febelfin / VBO /

EBF / Assuralia / EFAMA

 € 399 excl. btw, en ik teken bij deze in op een abonnement op TBF 2021 en geniet hierdoor

éénmalig van het uitzonderlijk voordeeltarief, abonnement en deelnemersprijs inbegrepen

 € 275 excl. btw, en ik heb geen belangstelling in een abonnement TBF

Inschrijvingsprijs inclusief documentatie. Het is toegestaan in te schrijven voor een opleiding en - indien u verhinderd bent – 

en collega of medewerker de sessie(s) te laten volgen. 

Forum TBF 2021 

Beleggingsfiscaliteit in 
onzekere tijden

Hoe inschrijven? 

 www.knopspublishing.be

 Deze antwoordkaart

per post zenden naar

KnopsPublishing

Kerkstraat 108

9050 Gent

 Deze antwoordkaart

faxen naar 09/233 94 20

 Een e-mail sturen naar

info@knopspublishing.be met

uw inschrijvingsgegevens

Dagschema 

13u30-13u45       Inleiding door Dirk Coveliers 

13u45-14u30       Vastrentende effecten in fiscale zaken - Ward Willems 

14u30-15u15       De verhouding tussen artikel 344, § 1 WIB1992 en het 
EU recht - Luc De Broe 

15u15-15u30       Pauze 

15u30-16u45       Spanningsveld tussen DVB en FOD Financiën: wat zijn de 
gevoelige punten? Hoe op te lossen? Wat staat er op het spel? 
Wat zou een ideale werking kunnen zijn?  

Inleidende toelichting door Daniel Garabedian en  
aansluitend paneldebat met Daniel Garabedian, Sabrina 
Scarnà, Laurence Pinte, Henk Verstraete en Tom Jansen 

16u45-17u00       Dirk Coveliers: Vragen en reflecties 

Deelname 

Deze opleiding is enkel toegankelijk voor 
professionele adviseurs met grondige 
kennis van beleggingsfiscaliteit. Het 
aantal deelnemers is beperkt om 
doelgerichte interactie met de sprekers 
mogelijk te maken. 

Erkenning 

Deze opleiding is erkend door het 
Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ) voor 3 
punten (voortgezette opleiding) en is 
aangevraagd voor advocaten bij het 
OVB, voor fiscalisten/accountants bij het 
ITAA en voor bedrijfsjuristen bij het 
Instituut voor Bedrijfsjuristen. 

http://www.knopspublishing.be/

