Infosheet

Platform Belastingrechtspraak
Symposium 2019: Toegang tot procederen
Doel
Procederen in belastingzaken: we weten er veel over, we eten er van
maar smaakt het ook altijd goed? In de praktijk blijkt dat onze
wetenschap, onze vaardigheden, onze gewoontes en inzet echter niet
altijd leiden tot een procesgang en uitkomst die lekker smaakt. Door
samen de diepgang en het onderlinge contact te zoeken als het gaat
over vooroverleg, het presenteren van feiten in een procedure en de
omvang van de rechtsstrijd beogen we dat alle deelnemers en
belanghebbenden smaakvoller genieten van de gezochte procedure en
de uitkomst.

Inhoud
Over het Platform
Het Platform Belastingrechtspraak
is een informeel samenwerkingsverband vanuit de belastingsectoren van de Gerechtshoven,
de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs (NOB), de
Nederlandse Vereniging van
Advocaten-Belastingkundigen
(NVAB), de Belastingdienst en het
Internationaal Bureau voor
Fiscale Documentatie (IBFD). Het
platform organiseert sedert 2008
jaarlijks een symposium dat
openstaat voor de bij de
belastingrechtspraak betrokken
‘ketenpartners’.

I Waarom vooroverleg
II Het presenteren van feiten in een procedure
III Omvang van de rechtsstrijd / ambtshalve toepassing van het recht
door de rechter
Het programma is bijgevoegd.

Plaats, datum en tijd
World Trade Center Utrecht, Stadsplateau 2, 3521 AZ Utrecht.
Donderdag 14 februari 2019 van 12.15 (start inlooplunch) tot 17.00
(start borrel).

voor bij de Belastingdienst
S

Aanmelden en kosten

Contactgegevens
Deze infosheet is een uitgave
van het Platform Versterking
Vaktechniek Belastingdienst
hetplatform@belastingdienst.nl
Stefan Suanet 06-18304450
Peter van der Horst 06-18600889

Aanmelding verloopt via het Platform. Inschrijving geschiedt op
volgorde van binnenkomst, zij het dat de evenwichtige spreiding
van aanmeldingen over de diverse organisaties bepalend is.
Deadline voor aanmelding is 15 januari 2019. Bericht over
definitieve inschrijving volgt uiterlijk 18 januari 2019.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
NB: NOB-leden kunnen zich aanmelden bij de NOB.

Platform Versterking Vaktechniek

Programma

Platform Belastingrechtspraak
Symposium 2019: Toegang tot procederen
Donderdag 14 februari 2019
World Trade Center Utrecht
Dagvoorzitter
mr. E.A.G. (Ed) van der Ouderaa

Wijzigingen voorbehouden
12.15 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.15 Welkom en inleiding
13.15 – 14.15 Waarom vooroverleg
mr. D.G. (Dick) Barmentlo, advocaat en belastingadviseur
mr. dr. I.J. (Ivo) Krukkert, Belastingdienst
Mw. mr. M. (Melisande) Kaaij, Belastingdienst
mr. H.J.F. (Koos) Spreen Brouwer, Belastingdienst
14.15 – 14.30 Pauze
14.30 – 15.30 Het presenteren van feiten in een procedure
mr. H.P.W. (Paul) Snijders, Belastingdienst
Mw. mr. P. (Priscilla) de Haas, advocaat
15.30 – 16.00 Pauze
16.00 – 16.30 Omvang van de rechtsstrijd /
ambtshalve toepassing van het recht door de rechter
mr. dr. C. (Coen) Maas, Universiteit Leiden
16.30 – 17.00 Samenvatting, conclusies, discussie
17.00 Borrel

Gastheerschap: Platform Versterking Vaktechniek Belastingdienst

