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Minister Van Overtveldt spreekt voor Fiscale Club van hogeschool
UCLL
Download de foto’s van het bezoek van de minister via de Flickr-pagina’s van Perscommunicatie.
De Fiscale Club, een reeks navormingsessies van hogeschool UCLL, ontving op 17 mei een
bijzondere spreker. Niemand minder dan minister Van Overtveldt sprak die avond een
publiek van accountants en fiscalisten toe over de financieel economische actualiteit. De
navorming op Campus Proximus in Heverlee was gewijd aan de update van de
vennootschapsbelasting. De minister van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding pleitte
voor een verlaging van het tarief van deze belasting. Na de lezing kregen de aanwezigen
nog de kans om één-op-één met de minister in gesprek te gaan tijdens een
netwerkmoment.
Competitiviteit verbeteren
Minister Van Overtveldt sprak op de sessie van UCLL’s Fiscale Club over het verbeteren van de
competitiviteit door in te zetten op de Taxshift. Dit is volgens de minister echter niet voldoende: “De
belastingdruk moet in België naar omlaag door onder meer het tarief van de vennootschapsbelasting
te verlagen”. De minister gaf ook aan dat de fiscale aftrekken in de aangifte van de
vennootschapsbelasting onder druk staan.
Belang van bijscholen
De minister had ook nog een boodschap voor het publiek: “We leven in een wereld waarin verandering
aan de orde van de dag is en dat nog meer zal worden in de toekomst. Goed opgeleid zijn en vooral die
opleiding up-to-date houden is een absolute noodzaak. Ik raad iedereen dan ook aan om daar massaal
in te investeren.”
Fiscale Club Leuven-Limburg
Hogeschool UCLL organiseert op regelmatige tijdstippen navormingssessies over actuele fiscale items
op haar campussen in het Leuvense en Limburg. “In de fiscale club spelen we in op de fiscale actualiteit
met topexperten in hun vakgebied. De behandelde thema’s sluiten aan bij de meest recente wetgeving
die groen licht kreeg van de regering.” legt Robrecht Van Goolen van UCLL uit. “Het bezoek van de
minister sluit hier dus perfect bij aan.”
De volgende sessies in Leuven gaan door op 24 mei en 7 juni. Meer info: www.fiscaleclub.be.
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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.

