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De fiscale professional weet dat informatie voor hemzelf én de inspecteur 

cruciaal is. Hoe gaat de toezichthouder, in het bijzonder de Belastingdienst, 

om met het vergaren van informatie? Is de vereiste aangifte gedaan, en wat 

kunnen de gevolgen zijn van een onjuiste aangifte? Wat is het perspectief 

van de rechter?

Verhoog uw fiscale 
effectiviteit met 
behulp van het 
verwerven van 

dagelijks toepasbare 
formeelrechtelijke 

vaardigheden.

Tax assurance poogt aan belanghebbende 
en inspecteur fiscale comfort te bieden op 
basis van compliance. Maar ook in dergelijke 
verhoudingen kunnen vragen opkomen 
over de toetsing van standpunten en het 
daaraan ten grondslag liggende bewijs.  
Vragen bij het invullen van de aangifte, 
vragen van de inspecteur, vragen van de 
rechter. En juist in bijvoorbeeld convenants-
situaties kunnen de gevolgen van ondoor-
dacht reageren enorm zijn.

Forensic tax assurance stelt de vraagstukken 
centraal rondom de spelregels van 
-  het verschaffen van informatie in de 

aangifte, 
-  een informatieverzoek van de inspecteur, 
-  fiscale sancties, en
-  het optimaliseren van het presenteren 

van de casus aan de rechter. 

Het Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL) 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA) 
heeft in nauwe samenwerking met in de 
praktijk werkzame rechters, adviseurs, 
advocaten en belastinginspecteurs een 
maatwerkprogramma ontwikkeld. 

Doelgroep
U kent als fiscaal professional de hoofdlijnen 
van het formele belastingrecht. U wilt zich 
verdiepen in de actuele informatiegerela-
teerde thema’s van het formele belasting-
recht. Zo bent u up to date over visies op  
de verantwoordelijkheden van de adviseur 
en bent u beter in staat de positie van uw 
cliënt in te schatten. 
Het programma Forensic tax assurance richt 
zich op belastingadviseurs (CB, FB, RB, NOB) 
en vergelijkbare fiscale professionals.



Hoofdlijn van het programma
Het programma omvat enige samenhangende modules, gerelateerd aan fiscaal toezicht: 

Tijdig wordt voorafgaande aan de eerste bijeenkomst ter voorbereiding een casus verspreid. 
Tijdens de laatste studiedag wordt afsluitend de mondelinge behandeling van een rechts-
zitting nagespeeld.

Leerdoelen
-  Up to date brengen van de juridische 

kennis ten aanzien van (verplichtingen 
van) informatieverstrekking.

-  Belastingadviseurs toerusten met juridische 
en communicatieve vaardigheden om in 
elk contact betreffende fiscale aangelegen-
heden kennis te hebben van onder andere 
bewijs, bewijslastverdeling en mogelijke 
finale geschilbeslechting. 

-  Belastingadviseurs inzicht geven in de 
achtergronden en doelstellingen van de 
inspecteur en rechter.

Deze post-academische leergang kent 
weliswaar een bovengemiddeld juridisch 
fundament, maar besteedt ook aandacht 
besteed aan vaardigheden, zoals
-  Belangen georiënteerd denken - omgaan 

met belangen en emoties
-  Instrumenteel communiceren - passief/

pro-actief/flexibele proceshouding
-  Oplossingsgerichtheid - onderhandelen in 

elke stand van de procedure 

Maak deel uit van dit programma
U kunt onze brochure downloaden of 
contact opnemen met Sanderijn Mulders 
+31 (0)20-525 3458. U kunt zich aanmelden 
voor deze leergang door het inschrijf-
formulier in te vullen en te sturen naar  
s.mulders@uva.nl. Deelname aan één van 
beide dagen mogelijk. De groepsgrootte 
voor de onderdelen 1 t/m 3 is maximaal 14. 
De groepsgrootte voor onderdeel 4 is 
maximaal 40. 

