
Nieuwtjes uit de 
Eurometropool
Op 14 april 2016 loopt de tijdelijke maatregel af die ervoor 
zorgde dat ondernemers een uitzonderijke aftrek voor 
investeringen in industrieel productiemateriaal kregen. 
De Franse fiscale administratie heeft echter beslist dit 
met een jaar te verlengen tot 14 april 2017 en het ook uit 
te breiden naar bepaalde ICT-infrastructuur. Het fiscaal 
voordeel, dat in aanvulling komt op de afschrijvingen, 
bedraagt 40% van de oorspronkelijke investeringswaarde 
(exclusief de rente) en is aftrekbaar van het belastbaar 
inkomen.

Volgens de nieuwe Taxshift-bepalingen genieten nieuwe 
Belgische werkgevers bij de aanwerving van een eerste 
werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 
2020 van een volledige vrijstelling van de principiële 
werkgeversbijdragen voor die functie. En dit voor onbepaalde 
tijd.

Loïc Delhuvenne werd op 22 april 2016 aangesteld als de 
nieuwe directeur van het Agentschap Eurométropolis Lille-
Kortrijk-Tournai. Hij volgt daarbij Stef Vande Meulebroucke 
op die deze functie bekleedde tussen 2010 en 2015.

Het platform Noord-Frankrijk van Voka West-Vlaanderen 
heeft onder andere advocaat Tillo Mestdagh aangesteld 
als coach, waar hij zal meewerken aan het begeleiden van 
Vlaamse bedrijven in hun expansie naar Frankrijk.

Tijdens de jaarlijkse “Grensoverschrijdende Vergadering”,  
die dit jaar in Lille werd gehouden, verklaarden de Provincie 
West-Vlaanderen en het Departement Noord-Frankrijk 
hun samenwerking op het gebied van onderwijs van de 
Nederlandse taal en op het vlak van grensoverschrijdende 
arbeid nog te versterken. 
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Events
Grensoverschrijdend Golftornooi 

Datum: Vrijdag 1 juli 2016

Plaats:  Golf Club Edingen 
Brunehault Straat 
7850 Edingen

Grensoverschrijdende Ontbijtsessies 

Datum: Dinsdag 11 oktober 2016

Onderwerp:  Sociale ontwikkelingen  
in Frankrijk en België

Plaats: KPMG Marcq-en-Baroeul

Datum: Dinsdag 6 december 2016

Onderwerp:  Financiële ontwikkelingen 
in Frankrijk en België in 2017

Plaats: BNP Paribas Fortis, Doornik

Frans-Belgische Ateliers
Ondernemen aan de andere kant van de grens
Tijdens 3 ateliers krijgt u een volledige kijk op de fiscale, juridische  
en sociaalrechtelijke aspecten van grensoverschrijdende activiteiten.  
E-commerce wint aan belang: waar u op moet letten krijgt u te 
horen in het aansluitend plenair debat.

Dinsdag 8 november 2016 vanaf 17u
Het Notenhof, Kortrijk

Schrijf u snel in:
www.kpmg.com/be/ateliersfb


