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Jaarverslag Antwerp Tax Academy 2017 

Bijlage - Activiteitenprogramma's 
 

1.1.  Boekvoorstelling ATA-UCSIA “Building Trust in Taxation” (22 februari 2017) 
 

Sinds 2007 zoals de Amerikaanse huizencrisis, de bankencrisis en de budgettaire crisissen in landen 
van de eurozone (o.m. Griekenland, Spanje en Portugal), hebben vragen doen rijzen naar de 
legitimiteit van de bestaande belastingsystemen. 

In dezelfde periode tonen onthullingen in de media (Swissleaks, Luxleaks en de Panama papers) dat 
multinationale bedrijven de fiscale druk op hun winsten proberen te minimaliseren door handig in te 
spelen op de verschillende belastingstelsels van de landen waarin zij actief zijn. Dit gedrag wordt 
bovendien ook in de hand gewerkt door een fiscale concurrentie tussen landen die trachten zoveel 
mogelijk investeerders te lokken. Al deze ontwikkelingen hebben wereldwijd reacties veroorzaakt die 
wijzen op een verminderd vertrouwen van de burgers in het belastingsysteem waaraan zij zijn 
onderworpen. Een goed en democratisch belastingsysteem vereist nochtans dat belastingplichtigen 
erop kunnen vertrouwen dat belastingen rechtvaardig worden geïnd en efficiënt en effectief worden 
ingezet voor de realisatie van de overheidstaken.  

De fundamentele vraag rijst hoe dit fiscaal vertrouwen opnieuw kan worden hersteld en bevorderd. 
Deze publicatie waarin voormelde vraagstelling centraal staat, werd uitgewerkt naar aanleiding van 
een internationale academische workshop over belastingen en vertrouwen in mei 2015. 

Programma 

Verwelkoming 
Prof. dr. Luc Braeckmans, academisch directeur UCSIA 

Voorstelling van het boek 
Prof. dr. Bruno Peeters, voorzitter Antwerp Tax Academy, Universiteit Antwerpen 

Lezing: belastingen als olifant: aspecten van fiscaal vertrouwen 
Prof. dr. Hans Gribnau, Universiteit Tilburg en Universiteit Leiden 

Belastingen lijken vaak vooral een kwestie van vrij technische regels. De schijn bedriegt echter. 
Belastingen zijn een moreel fenomeen en dat betekent dat er fundamentele waarden in het geding 
zijn. Een daarvan is vertrouwen. In deze lezing zal een aantal aspecten van fiscaal vertrouwen 
worden besproken. 

De visie van een head of tax 
Wim Wuyts, Global Head of Tax – Bekaert Group en voorzitter fiscale commissie van het vbo 

Receptie en boekverkoop 
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1.2.  Studienamiddag “Grondrechten: bescherming van de belastingplichtige 
tegen de overheid” (19 oktober 2017), georganiseerd door de vzw Fiskofoon, 
Universiteit Gent en ATA 

 

In de fiscale rechtspraak worden grondrechten steeds vaker ingeroepen. Het recht op gelijkheid en 

het recht op eerlijk proces zijn reeds lange tijd klassiekers. Het recht op eigendom en het recht op 

privéleven zijn daarnaast duidelijk in opmars in fiscale zaken. In dit seminarie werd de toepassing van 

een aantal fundamentele rechten behandeld in een aantal actuele fiscale thema's. De 

studienamiddag was gebaseerd op een boek dat in 2016 bij Larcier verscheen (Sylvie De Raedt & 

Anne Van de Vijver (edit.), Fiscale Rechtspraakoverzichten: Grondrechten in fiscalibus, Brussel, 

Larcier, 2016). 

