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Voor verdere informatie en inlichtingen kan u terecht op CBR:
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"

prof. dr. Frans Vanistendael (KU Leuven, International Bureau of
Fiscal Documentation)

Handtekening:…………….……..................

De gegevens van de inschrijvingsstrook zullen worden opgenomen in de
administratieve bestanden van CBR, Faculteit Rechten UA, Venusstraat 23, 2000
Antwerpen, waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kan worden uitgeoefend.

Datum: ………………………

16.45 - 17.30 uur Slottoespraak
De Interne Markt en Euroland, een onderscheiden
fiscale toekomst?

Als op 11 maart 2013 het minimumaantal deelnemers van 25 niet
wordt gehaald, behoudt de organisator zich het recht voor dit
colloquium te annuleren.

Annulatie van uw inschrijving is enkel schriftelijk mogelijk en tot uiterlijk 10 dagen voor de studieactiviteit.

Inleiding: mr. Koen Morbée (Fiscale Hogeschool, Tiberghien
Advocaten)
Panel: prof. dr. Mathieu Isenbaert (HUB, Ernst & Young),
prof. dr. Frank Pötgens (VU Amsterdam, De Brauw, Blackstone,
Westbroek), dhr. Wim Roels (ULB, Europese Commissie)
Moderator: prof. dr. Bruno Peeters (UA, Tiberghien Advocaten)

CBR is een erkend dienstverlener voor het systeem van
opleidingscheques voor werknemers (www.vdab.be) en werkgevers (kmo-portefeuille).

❍ het colloquium op 22 maart 2013 en betaalt hiervoor 75 euro na ontvangst van de debetnota

16.00 - 16.45 uur Hoe evenwichtig is de evenwichtige verdeling
van de heffingsbevoegdheden tussen de lidstaten?

Voor dit colloquium werden erkenningen aangevraagd bij de Orde
van Vlaamse Balies, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding en
het IAB. Alle actuele informatie over de erkenningen vindt u op
de CBR-website.

Schrijft in voor

15.30 - 16.00 uur Koffiepauze

Het inschrijvingsgeld ten bedrage van 75 euro dient te worden
geregeld na ontvangst van de debetnota. In het inschrijvingsgeld
zijn de deelname aan het colloquium, de documentatiemap en de
koffiepauze inbegrepen.

Tel: ................................................. Fax: .....................................E-mail: ...................................................................................................................

Inleiding: mr. Marc Dhaene (Loyens & Loeff)
Panel: prof. dr. Mathieu Isenbaert (HUB, Ernst & Young),
prof. dr. Frank Pötgens (VU Amsterdam, De Brauw, Blackstone,
Westbroek), dhr. Wim Roels (ULB, Europese Commissie)
Moderator: prof. dr. Bruno Peeters (UA, Tiberghien Advocaten)

Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd en
annulatie is enkel schriftelijk mogelijk tot tien dagen vóór de
activiteit.

Adres: ..................................................................................................................Postcode:....................Gemeente:...................................................

14.45 - 15.30 uur Verhouding tussen de fundamentele vrijheden:
is er sprake van een hiërarchie?

Inschrijven kan elektronisch via de website (www.ua.ac.be/CBR)
of door het terugsturen of faxen van de inschrijvingsstrook vóór
11 maart 2013. Indien nog plaatsen beschikbaar zijn, kan ook op
het colloquium zelf nog worden ingeschreven, vanaf 13.30 uur
aan het onthaal.

Naam instelling/kantoor/bedrijf: .................................................................................................................................................................................

Inleiding: mr. Anne Van de Vijver (UA, Tiberghien Advocaten)
Panel: prof. dr. Mathieu Isenbaert (HUB, Ernst & Young),
prof. dr. Frank Pötgens (VU Amsterdam, De Brauw, Blackstone,
Westbroek), dhr. Wim Roels (ULB, Europese Commissie)
Moderator: prof. dr. Bruno Peeters (UA, Tiberghien Advocaten)

Inschrijvingsvoorwaarden

Functie: .......................................................................................................................................................................................................................

14.00 - 14.45 uur Non-discriminatiebeginsel en belemmeringen:
wanneer is rechtvaardiging mogelijk?

Dit colloquium vindt plaats in lokaal K.201, Stadscampus Universiteit
Antwerpen, Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen (zie ook
http://www.ua.ac.be/CBR), op vrijdag 22 maart 2013. Onthaal vanaf
13.30 uur. Einde omstreeks 18.00 uur. Er is een koffiepauze tussen het
eerste en het tweede deel.

Dhr./Mevr.: ..................................................................................................................................................................................................................

13.30 - 14.00 uur Onthaal

Plaats

Terugsturen of faxen (03 265 59 79) voor 11 maart 2013!

Programma

Praktische informatie

INSCHRIJVINGSSTROOK

Dit colloquium vindt plaats naar aanleiding van de publicatie van
het gelijknamige standaardwerk geschreven door prof. dr. Luc
Hinnekens en is een samenwerking tussen Antwerp Tax Academy,
VZW Fiskofoon, de Fiscale Hogeschool en Larcier.
Tijdens het colloquium wordt door eminente specialisten in het
Europees belastingrecht dieper ingegaan op de invloed van het
Europees recht op de bevoegdheid van de lidstaten in het domein
van de directe belastingen. Dit alles gebeurt aan de hand van
concrete praktijkgerichte casussen. Afsluitend wordt een toespraak
gehouden door prof. dr. Frans Vanistendael over de toekomst van de
Interne Markt en Euroland.

