Het Financieel Forum Waasland heeft het genoegen u
uit te nodigen op een voordracht met

Hoe vak IX van de aangifte
correct invullen ?

Zal / zullen aanwezig zijn op de voordracht met
de heer Lieven VAN BELLEGHEM

woensdag 17 juni 2015 om 20 uur

Na de uiteenzetting en de vraagstelling biedt het Financieel Forum u
een drink aan.

 accreditatie-attest gewenst

Toegang gratis maar inschrijving noodzakelijk vóór 10 juni 2015.

zal vergezeld zijn van :

Financieel Forum Waasland
p / a Nationale Bank van België
President Kennedypark 43, 8500 Kortrijk
Tel. 056 27 52 11 – Fax 056 27 53 90
E-mail : fifo.waasland@nbb.be
www.financieelforum.be

............................................................................

Inlichtingen en inschrijvingen

............................................................................

Confederatie Bouw Waasland (Parketzaal)
Kleine Laan 29
9100 Sint-Niklaas

............................................................................

woensdag 17 juni 2015 om 20.00 uur

Graag uw e-mailadres :

Deze activiteit komt in aanmerking voor
1,5 vormingspunten / -uren in het kader van de bijscholing
van banktussenpersonen, accountants, belastingconsulenten,
boekhouders, fiscalisten en verzekeringstussenpersonen.
Gelieve bij inschrijving mee te delen of u een attest wenst.

voorzitter Financieel Forum Waasland

............................................. @............................

Het Financieel Forum is als opleider erkend door FSMA
(500051A / B), IAB (B373 / 2014-02) en BIBF (58966).

mevrouw Inge MICHIELS

Financieel
Forum

‘De gevolgen van de 6de
staatshervorming
inzake Woonkredieten en
Levensverzekeringen’

Waasland

over

Verwelkoming door
ALLE ATTESTEN ONDER VOORBEHOUD

afz. : NBB • President Kennedypark 43 • 8500 Kortrijk • BELGIË

de heer Lieven VAN BELLEGHEM

Terugzenden vóór 10 juni 2015 per post of per fax +32 56 27 53 90 of e-mail : fifo.waasland@nbb.be

Met de 6de Staatshervorming zijn de gewesten bevoegd
geworden voor het krediet en de levensverzekering
‘eigen’ woning, terwijl het federale niveau bevoegd
blijft voor kredieten en levensverzekeringen die
geen betrekking hebben op de ‘eigen’ woning.
Wijzigt een woning van statuut (vb. van ‘eigen’ naar
‘niet-eigen’, of omgekeerd), dan heeft dat ook zijn
gevolgen voor het invullen van de belastingaangifte.
Ook wanneer de ‘eigen’ woning deels beroepsmatig
wordt gebruikt of deels wordt verhuurd, hebben wij
voortaan een ‘gesplitste’ aangifte, zowel wat betreft de
kapitaalaflossingen als wat betreft de intresten. Om hier
door het bos de bomen nog te zien, is een deskundige
uitleg zeker aangewezen. Verder zal ook worden
bekeken of bij ‘verandering’ van woning (huidige
woning wordt verkocht en een andere ‘eigen’ woning
wordt gekocht of gebouwd), het eerder aangewezen
is het ‘oude’ krediet via hypotheekoverdracht te
behouden, dan wel een ‘nieuw’ krediet met recht op
de ‘nieuwe’ (verlaagde) Vlaamse woonbonus aan te
gaan.
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Leden Financieel Forum Waasland

Financieel Forum Waasland
p/a Nationale Bank van België
President Kennedypark 43
8500 Kortrijk
BELGIË

Axa Bank
Belfius Bank
BNP Paribas Fortis
Confederatie Bouw Waasland
Deloitte Fiduciaire
EY Bedrijfsrevisoren
Europabank
ING België
Interwaas
KBC Bank & Verzekeringen
Kredietmaatschappij Onze Thuis
Nationale Bank van België
VOKA – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