Programma 

13.30 u ..Onthaal en registratie 
 
14.00 u ..Voorstelling van het boek en inleiding van het thema en de sprekers  
Prof. Patricia Popelier (Universiteit Antwerpen) 
 
14.15 u ..Voorzienbaarheid 
Prof. Elly Van de velde (Universiteit Hasselt) 
 
14.45 u ..Privacy 
Dr. Sylvie De Raedt (Universiteit Gent) 
 
15.15 u ..Koffiepauze 
 
15.30 u ..Staatssteun 
Prof. Anne Van de Vijver (Universiteit Antwerpen) 
 
16.00 u ..Non bis in idem 
Prof. Caroline Vanderkerken (Universiteit Hasselt) 
 
16.30 u ..Vragenronde 
 
17.00 u ..Einde 
 

 

1.3.  Workshop “Datamining and tax”  (23 november 2017) 
 

A diverse array of people from academics, tax administrations and private corporations will shed 

some light on the opportunities and limitations of data mining as a key tool to support decision 

making. State-of-the-art data mining methodologies will be presented in case studies, focusing on 

enhancing fraud detection capabilities or improving internal operations of tax authorities altogether. 

Furthermore, we also dig deeper into privacy concerns regarding the use of (personal) data. 
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Programma 

12.50 - 13.20  
Registration participants 
 

13.20 - 13.30  
Welcome by David Martens (Universiteit Antwerpen) 

13.30 - 14.00  - Corporate residence fraud detection by analysing large transactional network data 
(Jellis Vanhoeyveld – Universiteit Antwerpen) 

14.00 - 14.30  - Privacy considerations on data mining and profiling 
(Sylvie De Raedt – UGent) 
 
14.50 - 15.20  - Detection of excise fraud in trading networks 
(Lore Cloots – Federal Public Service Finance, Customs and Excise, Belgium) 
 
15.20 - 15.50  - Reducing the cost to serve "High Attention Applicants" for tax benefits with 
machine learning 
(Harold Claassen – Dutch Tax Authority) 

15.50 - 16.20  
Kathleen Soors, Jelle Heyvaert (Deloitte) 
  

16.20 - 18.30  Reception 

 

1.4 Permanente vorming Douanerechten en accijnzen (programma 2018) 

 

De permanente opleiding douane en accijnzen is een modulair samengestelde, academisch 

georiënteerde specialisatieopleiding douanerechten en accijnzen die in samenspraak met de FOD 

Financiën en met medewerking van de privésector wordt georganiseerd door de Universiteit 

Antwerpen - ATA (Nederlandstalig luik) en de Universiteit Luik (Franstalig luik). 

 

Bij het uitwerken van de opleiding is rekening gehouden met het EU Customs Competency 

Framework. 

 

In een eerste fase wordt een algemene module georganiseerd. Vervolgens kunnen cursisten die met 

succes de algemene module hebben gevolgd, inschrijven in verschillende specialisatiemodules die in 

een tweede fase zullen worden uitgerold. Bij het uitwerken van de specialisatiemodules wordt 

eveneens rekening gehouden met het EU Customs Competence Framework. 
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Het volledige programma, inclusief de vakomschrijvingen per lesdag, kan worden geraadpleegd op de 

website van de Antwerp Tax Academy. 

 

Programma 

 Dag 1 

1. Inleidend kader 

1. Douane en accijnzen in het recht 
Spreker 
Prof. Eric Van Dooren (Raadsheer hof van beroep Antwerpen, docent UAntwerpen) 
 
  

2. Douane en accijnzen in de wereld 
Sprekers 
- Kristian Vanderwaeren (administrateur-generaal FOD Financiën – AAD&A) 
- Valere Vangeel (adviseur-generaal, afdeling Internationale Economie, FOD Economie) 

2. Elementen van internationale handel en vervoerrecht 

Sprekers 

 Prof. dr. Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen) 

 Lionel Van Reet (Vennoot PWC Customs & International Trade) 

3. Receptie 

 

 Dag 2 

1. Douanemaatregelen en handelspolitieke (niet-fiscale) maatregelen 

Spreker 

Fernand Rutten (Vennoot Deloitte Global Trade Advisory) 

