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2 oktober 2014:
Debatmiddag Autonomie van het bestuur en haar grenzen voor en na de Cancunuitspraak
20 november 2014:
Debatmiddag: Bitcoin; juridische en fiscale aspecten in beeld
27 november 2014:
Lecture by Niall Lenihan (ECB):‘How Has the EU Protected Depositors in the Financial
Crisis?”

Verslag ZIFO-congres ‘De toekomst van IP-regimes in Nederland en Europa’
Op woensdag 2 juli 2014 organiseerde de vakgroep Fiscaal recht een congres over de fiscale
behandeling van IP (‘Intellectual Property’). Tijdens dit congres, dat bijna 400 bezoekers trok,
stond de toekomst van het Nederlandse fiscale IP-beleid centraal. Daarbij draaide het om
vragen als: waar staat Nederland ten opzichte van andere landen als het gaat om het
aantrekken van innovatieve activiteiten en wat is de invloed van OESO- en EU-actieplannen
op het punt van staatssteun en schadelijke belastingconcurrentie? Lees verder
Reacties consultaties
 Reactie Consultatie Voorontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen. Lees verder
 Reactie Consultatie Voorontwerp grensoverschrijdende omzetting kapitaalvennootschappen. Lees verder
Verslag ZIFO-congres: het concern in 2020
Het ZIFO jaarcongres ging over de ontwikkelingen in het denken over concerns,
belicht vanuit verschillende disciplines. Hoe worden groepsmaatschappijen in
de verschillende disciplines benaderd. Naast het (internationale) vennootschapsrecht passeerden het aansprakelijkheidsrecht, het arbeidsrecht, het
belastingrecht en het mededingingsrecht de revue. Lees verder
Interview professor Masatoshi Tanabe from Hiroshima Shudo University
Mas Tanabe spends his one year sabbatical at VU University, starting September 2014. We held a small interview
to introduce him to you. ‘When I was doing comparative research on shareholder meetings and shareholders
agreements I noticed that Wino van Veen had recently published a book on this topic. I took much interest in
Dutch law after reading about the Ondernemingskamer in the book’. Lees verder
Jan Gooijer onderzoekt: Het inwonerschap van entiteiten onder belastingverdragen
In zijn (promotie)onderzoek staat de vraag staat centraal welke onduidelijkheden met betrekking
tot het inwonerschap een goede werking van belastingverdragen belemmeren en hoe de
verdragsdefinitie zou kunnen worden aangepast om de realisatie van de doelstelling van
belastingverdragen beter mogelijk te maken. Lees verder
Fellow -en participanten nieuws
 Van Lanschot NV en NXP zijn als participant toegetreden tot het ZIFO.
 Prof. mr. Wilco J. Oostwouder en mr. Kleis Broekhuizen als Fellow toegetreden tot het ZIFO. Lees verder
ZIFO-reeks / recente publicaties
Lees verder
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