WORKSHOPS SYMPOSIUM ‘EERLIJK DELEN IS NIET MOEILIJK’
Wanneer? 8 september 2018
Waar? Tobacco Theater, Nes 75 in Amsterdam
Hoe laat? 12.45-14.15 uur (inloop vanaf 12.00 uur)
1. Belastingdruk op arbeid versus belastingdruk op kapitaal
In Nederland is de belastingdruk op arbeid relatief hoog, maar op kapitaal juist relatief laag. De
mogelijke verlaging van de dividendbelasting past in de trend van lagere belastingen op kapitaal.
Kan het verschil in belastingdruk tussen kapitaal en arbeid verkleint worden? Welke
mogelijkheden zijn er om kapitaal in Nederland anders te belasten en hoe past dit in de
internationale fiscale context?
Sprekers
Gespreksleider: Thomas van Duin, kaderacademie FNV
Rodrigo Fernandez, onderzoeker SOMO
Klaas Bangma, econoom FNV

2. Het werkelijke verhaal achter de dividendbelasting - Masterclass
Verdiepende workshop over de zin en onzin van de afschaffing van de dividendbelasting. Wat is
er nu werkelijk aan de hand met de dividendbelasting en wie profiteert er van de afschaffing?
Spreker
Jan van de Streek, hoogleraar Fiscaal Concernrecht

3. De lobby achter de dividendbelasting
Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma, het duurde maanden voordat nota's boven tafel
kwamen en nog is er veel onduidelijk over hoe de afschaffing van de dividendbelasting in het
regeerakkoord kwam. In deze workshop kijken we naar de lobby die achter de schermen grote
invloed had.

4. Belastingconcurrentie (Let op! deze workshop is in het Engels)
In deze workshop wordt de afschaffing van de dividendbelasting geplaatst binnen de bredere
context waarin Nederland met andere landen fiscaal concurreert. Vanuit internationale
instanties (IMF, EC) zijn er toenemende zorgen over schadelijke belastingconcurrentie tussen
landen. Hoe schadelijk is deze concurrentie? En welke maatregelen zijn er mogelijk?
Sprekers
Gespreksleider: Giuseppe van der Helm, Chair of Tax Justice Netherlands
Introductie: Esmé Berkhout, Oxfam Novib: Context, the global tax race to the bottom
Nguyen Thu Huong (Huong), Oxfam Vietnam: Tax incentives in Vietnam
Joab Okanda, Oxfam Pan-Africa office: Tax incentives in Africa
Gijs Verbraak, Action Aid Netherlands: Tax incentives in the Netherlands
Bart Snels, member of Parliament, GroenLinks: Reaction on the role of the government and
political parties in the Netherlands

