
 

News, Events & Publications 
Gooike van Slooten 

 Author, "Over rechtsmiddelen, rechterlijke middelen en middelen voor de rechter," 

BTWbrief, nr. 5, blz. 10, 2003 

 Editor , J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod, ‘Wegwijs in de BTW’, reprinted en reviewed by A.P. 

van Nes, J.P. Hulshof en G.J. van Slooten, The Hague, Koninklijke Vermande, 2003 

 Author, "De associatie van EG en LGO: transhipment als proeve van gelijkwaardigheid," 

Weekblad Fiscaal Recht, nr. 6529, blz. 798, 2003 

 Author, "Aftrek van voorbelasting achteraf: de gebrekkige implementatie van art. 18, derde 

lid, Zesde richtlijn," Weekblad Fiscaal Recht, 6555, blz. 1902 

 Author, "Zijn niet onredelijke beroepstermijnen wel doeltreffend?," Weekblad Fiscaal Recht, 

nr. 6568, blz. 389, 2004 

 Author, "Vrijstellingen voor grensarbeiders, het arrest Van Lent en de uit de heffing van BPM 

voortvloeiende belemmeringen van het vrije verkeer," Weekblad Fiscaal Recht, nr. 6586, blz. 

1075, 2004 

 Author, "Is “Vraag en antwoord” in communautaire situaties meer vraag dan antwoord?," 

Weekblad Fiscaal Recht, nr. 6598, blz. 1606, 2004 

 Co-author , ‘Terugvordering van staatssteun, een rechtsvergelijkend onderzoek’, Centrum 

voor wetgevingsvraagstukken van de Universiteit van Tilburg, 2005 

 Co-author, B Hessel, J.R. van Angeren, W. den Ouden en G.J. van Slooten, ‘Staatssteun op 

het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht’, Preadvies VAR, 2005, 

publication no. 134 

 Speaker, ‘Het territorialiteitsbeginsel: weg ermee?’, opening of the district Court in Haarlem 

in The Netherlands 

 Author, ‘Het arrest Charles-Tijmens en teruggaaf van voorbelasting achteraf: formele 

rechtskracht, maar pas na een redelijke termijn?’, BTW-brief, 2005, nr. 8/9, blz. 7 

 Co-author, Commentary on the provisions of the Community Customs Code (Artikelsgewijs 

commentaar op het Communautair Douanewetboek), Handboek bij in- en uitvoer, deel C, 

Den Haag, Ten Hagen Stam Uitgevers (under review) 

 Co-author, "Cursus Belastingrecht," European law, on mutual assistance and the collection of 

taxes between member states of the EU (under review) 


