Betreft: Vergadering van vrijdag 16 december 2016 11h00 – Eurovolley Vilvoorde

Geachte leden
Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd op de volgende vergadering van het NOBF, die zal
plaatsvinden op 16 december 2016 in de lokalen van Euro Volley: Van Beneluxlaan 22 te
1800 Vilvoorde.
De vergadering start om 11h00. en zal eindigen om 13h15 ontvangst vanaf 10h45
Aangezien er een broodjeslunch voorzien wordt, verzoeken wij u beleefd, doch met
aandrang te verwittigen indien u niet aanwezig kan zijn. Richt u daarvoor tot Carine
Hemeleers, op het nummer 0496 53 63 31 of liefst per e-mail naar :
carine.hemeleers@skynet.be en jan_steurtewagen@bebotax.com.
Als bijlage vindt u de agenda.
Wij hopen u alvast te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groeten

Jan Steurtewagen
Voorzitter
Tel.: 09 384 93 39
GSM: 0496 97 22 10
Mail: info@bebotax.com
Bijlage: agenda

Agenda - ontwerp 16/12/2016

1.

Verwelkoming – aanwezigheden afwezigheden verontschuldigingen

2.

Aanvullingen aan de agenda - Start van de officiële vergadering

3.

Bespreking en goedkeuring verslag vorige vergadering 17-06-2016

4.

Data overlegcomité 2017: data zijn nog niet gekend – bespreking

5.

Voorbereiding consultatieve commissie + voorstellen voor consultatieve agenda +
evaluatie vorige vergadering

6.

Bespreking aanvullingen : maatregelen voor inkomstenbelastingen aj 2017 +
BTW 2017 + nieuwe regularisatie + anti witwas + prioriteiten : evaluatie PB en
uitstelregelingen : voorbije en lopende

7.

Opdrachtbrief + permanent dossier : anti-witwas wetgeving. BIBF: hoe ver staan
onze leden + kantoororganisatie – verplichte seminaries – Evaluatie eerste
controles CAW : nieuwe vragenlijst AWW : hoe reageren de leden op toetsingen

8.

Evaluatie werking elektronische toepassingen overheid o.a.: INTERVAT

9.

Oproep tot leden voor CAW per provincie – bijkomende nog steeds gevraagd

10.

Verkiezingen IAB - invloed op BIBF – uitstel van NOBF door uitstel consultatieve

11.

KMO en GO : fiscale controles en organisatie: evaluatie

12.

VLABEL : Nieuwe Interpretatieverschillen zorgen voor rechtsonzekerheid – De
Nederlandse notaris heeft hierdoor duidelijk minder werk

13.

Druk op de tarieven Ven B – door BEPS ? Verschuivingen in de markt :
Oorzaken

14.

Druk o)p de tarieven – schaalvergroting – samenwerkingsverbanden

15.

Evaluatie FFF – bespreking agenda consultatieve

16.

Drijft terreurgevaar de consument naar veelal buitenlandse webshops – eindelijk
eerste aanpassingen aan Belgische wetgeving – klachten

17.

Brusselse zelfstandigen : Uitstelregelingen blijven noodzakelijk

18.

Varia en rondvraag : Aanvullende taken voor het NOBF ?

