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Fiscaal Correct winnaar Taxman Award 2013.
Taxman Student Award 2013 voor Jasper Bossuyt
Fiscaal Correct en Jasper Bossuyt. Dat zijn de winnaars van de Taxman Award 2013 en Taxman
Student Award 2013. De prijs van de jury ging dit jaar naar Thierry Afschrift. De verkiezing die
jaarlijks georganiseerd wordt door verzekeraar ERGO Insurance en het financieel-economisch
weekblad Trends vond dit jaar plaats op 11 juni 2013 in Hotel Le Plaza te Brussel.
De werkgroep 'Fiscaal Correct' werd op 5 september 2012 boven de doopvont
gehouden. Ze is samengesteld uit een aantal experts en docenten fiscaal recht
die actief zijn aan onze Vlaamse universiteiten en hogescholen. De bedoeling van
de werkgroep is om aan de verschillende regeringen in ons land maatregelen
voor te stellen die zullen leiden tot een meer transparante en rechtvaardige
(ondernemings)fiscaliteit. Om dit doel te bereiken heeft de werkgroep via haar
website een rondvraag gedaan bij particulieren en bij ondernemingen over de
werking van het huidige fiscale systeem. Op basis hiervan heeft de werkgroep
recentelijk een eerste rapport uitgebracht. Met dit rapport wil de werkgroep de
focus leggen op de problematiek van de fiscale rechtszekerheid. Eddy Claesen
nam in naam van Fiscaal Correct de Taxman Award in ontvangst. De werkgroep
volgt daarmee de Fiscale Hogeschool op die de Award vorig jaar in de
wacht sleepte. Vorige edities kenden volgende winnaars: Didier Reynders
(2011), Luc Cassiman (2010), Ine Lejeune (2009) en Dirk Van Mechelen
(2008).

De prijs van de jury ging dit jaar naar Thierry Afschrift, Hoogleraar aan de
Université Libre de Bruxelles, (het fiscaal recht van de natuurlijke personen,
directe en indirecte belastingen aan de Solvay Business School). Hij is stichter
en voorzitter van de Bijzondere licentie in Fiscaliteit van de Solvay Busines
School. Verder is hij plaatsvervangend raadsheer aan het hof van Beroep te
Brussel en is hij gespecialiseerd in fiscaal recht, met inbegrip van internationale
fiscaliteit, in financieel strafrecht, in fusies en overnames en eveneens in de
financiële instrumenten en producten.
Jasper Bossuyt op zijn beurt viel in de prijzen met zijn eindwerk “Kunstenaars
in de directe belastingen. De wet van 16 juli 2008 getoetst aan het fiscaal
gelijkheidsbeginsel”. De drieëntwintigjarige die doctoreert aan de KU Leuven,
kreeg daarvoor de Taxman Student Award 2013 en een cheque t.w.v. 2.000
euro.
Gastspreker van de avond was Koen Geens, federaal Minister van Financiën, die een boeiende
uiteenzetting hield over de vereenvoudiging van de fiscaliteit.

De Taxman Award is een jaarlijkse verkiezing in België, waarbij een
award wordt toegekend aan de persoon (of organisatie) die de meest
opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan de fiscaliteit. Die bijdrage
bestaat erin dat de genomineerden hetzij de belastingsdruk hebben
verminderd, hetzij de belastingen hebben vereenvoudigd, of de fiscaliteit
hebben gehumaniseerd. De Taxman van het jaar wordt verkozen uit een
reeks van genomineerden, geselecteerd door een jury. Deze jury beslist dan
samen met het stempubliek wie de winnaar van de award is.
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Meer info?
Ann Van Haute – Communication manager ERGO Insurance nv
Tel: +32 (0)2 278 25 47, E-mail: ann.van_haute@ergo.be
Of
Nathalie De Heem, Directeur Marketing en Communicatie – ERGO Insurance nv
Tel: +32 (0)2 278 27 93, E-mail: nathalie.de_heem@ergo.be

Over ERGO Insurance Group
ERGO is één van de belangrijkste verzekeringsgroepen in Duitsland en Europa. De Groep is wereldwijd vertegenwoordigd in meer dan 30 landen en concentreert haar activiteiten in Europa en Azië.
ERGO heeft een uitgebreid aanbod op het vlak van verzekering, voorziening en dienstverlening. Op
de thuismarkt in Duitsland is ERGO in deze vakgebieden één van de belangrijkste spelers. Meer dan
50.000 personen werken voor de Groep, hetzij als loontrekkende werknemer, hetzij als zelfstandig
adviseur. In 2012 tekende ERGO een premie-incasso op van 18,56 miljard euro. ERGO maakt deel uit
van de groep Munich Re, één van de grootste herverzekeraars en risicodragers ter wereld. Meer
informatie op www.ergo.com.

ERGO Insurance in België
In België is de groep Munich Re via drie ondernemingen actief: ERGO Insurance
(levensverzekeringen), DKV Belgium (verzekering medische kosten) en D.A.S.
(rechtsbijstandsverzekering).
Meer dan 700 000 klanten in België hebben al hun vertrouwen gegeven aan ERGO Insurance en
hielpen de maatschappij zich te plaatsen als een van de marktleiders in het pensioenspaarsegment
met een marktaandeel van 16,6%.
ERGO Insurance is actief via haar exclusief netwerk (Meer dan 1000 zelfstandige adviseurs en bijna
400 agenten in België) onder het merk ERGO en via het makelaarsnetwerk onder het merk
ERGO Life (889 actieve onafhankelijke makelaars). De maatschappij telt 319 medewerkers die actief
zijn op de hoofdzetel of in een van de 23 lokale Business Centra.
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