
AANKONDIGING 
VFM LUSTRUM CONGRES 

‘Efficiënte geschiloplossing in belastingzaken’ 
14 juni 2017 te Utrecht 

 
In de week van 12 tot en met 16 juni 2017 vindt de ‘Week van de Mediation’ plaats. Op woensdag 14 juni 
2017 organiseert de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) een congres over: ‘Efficiënte 
geschiloplossing in belastingzaken’. Het congres vindt plaats in de Tuinzaal van de Winkel van Sinkel, 
Oudegracht 158, Utrecht.  
 
 
Geschillen zijn van alle tijden. Ook die tussen de Belastingdienst en belastingbetalers. De wijze waarop daar 
mee wordt omgegaan, verandert. Burgers zijn mondiger en stellen meer en hogere eisen aan de overheid. 
De rol van de Belastingdienst verandert, onder andere door de toenemende informatisering en 
mondialisering. Communicatie en onderlinge verhoudingen worden complexer. Hoe kunnen in deze tijd 
geschillen efficiënt worden opgelost?   
 
 
Programma: 
 
14.00 Ontvangst 
 
14.30  Opening congres - Roelof Vos, bestuurslid VFM en advocaat bij Hertoghs advocaten  
 
14.35 Inleiding: de voorwaarden voor een efficiënte oplossing en de belemmeringen die daarbij 

komen kijken - Arnaud Booij – voorzitter VFM en advocaat bij BooijBikkers advocaten  
 
14.50  Hard tegen hard, zand in de machine, eindeloos blijven vechten in fiscale zaken of kan het 

ook anders? - Roel Kerckhoffs advocaat bij Hertoghs advocaten 
 
15.10 Succesvolle en efficiënte geschiloplossing op ander terrein: goed voorbeeld doet goed 

volgen – Rob Meijer advocaat bij AKD en Deken van de Orde van Advocaten van Rotterdam en 
Klaartje Freeke, advocaat & wereldverbeteraar bij Freeke & Monster strafrechtadvocaten & 
mediators, tevens voorzitter van de adviescommissie Mediation van de Orde van Advocaten  

 
15.30 Pauze 
 
16.00  De veranderende rol van de inspecteur en adviseur: meer of minder conflicten? – Kyung van 

Kalsbeek, klantcoördinator en MfN- Registermediator bij de Belastingdienst en Henk, inkomend 
directeur NOB en werkzaam bij Deloitte 

 
16.20  Wet of geen wet, (fiscale) mediation is een blijvertje! - Theo Groeneveld (Raadsheer 

belastingkamer Hoge Raad) inclusief discussie met de zaal  
 
17.00 Borrel 

 
 

 
Het congres is bestemd voor leden van VFM, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, het Register 
Belastingadviseurs en de Nederlandse Vereniging van Advocaat-Belastingkundigen en medewerkers van de 
Belastingdienst en de rechterlijke macht.  
 
Heeft u interesse in dit congres? U kunt dit aangeven door uiterlijk 1 juni a.s. een email te sturen naar 
secretaris@vfmmediation.nl (onder vermelding van uw naam en organisatie). Er zijn 80 plaatsen 
beschikbaar. Leden van de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM) hebben voorrang. Wij zullen u zo 
spoedig mogelijk per email informeren of u geplaatst bent. Aan de deelname aan dit congres zijn geen 
kosten verbonden. 
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