De Nederlandse innovatiebox vormt tezamen met
de WBSO korting en de RDA een belangrijk element
van het Nederlandse vestigingsklimaat. Tax incentives voor innovatie, met name voor de exploitatie
van IP (‘Intellectual Property’), staan echter onder
internationale druk. De EU onderzoekt de diverse
regimes op staatssteun en schadelijke belasting-

concurrentie. Tegelijkertijd concurreren andere landen fors met Nederland om R&D-activiteiten aan te
trekken. Tijdens dit congres staat de toekomst van
het Nederlandse fiscale beleid centraal. Waar staat
Nederland ten opzichte van andere landen? Wat
zijn onze sterke en zwakke punten? Hoe ver reikt de
invloed van OESO en EU-actieplannen op dit punt?

13.00

Ontvangst

13.30

Welkom door de dagvoorzitter
Jaap Bellingwout (hoogleraar VU / KPMG Meijburg & Co)

13.35

Openingsspeech
Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW)

13.50

Tax Incentives: voor inkomsten (innovatiebox) of kosten (WBSO en RDA)?
Christoph Spengel (professor University of Mannheim)
Jasper Wesseling (plv. DG Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van van Economische Zaken)
Michiel van Iersel (VP Corporate Tax Affairs ASML)
Panelvoorzitter: Jaap Bellingwout

14.40

EU aspecten van IP-regimes
Vinod Kalloe (Head of International Tax Policy KMPG Meijburg & Co)

15.00

PAUZE

15.30		Intermezzo: De 3D-printing revolutie
Alexander Hermanns (Directeur technologie en innovatie, Indicia en Genicap)
15.40

Waar staat Nederland ten opzichte van andere landen?
Christoph Spengel (professor University of Mannheim)
Annemiek Kale (Tax Director Danone Baby and Medical Nutrition)
Martin de Graaf (Aanspreekpunt buitenlandse investeerders, Belastingdienst / docent VU)
Jan Gooijer (docent VU)
Panelvoorzitter: Frank Pötgens (hoogleraar VU / De Brauw Blackstone Westbroek)

16.40

De invloed van transfer pricing op tax incentives voor innovatie
Marlies de Ruiter (Head of Tax Treaty, Transfer Pricing, Financial Transactions Division OECD)
Ewald Cratsborn (Director Corporate Fiscal Affairs DSM)
Ronald van den Brekel (Tax Partner Transfer Pricing EY)
Panelvoorzitter: Edwin Visser (Directeur Directe Belastingen Ministerie van Financiën)

17.30

Afsluiting
Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes

17.45

Borrel

Locatie

Kosten

De Aula in het hoofdgebouw van de VU, De
Boelelaan 1105 in Amsterdam. Er is voldoende
parkeergelegenheid op loopafstand in parkeergarage Mahler, Claude Debussylaan 42. Het hoofdgebouw van de VU ligt op 6 minuten lopen van
station Amsterdam Zuid/WTC.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Datum en tijd
Woensdag 2 juli 2014, aanvang 13.30 uur. Voor
deelnemers die tijdig arriveren bestaat de mogelijkheid een gratis 3D-scan (portret/buste) te laten
maken. We sluiten rond 17.45 uur af met een borrel, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het congres via
internet: www.rechten.vu.nl/zifo-evenementen Wij
zien uw aanmelding graag uiterlijk 27 juni tegemoet.

Permanente opleiding van de Nederlandse
Orde van Belastingadviseurs
Dit congres voldoet aan de minimum voorwaarden
voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement
van de NOB en kan derhalve voor 3,5 uren worden
ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

Contact en informatie
Meer informatie over het ZIFO vindt u op
onze website: www.rechten.vu.nl/zifo
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Pien Werkman, telefoon 020 5983599 of
p.werkman@vu.nl

Het Zuidas Instituut voor financieel recht en ondernemingsrecht
Het ZIFO is een wetenschappelijk platform voor
onderzoekers, talentvolle studenten en wetenschappelijk georiënteerde juristen werkzaam in de
rechtspraktijk en het bedrijfsleven. Het stelt zich ten
doel om actuele, voor de rechtspraktijk relevante
onderwerpen te behandelen op het terrein van het
financiële recht en het ondernemingsrecht, in het
bijzonder die welke (nog) niet in wetgeving zijn vervat of waarvoor wetgeving of wetswijziging in voorbereiding is. Hierbij stelt het ZIFO de maatschappelijke rol van het recht centraal alsook de vraag in welke
richting het recht zich zou dienen te ontwikkelen. In
de ZIFO-reeks worden publicaties opgenomen die de
neerslag vormen van de debatmiddagen, congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ZIFO.

