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PRAKTIJKGEBIEDEN 
Fiscaal beleid, familiebedrijven en vermogende particulieren, 

beursgenoteerde ondernemingen, maatschappelijke 

ondernemingen en goede doelen en dispute resolution. 

 
BIOGRAFIE 
Stan Stevens (afgestudeerd fiscale economie) heeft ruim 22 jaar 

ervaring met het adviseren van (internationaal) opererende 

familiebedrijven, goede doelen en maatschappelijke 

ondernemingen zoals ziekenhuizen en woningcorporaties. Hij 

geeft de aandeelhouders en de onderneming advies over fiscale 

vragen rond binnen- en buitenlandse investeringen, 

financieringen, bedrijfsopvolging en tax planning. 

Stan staat daarnaast maatschappelijke ondernemingen bij 

geschillen over de belastingplicht, toepassing van vrijstellingen en 

aanpassingen van de concernstructuur. Ook voert hij regelmatig 

procedures bij de rechter en verstrekt hij fiscale opinies. 

Stan is 18 jaar werkzaam geweest bij PwC, waarvan 8 jaar als 

partner. Tevens maakte hij deel uit van de opiniecommissie. Sinds 

2010 is Stan Bijzonder Hoogleraar Fiscale aspecten van 

maatschappelijke ondernemingen bij TIAS/Tilburg University. en 

vanaf 2017 hoogleraar vennootschapsbelasting bij Tilburg 

University.  

Sinds 2014 is Stan aangesloten bij HVK Stevens 

 

 
RELEVANTE WERKERVARING  

• Advisering (internationale) familiebedrijven en haar 
aandeelhouders als ook enkele beursgenoteerde 
ondernemingen. 

• Advisering van diverse ziekenhuizen, maatschappelijke 
ondernemingen, gemeenten, ANBI’s etc.  

• Oplossing van complexe geschillen tussen de 
Belastingdienst en de belastingplicht.  

OVERIGE RELEVANTE ERVARINGEN  

• Docent belastingrecht, Universiteit van Tilburg. 

• Stan spreekt ook regelmatig op congressen over 

onderwerpen als fiscaal beleid, belastingplicht, 

winstbepaling, financieringen, maatschappelijke 

ondernemingen, bedrijfsopvolging, directeur- 

grootaandeelhouders, emigratie en immigratie. 

• Stan heeft een groot aantal verschillende 

wetenschappelijke artikelen en boeken geschreven. 

OPLEIDINGEN 

• HEAO Accountancy Breda, 1994 

• Master fiscale economie Universiteit van Tilburg, 1996 

• PhD, Universiteit van Tilburg, 2011 

 
LIDMAATSCHAPPEN 
 

• Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

• Vereniging van Belastingwetenschap 

• Voorzitter Stichting Opleidingen Belastingadviseurs 

• Lid Algemeen Bestuur Nederlandse Orde van 

Belastingadviseurs 

 
ARTIKELEN & INTERVIEWS 

Een volledige lijst is op aanvraag beschikbaar. 
Voorbeelden van recente publicaties zijn: 

• S.A. Stevens, Belastinguitstel en -aftel in box 2: een 
evaluatie van risico's en mogelijke beleidsalternatieven, 
Weekblad 2019/7282, blz. 412-429. 

• S.A. Stevens, Earningsstripingregels, TFO 2019/161.2, 
blz. 42-50 

• S.A. Stevens, Fiscale aspecten van privacystructuren, 
TFO 2019/160.6, p. 28-32.  

• S.A. Stevens en S. Kengatharam, De fiscale kwalificatie 
van geldverstrekkingen, TvOB, 2018, 3, p. 65-77. 

• M.M.F.J. van Bakel en S.A. Stevens, De 
onderwijsvrijstelling in de vennootschapsbelasting, 
Weekblad 2018/ 93. 
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• S.A. Stevens, Compartimenteringsleer bij 
overheidsondernemingen, Weekblad 2018/ 48. 

• S.A. Stevens, Horizontal monitoring the Dutch 
Expercience, paper for EALTP Congress 4-6 april 2017, 
Istanbul, p. 1-17.  

• S.A. Stevens, Meer transparantie in de 
vennootschapsbelasting?, blz. 1-98, 2018, Tilburg 
University.   

• Stevens, S.A. (2010). Tax aid and Non-profit 
organisations, EC Tax Review, 4, 156-169. 

 

 


