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Het organiseren van een Round Table Conference (RTC) 
is een activiteit van de DACT die in 2009 voor het eerst 
heeft plaatsgevonden. Het doel is met Corporate Treasurers 
en experts op een specifiek vakgebied over strategische 
vraagstukken te discussiëren in een besloten bijeenkomst. 
De deelnemers worden op grond van een aantal criteria, 
waaronder functie en onderneming, geselecteerd en 
uitgenodigd. Het onderwerp van een RTC wordt ‘en petit 
comité’ ingeleid door een ter zake kundig spreker. Een 
gerenommeerde moderator zal de discussie leiden en het 
interactieve karakter van de sessie waarborgen.

De RTC 2010 heeft als onderwerp: de internationale 
vestigingsplaats voor treasury activiteiten vanuit een fiscaal 
perspectief. In zekere zin is er een ‘perfect storm’ gaande op 
dit gebied, met het Belgische Coördinatie Centra regime dat 
dit jaar eindigt, Nederland dat de groepsrentebox voorlopig 
op de lange baan heeft geschoven en landen als Zwitserland 
en Luxemburg die op de zwarte lijst van president Obama 
staan en daarom wellicht iets aan hun belastingregime zullen 
moeten doen. Tegelijkertijd zijn er belangrijke ontwikkelingen 
gaande op OESO niveau, op basis waarvan de economische 
substance van financiële transacties steeds meer voorop 
wordt gesteld door belastingdiensten.

Veel multinationals kampen daarom momenteel met de 
vraag: wat is vanuit fiscaal perspectief een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor mijn treasury activiteiten? Het 
antwoord op deze vraag kan een significante impact hebben 
voor treasurers. 

Tijdens de RTC zal een paneldiscussie plaatsvinden met 
treasurers die concrete ervaring hebben met de traditioneel 
gunstige belastingregimes. De inleiding van de RTC zal 
worden verzorgd door Stef van Weeghel, die als voorzitter van 
de Studiecommissie Belastingstelsel onlangs advies uitbracht 
over herziening van het Nederlandse belastingstelsel. Tevens 
hebben wij Frank Engelen bereid gevonden, samen met Stef 
van Weeghel, de verdere discussies deze middag te faciliteren.

RSVP voor 1 juni 2010

Dact  Round Table
Met veel genoegen nodigt het bestuur van de DACT u 
persoonlijk1 uit voor de DACT RTC op 16 juni 2010 over de 
internationale vestigingsplaats voor treasury activiteiten 
vanuit een fiscaal perspectief. Daarbij willen wij u – gelet 
op het specifieke onderwerp en het mogelijke belang voor 
uw onderneming - de mogelijkheid geven uw collega, met 
eindverantwoordelijkheid voor  Fiscale Zaken, eveneens uit 
te nodigen voor deze Round Table.

Programma
16.00  uur  Welkom ( DACT bestuur)
16.05  uur Inleiding op het onderwerp
17.00  uur Korte pauze
17.15  uur Paneldiscussie 

18.45  uur Diner
21.30  uur Afsluiting 

Lokatie
De Kastanjehof
Kloosterlaan 1
3749 AJ  Lage Vuursche

1  Deze uitnodiging is op persoonlijke titel en in principe niet   
 overdraagbaar. Eventuele verzoeken daartoe kunnen door het bestuur  
 van de DACT in overweging worden genomen. Omdat de actieve  
 participatie van alle deelnemers essentieel is voor het succes van de RTC  
 hecht het bestuur er veel belang aan dat degenen die deze uitnodiging  
 accepteren niet op het laatste moment lichtvaardig afzeggen.



www.dact.nl

Curricula Vitae sprekers

Prof. mr. S. van Weeghel
Stef van Weeghel is hoogleraar internationaal belastingrecht aan 
de Universiteit van Amsterdam en als partner verbonden aan 
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs. Hij is betrokken bij 
internationale fusies, overnames, beursintroducties, herstructureringen 
en financiële transacties en voorzitter van PwC’s AEX-Midkap groep. 
Daarnaast adviseert hij over uiteenlopende vraagstukken van 
Nederlands en internationaal belastingrecht. In 2000/2001 was hij 
lid van de Commissie Van Rooy, die het Kabinet advies uitbracht over 
herziening van de vennootschapsbelasting. In 2009/2010 was hij 
voorzitter van de Studiecommissie Belastingstelsel, die de Minister 
van Financiën advies uitbracht over herziening van het Nederlandse 
belastingstelsel. 

Prof. mr. F.A. Engelen
Frank Engelen is hoogleraar internationaal en Europees 
belastingrecht aan de Universiteit Leiden en als partner verbonden 
aan PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs. Hij is lid van PwC’s 
AEX-Midkap groep en tevens voorzitter van de EU Direct Tax Group, 
een Europees netwerk van specialisten op het terrein van het Europees 
belastingrecht. Hij adviseert verschillende Nederlandse multinationals 
over de fiscale aspecten van fusies, overnames, desinvesteringen, 
herstructureringen en financiële transacties. 

In augustus 2008 hebben Stef en Frank, samen met prof. dr. H. Vording, 
in een artikel dat is gepubliceerd in het Weekblad Fiscaal Recht, onder 
meer voorgesteld om groepsrente te defiscaliseren en de aftrek van 
deelnemingsrente te beperken.  Naar aanleiding van dit artikel zijn Stef 
en Frank als adviseur van het Ministerie van Financiën nauw betrokken 
geweest bij de verdere gedachtevorming rondom dit onderwerp. Hun 
artikel heeft de discussie in Nederland over de (toekomstige) fiscale 
behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen destijds in een 
stroomversnelling doen belanden.


