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Op dinsdag 7 mei 2019 organiseert EFS de besloten Rondetafel
‘Global Mobility: de actualiteit van de verborgen aandachtspunten’.
Internationale arbeidsmobiliteit staat
hoog op de agenda bij veel ondernemingen én de fiscalist. De
globalisering maar ook de digitalisering
van de economie vragen om inzet van
arbeid in een internationale context.
Zowel werkgevers als werknemers zijn
steeds mobieler en worden in toenemende mate geconfronteerd met
complexe vraagstukken rondom de
fiscale, juridische, sociale zekerheids-,
pensioen en financiële aspecten van
internationale arbeidsmobiliteit. De
complexiteit wordt nog eens versterkt
door actuele ontwikkelingen zoals ‘Brexit’.
Als fiscalist werkzaam op het terrein van
Global Mobility is het noodzakelijk om
een breed overzicht en inzicht te hebben
in de diverse onderdelen van dit
vakgebied en op de hoogte te zijn van de
actuele ontwikkelingen.
De EFS Rondetafel staat in het teken van
internationale arbeid bezien vanuit het
arbeidsrecht, verblijfsrecht, belastingrecht, sociale zekerheid en pensioen.
De verborgen aandachtspunten die
voortvloeien uit het multidisciplinaire

Inleiders

karakter van Global Mobility, mogelijke
valkuilen én kansen worden besproken.
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De EFS Rondetafel brengt jonge
professionals bijeen die werkzaam zijn op
het gebied van Global Mobility bij diverse
organisaties binnen de fiscale praktijk.
De bijeenkomst draagt bij aan het verder
ontwikkelen tot een fiscale specialist
met een stevige multidisciplinaire basis.
Daartoe worden op hoog academisch
niveau de onderwerpen vanuit
verschillende invalshoeken benaderd.
Kenmerkend voor de bijeenkomst is de
vrije gedachtewisseling op basis van
gelijkwaardigheid onder de Chatham
House Rule (z.o.z.).
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Deze EFS Rondetafel biedt hierdoor de
mogelijkheid om in een kort tijdbestek
zowel kennis en gedachten over enkele
actuele en specifieke thema’s rondom
Global Mobility te verbreden en te
verdiepen. Tevens wordt door deelname
aan de EFS Rondetafel het inzicht in de
belangen en gedachtegangen van
fiscalisten met verschillende achtergronden vergroot (zie Doelgroep).
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Programma
Ontvangst

09:00-09:30
09:30-09:45

Peter Kavelaars

Opening

09:45-10:45

Zef Even

Arbeidsrecht

10:45-11:45

Helen Oosterom-Staples

Verblijfsrecht
Pauze

11:45-12:00
12:00-13:00

Frank Pötgens

Fiscaliteit
Lunch

13:00-14:15
14:15-15:15

Peter Kavelaars

Sociale zekerheid

15:15-16:15

Erik Schouten

Pensioen

16:15-16:45

Peter Kavelaars

Afsluiting

17:00-17:30

Borrel

17:30-19:30

Diner

Bij de invulling van het programma wordt rekening gehouden met de actualiteit.

Algemene informatie
Datum en tijd
Dinsdag 7 mei 2019 van 9:00-19:30 uur
Locatie
De EFS Rondetafel incl. de lunch en diner vindt plaats op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Deelnameprijs
€ 750,- (dit is incl. literatuur/materialen, lunch en diner)
Taal
De voertaal van het programma is Nederlands.
Doelgroep
EFS kijkt ernaar uit jonge fiscalisten te verwelkomen uit de volgende drie doelgroepen:
1. de Belastingdienst en het ministerie van Financiën
2. de adviespraktijk en het bedrijfsleven
3. de rechterlijke macht en de wetenschap.
Er wordt gestreefd naar een zo evenwichtig mogelijke spreiding tussen de drie genoemde groepen.
Groepsgrootte
De groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers teneinde actieve participatie optimaal te realiseren.
Chatham House Rule
Wanneer een vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule zijn de deelnemers vrij om de
ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van een andere
deelnemer, mag worden onthuld.
Toelatingseisen
De toelatingseisen zijn gesteld op minimaal drie tot maximaal tien jaar relevante praktijkervaring, met academisch werk- en
denkniveau en een duidelijk profiel op het onderwerp van de bijeenkomst. Bijvoorbeeld door ervaring of publicaties op het
gebied van het onderwerp of met minder ervaring met het onderwerp, maar wel het talent in zich om het onderwerp eigen te
maken. Verder vraagt de EFS Rondetafelbijeenkomst om actieve participatie.
Disclaimer
EFS behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen betreft het beleid, het programma, het deelnamegeld en andere
zaken vermeld in deze flyer.
Accreditatie / Permanente Educatie
Het bijwonen van de Rondetafel kwalificeert volgens EFS voor 6 PE-uren. Dit geldt in elk geval voor NOB- en RB-leden.
Meer informatie kunt u vinden op de EFS-website en de website van uw beroepsorganisatie.
Contact / Inschijving
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij:
mr. Ciska Wisman
Programma Coördinator EFS Rondetafel
wisman@europesefiscalestudies.nl
+31 (0)6 539 55 706
www.eur.nl/efs

EFS, Erasmus University Rotterdam is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de
Erasmus Universiteit Rotterdam. EFS is al ruim 25 jaar een toonaangevend onderwijs- en onderzoeksinstituut op het
gebied van de internationale en Europese fiscaliteit.

