
 

Programma Permanente Educatie (PPE) 2022 

PE-Seminar Formele EU-rechtsbeginselen en hun impact op het 

belastingrecht 

 
Datum: 1 december 2022 

 

Locatie: Hotel Ernst Sillem Hoeve 

Soestdijkerweg 10b, 3734 MH Den Dolder, tel: 035 666 8541 

 

Wet- en regelgeving komt steeds vaker vanuit Europa. Waar zit nog ruimte voor de adviseur? De Europese 

dimensie van het formele recht staat centraal tijdens het eerste deel van deze bijeenkomst. In het tweede 

deel gaan de inleiders met name in op de gevolgen voor de Nederlandse belastingpraktijk. 

 

PROGRAMMA VAKTECHNISCHE PE-BIJEENKOMST (3 PE-UREN) 

15.00 uur – 15.30 uur  Ontvangst met koffie/thee  

15.30 uur – 17.00 uur 

Deel I: Inleiding op formele EU-rechtsbeginselen 

Arjo van Eijsden (Raadsheer Hoge Raad) 

- Welke beginselen spelen in welke hoedanigheid een rol? 

- Inhoud, grondslag en reikwijdte beginselen 

- Rol handvest, verhouding met EVRM, beginsel van effectieve toepassing 

Unierecht, beginsel van effectieve rechtsbescherming 

Anneke Keulemans (Raadsheer bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) 

- Bespreking Unierechtelijk verdedigingsbeginsel 

- Theorie: stappenplan en hokjestheorie 

- Jurisprudentie en ontwikkelingen 

Angelique Perdaems (Hertoghs Advocaten)   

- Verweren bij boetes (6 EVRM) 

- Bewijsmaatstaf (HR 8 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:526) 

- Nemo-teneturbeginsel en informatieverplichtingen (EHRM 4 oktober 

2022, 58324/15) 

- Recht op bijstand bij verhoor (Hof Arnhem-Leeuwarden 30 september 

2022,  ECLI:NL:GHARL:2022:8130) 



 

17.00 uur – 17.45 uur  Pauze met buffet 

17.45 uur – 19.15 uur  

Deel II: Impact van de formele EU-rechtsbeginselen op het belastingrecht 

 

Daniël Smit (EY, bijzonder hoogleraar belastingheffing digitale economie, 

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam) 

- Wat is de reikwijdte van het Europese recht?  

- Achterhaalde arresten van de Hoge Raad. Wat te doen met aanslagen die al 

vaststaan? 

- Bewijslast en bewijslastverdeling 

- Prejudiciële vragen DAC6 i.v.m. rechtszekerheidsbeginsel 

 

Walter de Wit (EY, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam)   

- Rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel in de BTW en douane 
- Werking in de tijd arresten HvJ 
- Fiscale neutraliteit (gelijkheidsbeginsel binnen de BTW) 

 


