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NL

Het perspectief van de intergenerationele rechtvaardigheid

Ik schrijf in 

Programma  

17.00 uur 

Inleiding door prof. Bruno Peeters, voorzitter van de Antwerp Tax Academy 

17.05 uur 

Lezing door prof. Neil H. Buchanan (University of Florida) met als titel: tax policy in the context of the

Covid crisis – an intergenerational justice perspective

17.45 uur 

Debat met prof. Erik Schokkaert (KULeuven, Research center of Public Economics) en Prof. Gerlinde

Verbist (UAntwerpen, Herman Deleeck Center for Social Policy) 

18.15 uur 

Keynote speaker minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (to be confirmed)  

18.30 uur 

Network drink 

Dit event zal doorgaan in het Engels en wordt in samenwerking met Antwerpen in Fiscalibus

georganiseerd. 

Wie is Neil Buchanan

Professor Neil H. Buchanan startte aan de Universiteit van Florida in 2019 als de James J. Freeland

Eminent Scholar Chair in Taxation en als de Director of Global Scholarly Initiatives. 

Hij geeft frequent lezingen en bezoekt regelmatig universiteiten over de hele wereld, waaronder recent

Cambridge University en de University of Vienna.
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Hij is internationaal bekend om zijn baanbrekend werk over intergenerationele rechtvaardigheid,

pensioenen, constitutionele problemen in verband met overheidsbudgetten en voor zijn fundamentele

kritiek op de orthodoxe economische theorie. 

Hij wordt vaak geciteerd in de pers  en heeft gepubliceerd in The Boston Globe, The Hill, The New York

Times, edm. 

Professor Buchanan studeerde aan Vassar College, behaalde nadien zijn Juris Doctor degree aan de

University of Michigan, zijn Master of Arts en Ph.D. degree in Economie in Harvard University en zijn Ph.D.

in recht aan de Monash University in Australië. 

Professor Buchanan geeft les aan het College of Law aan de University of Florida.

Locatie 

Universiteit Antwerpen 

Stadscampus  

Promotiezaal Grauwzusters 

 Gebouw S 

Lange Sint-Annastraat 7 

2000 Antwerpen

Deelnameprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 100. 

Deze prijs omvat deelname aan de lezing, het debat en de netwerkreceptie. 

Korting voor leden van Antwerpen in Fiscalibus (alumni master in fiscaal recht UAntwerpen, 50% op de

inschrijvingsprijs).

Personeelsleden en studenten UAntwerpen nemen gratis deel.

Inschrijven

Uitsluitend elektronisch via deze webpagina.

Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits

eenvoudige schriftelijke mededeling aan de organisatoren.

Het inschrijvingsgeld wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de debetnota betaald op KBC

rekeningnummer BE69 7350 1176 5478 van Nexus, CST-UAntwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen.

De vermelde prijzen zijn prijzen exclusief BTW, omdat Nexus in de huidige stand van de wetgeving een

niet-belastingplichtige rechtspersoon is. Hierin kan de wetgever verandering brengen en Nexus behoudt

zich dan ook het recht voor deze BTW door te rekenen ingeval de wetgever hiertoe beslist.

Nexus is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille, door hiervan

gebruik te maken kan tot 30% worden bespaard op de deelnemersgelden. De aanvraag van de KMO-

portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. De deelnemer verbindt

zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen te respecteren.

https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/campussen/gebruik-infrastructuur/catering-en-congreszalen/congreszalen/klooster-van-de-grauwzusters/
https://nexustool.uantwerpen.be/courses/organizer/aif
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
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Het accreditatienummer voor de KMO-portefeuille van Nexus Antwerpen is DV.O100321.

Erkenningen 

In aanvraag: OVB, ITAA, IBJ, IGO.

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in (fiscaal) beleid en het perspectief van de intergenerationele

rechtvaardigheid (juristen, economen, politieke en sociale wetenschappers, ...) 

Coronamaatregelen

De Universiteit Antwerpen volgt voor dit event enkele coronamaatregelen. We zetten deze graag even

voor u op een rij:

U mag het COVID-certificaat zowel op de COVIDsafe app als geprint op papier of als download-pdf

meenemen.

•

De Universiteit Antwerpen biedt voor mensen die geen geldig certificaat hebben geen sneltesten aan

als alternatief voor een PCR-test. Zorg dus voor uw vertrek naar het evenement voor een geldig

COVID-certificaat of zekerheid over een alternatief.

•

Dankzij het COVID-certificaat kan dit event plaatsvinden zonder mondmaskers en sociale afstand.

Hou er wel rekening mee dat u een mondmasker bij zich heeft aangezien buiten de besloten ruimte

van dit event en in en rond de gebouwen van de Universiteit Antwerpen een mondmaskerplicht

mogelijks noodzakelijk is.

•

Contact

Antwerp Tax Academy

Toon e-mailadres

Tel. +32 3 265 31 15

Stadscampus, Gebouw V, S.V.091

Venusstraat 23

2000 Antwerpen, België

Ik schrijf in 

Blijf op de hoogte 

https://nexustool.uantwerpen.be/courses/organizer/aif
https://forms.uantwerpen.be/nl/centua/ata-douane-accijnzen/?_ga=2.49142432.785034915.1631692412-1595037325.1631692412
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