Hogeschool UCLL • Persuitnodiging voor 17 mei 2017

Hogeschool UCLL ontvangt Minister Van Overtveldt voor Fiscale
Club
Navorming over
gastspreker

update

vennootschapsbelasting

met

bijzondere

Hogeschool UCLL organiseert op regelmatige tijdstippen navormingssessies over actuele fiscale items
op haar campussen in het Leuvense en Limburg. Op 17 mei ontvangt deze Fiscale Club op Campus
Proximus in Heverlee minister Van Overtveldt. De avond is gewijd aan de jaarlijkse update van de
vennootschapsbelasting:alle relevante nieuwigheden en evoluties op het gebied van de
vennootschapsbelasting komen aan bod. De minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding zal het
in dit kader hebben over de financieel economische actualiteit vanuit beleidsperspectief.
De minister staat de pers graag te woord.
Programma Fiscale Club Leuven-Limburg
19u-20u
Yves Verdingh over Update Vennootschapsbelasting
20u-20u30
Minister Van Overtveldt
20u30-20u45 pauze
20u45-22u
Yves Verdingh over Update Vennootschapsbelasting (vervolg)
Adres: Campus Proximus (grote aula), Geldenaaksebaan 335, 3001 Heverlee
Contact ter plekke: Robrecht Van Goolen, UCLL: 0483 149 529
www.fiscaleclub.be

Contact
Robrecht Van Goolen, hoofd Dienstverlening & Navorming, Groep Management & Technologie, UCLL
robrecht.vangoolen@ucll.be • 0483 149 529
Kristien Van Hoegaerden, Perscommunicatie, UCLL
kristien.vanhoegaerden@ucll.be • 0476 230 931
Over hogeschool UCLL
Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 10
campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC LeuvenLimburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden
lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met
praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar
studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op
de arbeidsmarkt.
Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten,
onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. De naam UCLL toont de internationale ambitie: UCLL, voluit
University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar
buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.
Meer info op www.ucll.be.

