
Fiscale voor- en nadelen van 
zaken doen in Nederland

17 mei 2019
Aldhem Hotel 
Grobbendonk

Mobiliteit is anno 2019 belangrijker dan ooit. Steeds meer en meer mensen gaan hun professionele uitdagingen 
over de grens zoeken.  Hoewel het zeer exotisch kan zijn om te werken en te leven in verre oorden, merken we 
dat veel Belgen liever wat dichter bij huis blijven. Tijdens dit seminarie belichten we de belangrijkste voor- en 
nadelen van zaken doen in Nederland. 

Vooreerst bekijken we de pro’s en contra’s van werken in Nederland. Nederlandse en Belgische fi scale en 
sociaal zekerheidsrechtelijke specialisten staan een aantal Belgische werknemers en bestuurders bij die be-
slissen om hun carrière (gedeeltelijk) verder te zetten in Nederland. We bekijken welke impact dit heeft op het 
vlak van sociale zekerheid en fi scaliteit. Zullen deze personen in Nederland onderworpen zijn aan de sociale 
zekerheid? En zo ja, hoe stappen zij over van de Belgische sociale zekerheid naar de Nederlandse sociale 
zekerheid en welke impact zal dit hebben op hun dagelijks leven? Hoe zullen de Nederlandse inkomsten van 
deze Belgen worden belast?  We nemen ook heel specifi ek de Nederlandse 30%-regeling en de problematiek 
rond fi ctief loon onder de loep. 

En wat op het einde van de rit als de Belg beslist om zijn pensioen op te nemen? 
Is het fi scaal regime in België van Nederlandse pensioenen nog steeds aantrekkelijk ? We gaan dieper in op 
de algemene principes en de evoluties in de Belgische rechtspraak. Hoe werkt het complexe artikel 18 van 
het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag?  En wat betekent het akkoord dd. 5 maart 2018 tussen Bel-
gië en Nederland in de praktijk? Kan je de inhouding van loonheffi ng betwisten, zo ja hoe pak je dit het beste 
aan? Welke fi scale implicaties zijn er wanneer een in België wonende DGA zijn pensioen afkoopt (onder de 
Nederlandse Wet Uitfasering Pensioen eigen Beheer)? De Belgische belastingadministratie heeft in circulaire 
aangekondigd de Nederlandse korting in België te belasten. Kan dit betwist worden? Wat met de alternatieven 
(omzetting in oudedagsvoorziening of bevriezing)? 

Tot slot gaan we ook na wat de btw-impact is wanneer een Belgische ondernemer zijn activiteiten uitbreidt naar 
Nederland of omgekeerd. Met welke valkuilen moet men rekening houden en welke opportuniteiten dienen 
zich aan? Vanaf wanneer is men bijvoorbeeld verplicht om btw aan te rekenen in het ander land en welke btw-
verplichtingen moet men daar vervullen? Wat indien men een fi liaal opent over de grens, er een voorraad wil 
aanleggen, werken uitvoert over de grens of er met een lokale partner wil samenwerken? Is het voordeliger om 
een aparte groepsvennootschap op te richten in België of Nederland dan wel om te werken met een bijkantoor? 
Wij lichten een greep uit de meest voorkomende situaties aan u toe en geven een aantal praktische tips mee 
om btw-risico’s te voorkomen of te vermijden. Het niet correct naleven van de btw-wetgeving met een naheffi ng 
tot gevolg kan u immers een grote fi nanciële kater bezorgen.  
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Inschrijvingsformulier
Zaken doen in Nederland   REF: 1941

17 mei 2019
Aldhem Hotel Grobbendonk

Samen met de bevestiging van uw inschrijving 
ontvangt u de routebeschrijving en factuur.

Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de  
koffi  epauzes, gratis parking en de volledige documen-
tatie.  Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 
907,50 euro (750 euro + 21% BTW) en kan u vooraf 
storten op rekeningnummer 220-0929472-54.
U kan ook betalen via de kmo-portefeuille (registratie-
nummer KMO-portefeuille DV.O105311) met als max. 
subsidie 30% of 40% van het totale inschrijvingsbe-
drag. Het maximum projectbedrag bedraagt 740,00 euro.

Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be

Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum.  Na-
dien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. 
U kan u ook altijd laten vervangen door een collega.

Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van 
uw kant, in ons bestand opgenomen zodat wij u op de 
hoogte kunnen houden van onze toekomstige opleidin-
gen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
voorziet het recht van toegang, verbetering en verwij-
dering.  Details van hoe wij omgaan met uw gegevens 
vindt u in onze privacy policy, beschikbaar op onze 
website https://www.infotopics.be/privacy-policy/

Naam bedrijf: 
Adres: 
Postcode: Stad/Gemeente: 
Ondernemingsnummer: 
Telefoon:   Website: 
Sector: 
Aantal werknemers: 

Deelnemers
Naam: Voornaam: oDhr oMevr
E-mail: 
Functie: 
Naam: Voornaam: oDhr oMevr
E-mail: 
Functie: 
Facturatie (indien anders dan hierboven vermeld)
Naam bedrijf: 
Adres: 
Postcode: Stad/Gemeente: 
Ondernemingsnummer: 

Datum:   Handtekening

Deel 1: Werken over de Belgisch-Nederlandse grens heen: Wat als het Antwerps kantoor (tijdelijk) 
 wordt ingeruild voor één in Amsterdam?  

 • Algemene principes van art. 15 en art. 16 DBV
 • Een aantal praktische casussen die van belang zijn (vb. Gelijktijdige tewerkstelling, detachering, pendelaars)
 • De 30%-regeling
 • De problematiek rond fi ctief loon
 • ...

Sprekers
Belgische specialisten fi scaal recht: Erik Sansen & Tilde Callebaut - Sansen International Tax Lawyers
Belgische specialist sociale zekerheid: Sven Mertens - LM & DS
Nederlandse specialist fi scaal recht en sociale zekerheid: Maarten Van der Steen - Govers accountants/adviseurs

Verderzetting deel 1

Deel 1b: Het einde van de (professionele) rit: Wat als de Belgische werknemer of bedrijfsleider een deel van 
 zijn carrière in Nederland heeft gewerkt? 

 • Algemene principes
 • Inhouding loonheffi ng
 • Uitfasering pensioen eigen beheer
 • ...

Spreker
Belgische specialist pensioenen: Chantal Hendrickx - Hendrickx Taxlaw

Deel 2: Wat is de btw-impact van het uitbreiden van mijn business over de Belgisch-Nederlandse grens heen:
 • Welke btw-formaliteiten dien ik te vervullen in België dan wel Nederland?
 • Is Belgische of Nederlandse btw van toepassing op de diensten die ik verricht of de goederen die ik lever?
 • Hoe kan ik de opgelopen btw op mijn aankopen recupereren?
 • Is het voordeliger te werken met een dochtervennootschap dan wel via een bijkantoor?
 • …

Sprekers
Belgische btw-specialist: Evy Van Dijck -VATSQUARE
Nederlandse btw-specialist: Martin Kuijpers - Govers accountants/adviseurs

Deel 1: Werken over de Belgisch-Nederlandse grens heen: Wat als het Antwerps kantoor (tijdelijk) 

PROGRAMMA (AANVANG 9U / KOFFIEPAUZES 10U15 EN 15U / LUNCH 12U30-13U30 / EINDE 17U)


