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Het kabinet is voornemens de 
dividendbelasting af te schaffen. 
Het wetsvoorstel zal worden 
ingediend op Prinsjesdag.  
In Nederland wordt een fel 
maatschappelijk debat gevoerd 
over de wenselijkheid van de 
afschaffing. Tijdens dit seminar 
zal een aantal topwetenschappers 
met elkaar (en de zaal) in discussie 
gaan over het wetsvoorstel, bezien 
in het licht van economische en 
juridische (inclusief EU-rechtelijke) 
overwegingen. Aan belangstellenden 
wordt de mogelijkheid geboden 
om een position paper over dit 
onderwerp op te stellen, dat zal 
worden gepubliceerd op de 
ACTL-website
 



Position Papers
Aan belangstellenden wordt de moge-
lijkheid geboden om een position paper 
op te stellen dat vervolgens - na een 
redactionele toets - door het ACTL wordt 
gepubliceerd op de ACTL-website. 
Voor de spelregels van de position 
paper zie de position paper guidelines 
op www.actl.uva.nl

Locatie
Universiteit van Amsterdam
Roeterseilandcampus
Gebouw A - zaal: Moot Court  
(derde verdieping; zaal A3.15)
Nieuwe Achtergracht 166 
1018 WV Amsterdam

Toegang
€ 50 | Studenten € 7,50

 Zie voor inschrijving  
www.actl.uva.nl onder News & Events 

Organisatie
Dit seminar is georganiseerd door 
Amsterdam Centre for Tax Law 
(ACTL) van de Universiteit van 
Amsterdam. zie: www.actl.uva.nl

 

 

 



Programma 
Opening

13.00-13.05 Opening door de voorzitter - prof. dr. Otto Marres (ACTL/Meijburg & Co)

13.05-13.20 Keynote Speech - To be confirmed

Panel 1: Economische en politieke beleidsafwegingen

Panelvoorzitter: prof. dr. Dennis Weber (ACTL/Loyens & Loeff)

13.30-15.15 - Het economische belang van de dividendbelasting voor het vestigingsklimaat -
prof. dr. Harry Garretsen (Universiteit Groningen/IntheLEAD) 

- Gokken met de dividendbelasting - 
prof. dr. Bas Jacobs (Erasmus Universiteit Rotterdam)

- dr. John Lorié

15.15-15.45 Koffiepauze

Panel 2: EU-recht en het wetsvoorstel

Panelvoorzitter: prof. dr. Hein Vermeulen (ACTL/PWC)

15.45-17.00 - Het wetsvoorstel -
prof. dr. Otto Marres (ACTL/Meijburg & Co)

- Politieke beleidsafwegingen - 
mr. drs. Michiel Spanjers (Universiteit Leiden)

- Europeesrechtelijke kwetsbaarheden -
prof. dr. Sjoerd Douma (ACTL)

17.00-17.45 Debat met de zaal onder leiding van prof. dr. Stef van Weeghel (ACTL/PwC)

17.45 Borrel



Conference, Courses and a LLM in
International Taxation
The ACTL regularly organizes (internatio-
nal) conferences, seminars and courses.
Since September 2015, ACTL, in close
operation with IBFD, the internationally
renowned tax research institute, offers the
full-time Advanced Master’s (LLM) in
International Tax Law: Principles, Policy
and Practice.

Co-operation
The ACTL works together with other
universities and research centers on a
European and a global level. The most
important co-operations of the ACTL are
the GREIT, the Group for Research on
European and International Taxation
(greit-tax.eu), the ACTL’s collaboration
with IBFD, the International Bureau of
Fiscal Documentation (ibfd.com), and
partnerships with universities in North
America, South America, the Russian
Federation, and Asia.

Staff
The ACTL has a research staff of over
twenty members, which includes professors,
assistant professors and PhD researchers.
In addition, several external researchers are
associated with the ACTL. The ACTL
professors are:
n Prof. dr. Rob Cornelisse
n Prof. dr. Sjoerd Douma
n Prof. dr. Otto Marres
n Prof. dr. Jan van de Streek
n Prof. dr. Hein Vermeulen
n Prof. dr. Peter Wattel
n Prof. dr. Dennis Weber
n Prof. dr. Stef van Weeghel
n Prof. dr. Mariken van Hilten

Visit our website
actl.uva.nl

Join us on
Become a member of the ACTL group on
LinkedIn and get updated about events,
prepublications, free downloads and more
of the ACTL.

The Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL) is the tax law research

centre of the University of Amsterdam. ACTL members conduct

research into various subjects of tax law, with a strong emphasis on

Corporate Taxation, International Tax Law and European Tax Law.
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