Themadag
Europees Recht
Studiedag Loonheffingen

Locatie
Jaarbeurs/ Beatrixgebouw
Jaarbeursplein 1
3521 AL Utrecht

Programma
8 december 2014

Programma
09.00 – 09.30

Inloop

09.30 – 09.45

Opening door dagvoorzitter Cock de Bakker, Plv. directeur directie
vaktechniek

09.45 – 10.30

Presentatie structuur Europees Recht
Albert Bomer, landelijk vaktechnisch coördinator omzetbelasting
Centraal staat de inwerking van het Unierecht op het belastingrecht. Daarbij wordt
aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het primaire Unierecht (Verdrag inzake de
Werking van de Europese Unie en de Unierechtelijke beginselen) invloed heeft op de
heffing van belastingen. Tevens komt aan de orde de verhouding tussen het primaire
Unierecht en het secundaire Unierecht (richtlijnen, verordeningen, beschikkingen).

10.30 - 10.45

Instructie van de casus, Cock de Bakker

10.45 – 12.00

Pauze in de zaal, doornemen van de casus en taakverdeling per team

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Werken aan de casus ronde 1

14.15 – 15.15

Werken aan de casus ronde 2

15.15 – 16.00

Pauze in de zaal, casus informatie verzamelen o.l.v. eigen leidinggevende

16.00 – 16.45

EU-recht doen we samen
Henk Guiljam, medewerker cassatie

16.45

Afsluiting door Tiny Beks, directeur vaktechniek., aansluitend een borrel

Workshops:

Staatssteun/ Inflatie is de enige vorm van belasting die opgelegd kan worden zonder kennis
van de VPB: Robert Trijsburg, Strategisch Adviseur Ministerie van Financiën, Deze workshop gaat over
de deelnemingsvrijstelling, de fiscale eenheid en zal ook ingaan op de vier voorwaarden voor
staatssteun.

Inkomensheffing: Ineke Siemonsma, medewerker cassatie

Eerste Protocol: Koos Spreen Brouwer en Wendy Kremers, beiden landelijk vaktechnisch coördinator
formeel recht. Koos en Wendy gaan in op de reikwijdte van het Eerste protocol EVRM en de betekenis
voor de belastingheffing.

Premieheffing in internationaal verband: Henk van Eck, specialist IBR/PVV/Zvw
De rol van het Europees recht bij het vaststellen van de verzekerings- en premieplicht van de
werknemer of zelfstandige die gebruik maakt van het vrije economische verkeer .

Workshop Soprope: Irene Cheung, Landelijk vaktechnisch coördinator invordering, Henk Bijker vta
formeel recht en Niek Troost, procesdeskundige maar ook vta formeel recht.
"Het Unierechtelijk verdedigingsbeginsel."
Moet een belastingplichtige voorafgaand aan het opleggen van de aanslag worden gehoord?
Geldt dat ook voor de aansprakelijkstelling? En wat zijn de gevolgen voor de invordering?

Rechtszekerheidsbeginsel in het Unierecht: Redmar Wolf, bijzonder hoogleraar indirecte
belastingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en partner bij Baker & McKenzie.
Aan de orde komt de vraag of er gezien het Unierecht nog wel ruimte is voor een nationaal ontwikkeld
rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. Deze vraag is relevant voor alle belastingen die geraakt
worden door het Unierecht. Tijdens deze workshop zal verduidelijkt worden, dat gezien de doorwerking
van het Unierecht in het nationale belastingrecht dit geen vanzelfsprekendheid is. De volgende vragen
komen onder meer aan de orde: Wat is de status van besluiten/afspraken die achterhaald zijn door
jurisprudentie van het Hof van Justitie EU? Kan er een beroep worden gedaan op het
vertrouwensbeginsel ingeval van een contra legem afspraak? Ook als het als het Unierecht in het geding
is? Kan er een beroep gedaan worden op jurisprudentie van de Hoge Raad als deze achterhaald is door
een beslissing van het Hof van Justitie EU? Of is er ruimte voor uitgestelde werking van jurisprudentie?
Expertsessies:

Invordering: Paul van der Smitte, internationale invordering en Marijke Kop, Landelijk vaktechnisch
coördinator invordering

Omzetbelasting: Albert Bomer, Landelijk vaktechnisch coördinator omzetbelasting

Vennootschapsbelasting: Gerrit de Keizer, Landelijk vaktechnisch coördinator
vennootschapsbelasting, Rens Paternotte, Vaco Vpb, Kennisgroep IBR-winst en Willibrord Egelie, lid kgdeelnemingsvrijstelling en kg-IBR, heffing VPB ZGO

Toezicht: Eveline Klein Entink, projectmanager internationale controles

Inkomensheffing: Ingrid den Hollander, medewerker cassatie en Ruud Beenhakker, Landelijk
vaktechnisch coördinator IH & S&E

Premieheffing: Gabrielle van de Ven, Landelijk vaktechnisch coördinator premieheffing

