
Businessclub 
International Tax Management 

Programma

Deze businessclub focust in eerste instantie op hoe Tax binnen deze snel veranderende context best kan worden 
aangestuurd (eerder dan op de traditionele fiscaaltechnische aspecten van fiscaliteit).

De definitieve topics zullen door de deelnemers worden bepaald maar zouden bijvoorbeeld het volgende kunnen omvatten: 

• Hoe wordt fiscaliteit best aangestuurd? Hoe de verschillende verantwoordelijkheden verdelen tussen lokale en 
centrale teams? Wat is de rol van informatietechnologie? Wat met de wisselwerking tussen tax en finance? Hoe 
kan ik het best een tax policy/guidelines opstellen? Welke KPI’s zijn er voor tax teams? 

• Interactie tussen Tax & Business? Hoe blijft de taxfunctie op de hoogte van alle relevante wijzigingen in de 
organisatie? Hoe kan de awareness van de organisatie i.v.m. fiscaliteit gestimuleerd worden? Staat Tax op de 
agenda van de Raad van bestuur / CEO? Welke externe rapportering gebeurt er i.v.m. fiscaliteit en wat is de 
impact hiervan?

• Management van tax compliance & tax accounting in een internationale omgeving.

• Business modellen en fiscale planning – Wat is de impact van de OESO-regels inzake “Base Erosion & 
Profit Shifting”? Hoe kan uw onderneming concreet de impact inschatten en reeds de volgende stappen 
bepalen? Gelet op de impact van deze problematiek kan deze sessie opgesplitst worden in een aantal 
afzonderlijke sessies waarop de verschillende dimensies van de BEPS-problematiek kunnen worden toegelicht in 
functie van de concrete interesse van de deelnemers. 

• Hoe kan het opstellen en ‘onderhouden’ van ‘transfer pricing’-documentatie best worden georganiseerd vanuit 
compliance- en kostenperspectief?

• Praktische aspecten van ‘transfer pricing’-implementatie. Hoe de ‘transfer pricing’-policy vertalen in 
effectieve verrekenprijzen m.i.v. proces en technologische aspecten en de zogenaamde ‘year end correcties’? 

 
• Tendensen i.v.m. gecentraliseerd treasury management en fiscaliteit.

 
• …

Opzet

De internationale fiscaliteit evolueert razendsnel, zowel op vlak van nieuwe regelgeving als op vlak van nieuwe 
rapporteringsverplichtingen. Daarnaast neemt ook de internationalisering en globalisering toe binnen ondernemingen. Vaak 
gebeurt dat tegen een achtergrond van een ‘finance functie’ die gecentraliseerd wordt (waardoor minder lokale financiële en 
fiscale kennis aanwezig is in de organisatie), een sterke noodzaak om kostenefficiënt te handelen én een snelle evolutie van IT-
systemen. “Last but not least” heeft fiscaliteit ook meer dan ooit een reputatie-impact waardoor het hoog op de agenda staat 
van de C-suite en de Raad van Bestuur.

Al deze evoluties hebben tot gevolg dat de verwachtingen voor Tax Executives sterk toegenomen zijn. Het optimaliseren van 
de organisatie van de taxfunctie (op het vlak van processen, teams, technologie) en het functioneren als een strategische 
partner voor de “business” (en derhalve betrokken zijn in strategische initiatieven en ook extern communiceren i.v.m. fiscale 
aangelegenheden), maakt vandaag deel uit van de verwachtingen en het takenpakket van Tax Executives.

De missie van deze Businessclub International Tax Management is dan ook om trends te bespreken, inzichten en kennis te 
delen over het management van fiscaliteit in een internationale en sterk wijzigende omgeving.



Doelgroep
 
De doelgroep van deze Businessclub zijn tax- of finance directors/managers die vanuit een Belgisch (Europees of wereldwijd) 
hoofdkwartier verantwoordelijk zijn voor fiscaliteit in een internationale omgeving. 
 
Het delen van inzichten in de hiervoor vermelde domeinen zal toelaten het management van fiscaliteit te optimaliseren en te 
professionaliseren; de businessclub zal op deze manier ook een netwerk worden van regionale taxverantwoordelijken. 

Opgelet: de infosessie en Businessclub zijn niet toegankelijk voor professionele dienstverleners binnen accountancy, financial 
advisory en tax services.

Aanpak

• Infosessie 

Er is een vrijblijvende infosessie op dinsdag 21 maart 2017 om 17u30 bij de Voka Box te Gent. Nadien verwelkomen we 
als gastspreker Professor Koen Schoors van UGent, die ons zijn globale visie zal brengen op de macro-economische 
toestand. Deze uiteenzetting wordt gevolgd door een netwerkreceptie tot 21u. De infosessie is gratis, maar vooraf 
inschrijven is wel noodzakelijk.

• Sessies 

De Businessclub zal bestaan uit een vaste groep van ongeveer 20 deelnemers. De zes thematische sessies zullen 
ingepland worden tussen mei 2017 en februari 2018. De eerste sessie is op maandag 8 mei 2017 bij Voka West-
Vlaanderen te Kortrijk, de tweede sessie vindt op 12 juni 2017 plaats bij Deloitte te Gent. De data van de andere sessies 
worden bepaald na afloop van de eerste sessie.
 
Iedere sessie loopt van 18u30 tot 20u30 en wordt afgerond met een walking dinner. Qua locatie wisselen we af tussen 
Oost- en West-Vlaamse gastbedrijven en Deloitte Gent, Voka Gent of Voka Kortrijk.

• Steering Committee

De Businessclub staat onder deskundige begeleiding van Natasja Bisschop (International Tax Manager bij Daikin) en Bob 
Maurau (Partner Global Business Tax bij Deloitte).

Prijs & Inschrijving

 Voka-leden: € 1200 excl. btw

 Niet-leden: € 1800 excl. btw 

 West-Vlaamse ambassadors: gratis

Contactpersonen: 

Nathalie Van de Kerchove (Voka Oost-Vlaanderen) - nathalie.vandekerchove@voka.be 

Tom Vermeersch (Voka West-Vlaanderen) - tom.vermeersch@voka.be 

Graag uw ingevulde inschrijvingsstrook mailen naar valerie.vandemaele@voka.be.
 

Bedrijf (= facturatie adres):         Ondernemingsnummer: 

Naam & voornaam:  

Functie:

Adres:

Postcode:               Gemeente:  

Tel.:                 Fax:       E-mail: 

Datum:                 Handtekening:  

Kmo-portefeuille

U kan gebruikmaken van de kmo-portefeuille via www.kmo-portefeuille.be. Dat betekent dat een opleiding deels wordt 
betaald door de Vlaamse Overheid, mits u aan de voorwaarden voldoet. Erkenningsnummer: DV.O104126

  Mijn bedrijf wenst beroep te doen op tussenkomst van de kmo-portefeuille
 
Mailadres van contactpersoon voor de kmo-portefeuille in mijn bedrijf:

In samenwerking met 

Inschrijvingsstrook