Deskundigheid en certificaat
Na afronding van het programma ontvangen 
de deelnemers een certificaat met vermelding 
van PE-uren. Het volledige programma kent 
13 kontakturen. Daarnaast bent u ingeschre-
ven voor het jaarlijkse formeelrechtelijke 
UvA-symposium dat ruim 3 kontakturen kent.

Literatuur & werkvormen per bijeenkomst
Na inschrijving ontvangt u ruim voor de 
bijeenkomst materiaal, literatuur en casus 
(inbegrepen in de prijs).

Investering en locatie
De cursus wordt verzorgd aan de UvA,
faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het naast-
gelegen Radisson Hotel is de locatie voor
diner. De prijs voor het volledige programma 
(inclusief diner en lunch) bedraagt € 800. Voor 
losse deelname aan de boetemiddag is een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar (€ 250).

Verplichtingen Informatie procedureel Bestuurlijke boetes

Horizontaal & verticaal fiscaal toezicht



Programma
Vrijdag 30 oktober | Universiteit van Amsterdam

1. 9.00-12.30 Informatieverplichtingen

9.00-9.30 Ontvangst 

9.30-12.30 Informatieverstrekkingsverplichtingen door of 
namens de belasting-/inhoudingsplichtige, o.a.
- Art. 47 e.v. AWR 
- Art. 10a AWR 
- Wanneer is een standpunt pleitbaar?
-  Verschoningsrecht belastingadviseur: reikwijdte 

van het fair play-arrest

docenten -  Prof. Dr G.J.M.E. (Guido) de Bont (De Bont 
advocaten/EUR)

-  Mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers (Jaeger 
Amsterdam, UvA/ACTL) 

12.30 Lunch

2. 14.00-18.00 Procedures over informatie

14.00-17.30 -  Vooroverleg: de inspecteur benaderen
-  Informatiebeschikking
-  Dwangsom
-  Internationale gegevensuitwisseling
-  Informatieverstrekking door de fiscus:  

wwArt. 8:42 AWB/WBP/WOB

docenten -  Mr. J.A.R. (Arjo) van Eijsden (EY)
-  Mr. B.J.G.L. (Ludwijn) Jaeger (Jaeger Amsterdam)
-  Mr. M. (Thies) Sanders (Loyens & Loeff)

17.30-18.00 Terugblik/vragen/discussie

19.30 Diner

Zaterdag 31 oktober | Radisson Hotel

3. 9.30-12.30 Bewijs(lastverdeling)

9.30-12.30 - Bewijslast/Bewijs
- Bewijsaanbod
- Do’s and don’ts in fiscale procedures

docenten -  Mw. mr. A.F.M.Q. Beukers-Van Dooren  
(Rb. Zeeland-West-Brabant)

- Dr E. (Eric) Poelmann (Belastingdienst, UvA/ACTL)

Vrijdag 6 november | Universiteit van Amsterdam

4. 14.00-17.00 Bestuurlijke boetes

14.00-17.00 Actualiteiten fiscaal bestuurlijke boetes 
(daderschap/10a/bewijsvermoedens)

docenten -  Mr. D.G. (Dick) Barmentlo (Jaegers & Soons 
advocaten)

- Mr. M.B. (Martijn) Weijers (WB, UvA/ACTL)

17.00 - 17.55 Borrel

December 2015, formeelrechtelijk UvA-symposium waarvoor u bent 
ingeschreven!

Locaties
Universiteit van Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4
1012 CN Amsterdam

Radisson Hotel
Rusland 17

1012 CK Amsterdam

PE-uren 
Voor deelname aan het programma 

kunnen maximaal 16 kontakturen 
worden verkregen in het kader van 

het PE-reglement van de Nederlandse 
Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Organisatie
Deze post-academische leergang 

wordt georganiseerd door het 
Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL) 
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

van de Universiteit van Amsterdam

www.actl.uva.nl 