2. Douanetarief 

Spreker 

Franky De Pril (Vennoot EY Global Trade) 

 

 Dag 3 
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1. Oorsprong van goederen 

Spreker 

Josse Verbeken (Adviseur FOD Financiën – AAD&A) 

2. Douanewaarde van goederen 

Spreker 

Diederik Bogaerts (Director KPMG Tax Advisors - Global Trade & Customs Practice) 

 

 Dag 4 

1. Binnenbrengen van goederen en tijdelijke opslag 

Spreker 

Jan Van Wesemael (Senior Advisor Alfaport-Voka - Customs & Compliance) 

2. Douaneregelingen 

Spreker 

Werner Rens (Adviseur-generaal FOD Financiën – AAD&A) 

 

 Dag 5 

1. Douaneaangiften 

Spreker 

Willem Dewint (Attaché FOD Financiën – AAD&A) 

2. Douaneschuld en invorderingen 

Spreker 

Alexander Baert (Advocaat Laga) 

 

 Dag 6 
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1. Accijnzen: algemeen 

Spreker 

Dirk Aerts (Vennoot Customs4Trade) 

2. Accijnzen: sectoraal / productgroep 

Spreker 

Sabine De Schryver (Adviseur FOD Financiën - AAD&A) 

 

 Dag 7 

1. BTW-regeling bij in- en uitvoer 

Sprekers 

 Ine Lejeune (Partner Law Square, Tax Policy, Dispute Resolution & Litigation) 

 Claire De Lepeleire (Director PWC ITX) 

 

2. Onderzoeksbevoegdheden AAD&A en bewijsmiddelen 

Spreker 

Erik Gevers (Advocaat Antaxius Advocaten) 

 

 Dag 8 

1. Administratief bezwaar, transactie en geschillenregeling 

Spreker 

Luc Van De Velde-Poelman (Adviseur-generaal FOD Financiën – AAD&A) 

2. Elementen van douanestrafrecht 

Spreker 

Prof. Eric Van Dooren (Raadsheer hof van beroep Antwerpen, docent UAntwerpen) 

 

 Examen 
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1.5 Opleiding “First State Aid and the Role of National Judges within the EU 

Commission’s Modernization Programme” 

 

ATA is co-beneficiary partner in het project met de Universiteit Tilburg (Fiscal Instituut Tilburg – FIT) 

als projectcoördinator. De andere deelnemende universiteiten zijn de Vienna University of 

Economics and Business (WU) en de Universiteit van Bologna (The European School of Advanced 

Fiscal Studies – SEAST). 

Dit tweejarige project gaat over staatssteunregels, fiscale staatssteun en de problematiek daarrond. 

Er werden tijdens dit project vier seminaries georganiseerd en vier workshops waaraan per 

deelnemend land vijf nationale rechters participeren zodat zij een opleiding kregen en gecoacht 

werden in staatssteun. Verder werden good practices tussen de verschillende landen uitgewisseld. 

De workshops vonden plaats op volgende momenten: 

- 19 mei 2017 (Nederland) 

- 15 september 2017 (Italië) 

- 17 november 2017 (Nederland) 

- 19 januari 2018 (Italië) 

De seminaries vonden plaats op volgende momenten en werden steeds in Antwerpen door de 

nationale rechters via teleconferencing gevolgd:  

- 31 maart 2017 (Oostenrijk) 

- 16 juni 2017 (België – Oostenrijk) 

- 20 oktober 2017 (Nederland) 

- 15 december 2017 (Italië – Nederland) 

ATA verzorgde het seminarie van 16 juni 2017. 

Prof. Bruno Peeters - Prof. Anne Van de Vijver (University of Antwerp) – Alexandra Miladinovic, LL.M. 

(Vienna University of Economics and Business) 

National recovery procedures: how to guarantee an effective and immediate enforcement of the 

Commission’s decisions.  

The role of national judges  

Analysis of the case law of the EU Courts 

 Belgian and Austrian procedures  

 

 


