
Het OESO actieplan tegen Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
 

 

Tijdens 4 studieavonden (25 februari, 3 maart, 10 maart en 17 maart 2016) 

bespreekt Antwerp Tax Academy het OESO actieplan tegen Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS). 

Wat houdt het actieplan in? 

Wat zijn de actiepunten? 

Wat betekent dit voor België? 

Wat betekent dit voor de Belgische ondernemingen? 

Welke maatregelen moeten ondernemingen nu reeds nemen? 

Het actieplan wordt ook kritisch beoordeeld. 

Iedere studieavond gaat door van 18u tot 20u30. 

 

Vaste inrichting: donderdag, 25 februari 2016 

Inleiding – Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy) 

Spreker - Prof. dr. Tim Wustenberghs (Laga UAntwerpen, Antwerp Tax 

Academy) 

Disputant - Prof. dr. Eric C.C.M. Kemmeren (UTilburg) 

Actiepunt 7 beoogt een aanpassing van de definitie van het concept “vaste 

inrichting”. De OESO wil met name situaties, waarin een vaste inrichting in 

de bronstaat artificieel wordt ontweken om belastingheffing in die staat te 

vermijden (bv. op basis van commissionair-structuren, opsplitsing van 

contracten of activiteiten, etc.), tegengaan. 

Op deze studieavond wordt dit actiepunt grondig ontleed en toegelicht en 

worden de gevolgen ervan voor België en Belgische ondernemingen 

kritisch geanalyseerd. 



Transfer pricing: donderdag, 3 maart 2016 

Inleiding – Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy) 

Spreker - Prof. dr. Patrick Cauwenbergh (Deloitte, UAntwerpen, Antwerp 

Tax Academy) 

Disputant – Prof. Dirk Van Stappen (KPMG, UAntwerpen, Antwerp Tax 

Academy) 

Actiepunten 8, 9 en 10 beogen transfer pricing regels zodanig te herdenken 

dat ondernemingen worden belast waar waarde wordt gecreëerd. De 

OESO wil het verschuiven van winsten door intellectuele 

eigendomsrechten, risiso’s en kapitaal binnen een groep te verschuiven, 

tegengaan. Ook de vereisten inzake transfer pricing documentatie 

(actiepunt 13) en de procedure van onderling overleg (actiepunt 14) komen 

aan bod. 

Op deze studieavond worden deze actiepunten grondig ontleed en 

toegelicht en worden de gevolgen ervan voor België en Belgische 

ondernemingen kritisch geanalyseerd.  

 

Schadelijke fiscale praktijken, staatssteun en anti-misbruikclausules: 

donderdag, 10 maart 2016 

Inleiding – Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy) 

Spreker - Prof. dr. Anne Van de Vijver (UAntwerpen, Antwerp Tax 

Academy, Tiberghien) 

Disputant – Dhr. Stefaan De Baets (Senior Counsel PwC, voormalig 

adviseur Transfer Pricing OESO) 

Actiepunt 5 beoogt schadelijke fiscale praktijken in te perken door 

uitwisseling van rulings en door een substantievereiste op te leggen als 

voorwaarde voor fiscaal gunstige regimes, bv. voor inkomsten uit octrooien.  



De acties van de Europese Commissie in het domein van staatssteun 

sluiten aan bij dit actiepunt. Actiepunt 6 beoogt verdragsmisbruik tegen te 

gaan door aanpassingen van de verdragen en het interne recht, zodanig 

dat situaties van (dubbele) niet-belasting worden voorkomen. 

 

Uitwisseling van informatie, transparantie: donderdag, 17 maart 2016 

Inleiding – Prof. dr. Bruno Peeters (UAntwerpen, Antwerp Tax Academy) 

Spreker - Prof. dr. Ilse De  Troyer (KULeuven, UAntwerpen) 

Disputant – Prof. dr. Bart Peeters (UGent, UAntwerpen) 

Actiepunt 12 beoogt regels inzake de verplichte aangifte door 

ondernemingen van hun agressieve fiscale planningstructuren. Daarnaast 

bestaan mede door initiatieven van de OESO en de EU verscheidene 

instrumenten die leiden tot het uitwisselen van informatie inzake 

belastingplichtigen. 

 

Indeling van de verschillende studieavonden 

18u: onthaal met broodjes 

18u30-18u45: inleiding 

18u45-20u: spreker (en publiek) 

20u-20u30: disputant (en publiek) 

 

Deelnameprijs 

4 studieavonden: 480 EUR 

1 studieavond: 140 EUR 

 

Erkenning 

IAB erkenning voor 2,5 uur permanente vorming per studieavond 


