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Curriculum vitae D.R. (Dennis) Post 397

Curriculum vitae D.R. (Dennis) Post

Dennis Raymond Post, geboren op 31 december 1976 te Delfzijl is na zijn eindexamen 
VWO op het Ommelander College in Appingedam fiscale economie en fiscaal recht gaan 
studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze studies heeft hij per 1 maart 
2002 afgerond, waarna hij zijn werkzame carrière is begonnen bij Ernst & Young Belas-
tingadviseurs LLP. In 2005 heeft hij de postdoctorale opleiding van de Nederlandse Orde 
van Belastingadviseurs (NOB) afgerond. Bij zijn start bij Ernst & Young Belastingadviseurs 
LLP in Assen heeft hij veel ervaring opgedaan in de fiscale advisering van directeuren-
grootaandeelhouders en middelgrote ondernemingen alvorens over te stappen naar de 
internationale adviespraktijk in Amsterdam. In deze praktijk houdt hij zich thans bezig 
met het adviseren van multinationals in de breedste zin van het woord. Sinds 2005 heeft 
Post onderzoek verricht naar de Nederlandse bepaling tegen de handel in verlieslicha-
men. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in deze dissertatie. Daarnaast publi-
ceert hij regelmatig in vaktechnische bladen en is hij als annotator verbonden aan het 
NTFR.




