
Wetsvoorstel vereenvoudiging 
formeel verkeer Belastingdienst
Sinterklaascadeau of wolf in schaapskleren?

Vrijdagmiddag 6 december aanstaande zal de Universiteit van 
Amsterdam een tweede symposium wijden aan het inmiddels 
wetsvoorstel betreffende ‘soepel herzien’. Het symposium is vrij 
toegankelijk, wel is in verband met het beperkte aantal plaatsen 
aanmelding noodzakelijk via tax-seminar-fdr@uva.nl, waarna 
bevestiging van deelname volgt. Als dagvoorzitter en inleider zal  
dr. E. Poelmann optreden. Daarna zullen vier deskundigen hun visie 
op (onderdelen van) het wetsvoorstel uiteenzetten. Na afloop kan 
onder het genot van een drankje worden nagepraat. 

Amsterdam | 6 december 2013

Prof. mr. J.L.M. Gribnau zal vanuit een terug- 
blik op de ontwikkeling van het leerstuk van 
navordering ingaan op de spanning tussen 
rechtshandhaving en rechtsbescherming, meer 
concreet tussen rechtsgelijkheid en rechts-
zekerheid. Tevens zal hij dit evalueren vanuit 
het perspectief van kwaliteit van wetgeving, 
eisen/beginselen van behoorlijke wetgeving.

Prof. mr. G. Overkleeft-Verburg zal ingaan 
op de uitvoeringsproblemen betreffende de 
regeling van het elektronisch bestuurlijk 
verkeer in de Awb, toegespitst op de inherente 
risico’s van elektronische communicatie, de 
verschuiving hiervan richting burger, de 
juridische consequenties van het werken met 
“mijn-domeinen” alsmede de problematiek 
van de elektronische handtekening.

Mr. M. Pelinck en dr. Ch. J. Langereis zullen 
elk ingaan op de voorgestelde regeling. 

Aanmelding per e-mail naar  
tax-seminar-fdr@uva.nl onder vermelding 
van naam, organisatie en e-mailadres. 

Locatie
Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Oudemanhuispoort 4-6
Collegezaal D0.09
1012 CN Amsterdam

Bezoek voor meer informatie onze website: 
www.actl.uva.nl > news & events

Symposium

Amsterdam Centre for Tax Law



Programma

12.00 - 12.30 Opening & inleiding

- Eric Poelmann

12.30 - 13.15 Van de spanning tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving

- Hans Gribnau

13.15 - 13.45 Pauze

13.45 - 14.30 Van elektronische communicatie - deel 1

- Margriet Overkleeft-Verburg

14.30 - 15.00 Pauze

15.00 - 16.15 Van elektronische communicatie - deel 2

- Martien Pelinck

- Charles Langereis

16.15 - 17.30 Slotwoord en borrel

- Eric Poelmann
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