Tervurenlaan 168 bus2
1150 Brussel
Tel : +32 2 209 04 73
Fax : + 32 2 218 78 21
info@nkvk.be

Brussel, 20 september 2011
Geachte,
Op 18 oktober 2011 organiseert de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg
en de Belgische Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland het seminar :

Gelijktijdige tewerkstelling België – Nederland
Dit seminar wordt gebracht door het advocatenkantoor Vandendijk & Partners (België),
gespecialiseerd in internationale fiscaliteit, in samenwerking met Box2 Expat Solutions (Nederland).
Vanuit een praktische benadering zullen voornamelijk de fiscale implicaties behandeld worden,
zowel voor bestuurders als voor werknemers. O.a. zal een antwoord gegeven worden op volgende
vragen : Welke zijn de criteria om te kunnen bepalen welk land heffingsbevoegd is? Op welke manier
kan dubbele belasting vermeden worden? Hoe kan men in praktijk het best een salary split opzetten
ter voorbereiding van een eventuele belastingcontrole? Zijn er in het kader van ontslagvergoedingen
fiscale planningsmogelijkheden? Wat is het gevolg van de toepassing van de EU verordening
883/2004 inzake sociale zekerheid bij grensoverschrijdende tewerkstelling?
Tevens zal aandacht besteed worden aan de opbouw van aanvullende pensioenen in het kader van
grensoverschrijdende tewerkstelling. Hierbij zal ingegaan worden op de mogelijkheden van verdere
opbouw in één land alsmede de opportuniteiten die een pensioenkapitaaloverdracht vanuit
Nederland naar België met zich kan meebrengen.
Er zal voldoende tijd gemaakt worden voor vragen maar indien u een specifieke vraag heeft die u
behandeld zou willen zien kan u deze voor 14 oktober neerleggen bij Wendy Van Schepdael
(wendy.vanschepdael@nkvk.be ) zodat deze tijdens het seminar behandeld kan worden.
Het seminar zal van start gaan om 14 uur en zal rond 17 uur afgesloten worden met een drink.
Locatie: Kasteel van Brasschaet, Gemeentepark 5, 2930 Brasschaat
Deelname: Niet-Leden: € 245/Leden NKVK & Beluned: € 175 (prijzen zijn exclusief BTW)

Meer info: www.nkvk.be

AANMELDINGSFORMULIER
Gelijktijdige tewerkstelling België – Nederland
18 oktober 2011
Fax naar +32 2 218 78 21 of via www.nkvk.be
Gegevens:
Naam
Voornaam
Bedrijf
Sector
Functie
Adres
Postcode
Tel.
Alg. e-mail
BTW-nummer

Plaats
Fax
Pers. e-mail

Introductie:
Ik introduceer……personen
Naam
Voornaam
Bedrijf
Sector
Functie
Adres
Postcode
Tel.
Alg. e-mail
BTW-nummer

Plaats
Fax
Pers. e-mail

Deelname: Niet-Leden: € 245/Leden NKVK & Beluned: € 175 (prijzen zijn exclusief BTW)
Alle kosten zijn per persoon, exclusief BTW, inclusief documentatiemateriaal en consumpties.
Deelnamekosten zijn niet verschuldigd wanneer voor 11/10/2011 schriftelijk is geannuleerd.
Datum

Handtekening

De inlichtingen die over U worden ingewonnen, zijn bestemd om te worden gebruikt met het oog op de organisatie van
manifestaties en om U op de hoogte te houden van onze komende activiteiten. Conform de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zullen zij U op Uw verzoek worden meegedeeld en indien nodig worden
verbeterd.

