
 

 

 

Symposium 

Fiscale Rechtshulp & Rechtsbescherming 
verleden, heden & toekomst 

 
Datum: 24 maart 2022 

Tijdstip: 14:00 - 17:30 uur 

Locatie: Inntel Hotels te Utrecht 

 
Goede rechtshulp en -bijstand is van cruciaal belang voor de rechtsbescherming. Het kabinet trekt 
daarom de komende jaren extra geld uit, zodat sneller en meer laagdrempelige hulp kan worden 
geboden en de toegang tot het recht voor iedere burger wordt verbeterd. Ook wij willen een bijdrage 
leveren aan rechtshulp en richten ons dan met name op de fiscale rechtshulp voor kwetsbare burgers 
die geen professionele rechtshulp kunnen bekostigen. 
 
In het fiscale recht is het belang van rechtshulp aan kwetsbare mensen onderbelicht, terwijl uit het 
onderzoeksrapport ‘Burgers beter beschermd’ van de adviescommissie praktische 
rechtsbescherming in belastingzaken blijkt dat de praktische rechtsbescherming in belastingzaken op 
verschillende onderdelen tekortschiet.  
 
Dit vormt de aanleiding om tijdens het symposium, met Diana van Hout als moderator, met 

vertegenwoordigers van verschillende hulpverleningsinstanties, wetenschap, NOB-leden, overheid 

en politiek van gedachten te wisselen over verleden, heden maar vooral de toekomst van fiscale 

rechtshulp. Daarbij gaan we de mogelijkheden onderzoeken hoe we de rechtshulp kunnen 

verbeteren en wat we daarin kunnen betekenen. Het programma is hieronder opgenomen. 
 

13:30  Ontvangst met koffie 

 

Deel I – Opening 
 

14:00 Reinier van Zutphen – Nationale ombudsman  

14:15 Niels Boef – Voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)  

 

Deel II – Fiscale rechtshulp & Rechtsbescherming 

 
14:20 Moderator: Diana van Hout – Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen / Tilburg 

University - Dagvoorzitter 

 

14:30 Bart Snels – Inspecteur-Generaal, Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane bij het 

Ministerie van Financiën  

 ‘De nieuwe inspectie’ 

 

14:45 Liane Vlaskamp – DG Belastingdienst, Algemeen directeur Particulieren 



 

 

 ‘Rechtsbescherming vanuit de Belastingdienst voor kwetsbare burgers - stappen die 

zijn gezet & voornemens voor de toekomst’ 

15:00 Vragen en opmerkingen vanuit de zaal 

 

15:15 Pauze  

 

15:45 Interview met Leo Stevens – Econoom/emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit 

Rotterdam 

 ‘Het ontstaan van de belastingwinkel en de fiscale rechtshulp’  

 

16:00 Jasmine van der Vliet – Voorzitter Stichting Belastingwinkel Rotterdam 

 ‘De praktijk van de belastingwinkel’ 

 

16:15 André Moerman – Voorzitter signaleringscommissie Landelijke Organisatie Sociaal 

Raadslieden 

 ‘Belastingdienst, een bron van armoede?’ 

 

16:30 Dick Barmentlo & Frank Herreveld  – Bestuursleden sectie Formeel Belastingrecht 

NOB 

 ‘Een boodschap vanuit de belastingadviespraktijk’  

 

17:00 Vragen en opmerkingen vanuit de zaal 

 

Deel III – Afsluiting 
 

17:15 Diana van Hout - Afsluiting  

 

17:30  Borrel 


