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Fiscale en financiële incentives op het vlak van innovatie 

Antwerpen in Fiscalibus, de alumnivereniging van de opleiding master na 

master fiscaal recht aan de Universiteit Antwerpen, nodigt u van harte uit op 

haar lentebijeenkomst op dinsdag 23 april 2019, georganiseerd in 

samenwerking met VGD Accountants & Belastingconsulenten. 

 

Antwerpen in Fiscalibus en VGD Accountants & Belastingconsulenten 

hebben het genoegen u Anthony Meul voor te stellen als spreker. 

Anthony (33 jaar) behaalde zijn Master in Finance aan de Lessius 

Hogeschool in Antwerpen. Nadien verdiepte hij zich verder in de wereld van 

fiscaliteit via de master na master opleiding fiscaal recht aan de Universiteit 

Antwerpen. Hij begon zijn carrière als M&A tax consultant bij één van de 

Big Four en is in tussentijd vennoot van het financieel advieskantoor VGD. 

Anthony is een gedreven tax specialist met meer dan 10 jaar ervaring op 

het vlak van overnames, herstructureringen, due diligence, vastgoed en 

innovatiefiscaliteit. Hij probeert de dingen steeds te benaderen vanuit een 

360° invalshoek, hands-on en vanuit een praktische invalshoek. 

 

Thema van de lezing: Fiscale en financiële incentives op het vlak van 

innovatie. 

De Belgische regering zet vandaag sterk in op kenniseconomie. Het 

Zomerakkoord blijft de innovatieaftrek volop steunen en dat is maar één 

van de vele maatregelen die er bestaan om de kennisontwikkeling in onze 

bedrijven te stimuleren. Daarnaast bestaan er ook nog heel wat 



verschillende subsidies die bedrijven kunnen gebruiken om extra 

ondersteuning te krijgen. 

Al deze verschillende maatregelen zijn allemaal ontwikkeld ter 

ondersteuning van de sterke innovatiegeest die vandaag leeft bij onze 

Belgische ondernemers. Dit is evenwel niet anders in de ons omringende 

landen en de Europese Unie. 

Aan de hand van een heldere presentatie staan we stil bij de meest 

voorkomende maatregelen op vlak van innovatiefiscaliteit. Bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de aftrek voor innovatie-inkomsten. 

Daarnaast staan we stil bij de meest voorkomende systemen in onze 

buurlanden en bij uitbreiding Europa. Hierbij kunnen we niet ontsnappen 

aan enkele OESO principes én het multilateraal verdrag dat wel een grote 

impact zal hebben op het Europees fiscaal klimaat. 

Aansluitend wordt u een receptie aangeboden. 

 

Programma 

19.00 uur: onthaal 

19.30 uur: voordracht door Anthony Meul met mogelijkheid tot vraagstelling 

en debat 

20.30 uur: receptie 

 

Praktisch 

dinsdag, 23 april 2019 

 

Universiteit Antwerpen 

Stadscampus 

Aula C.002 

Prinsstraat 13 

2000 Antwerpen 



 

Inschrijven 

Deelname aan deze lezing is gratis, maar inschrijven is verplicht. 

IAB erkende deze lezing voor 1.5 uur permanente vorming, OVB erkenning 

voor 1 standaardpunt. 
 


