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NOTULEN ALGEMENE VERGADERING
Woensdag 31 oktober 2012 in de Groene Zaal van Sociëteit De Witte aan het plein te Den
Haag, aanvang 15.30 uur (ontvangst vanaf 15.00 uur).
I

Huishoudelijk gedeelte
1. Opening

Secretaris/penningmeester, prof. mr. J.W. Bellingwout: Onze voorzitter, de heer Van den
Berge, kan vandaag om medische redenen niet aanwezig zijn. Dat betekent dat wij de agenda
moeten aanpassen. Punt 8, afscheid van de voorzitter, wordt verdaagd tot een volgende
bijeenkomst van de Vereniging. Gelukkig hebben wij dit jaar nog een bijeenkomst op 19
december, op een nader vast te stellen locatie, naar aanleiding van het verschijnen van het boek
Belast verleden van Peter Essers, dat handelt over de fiscus in de tweede wereldoorlog. Er is dit
jaar dus nog een herkansing. Vandaag zullen wij een duo-voorzitterschap hebben, waarbij ik
het huishoudelijk gedeelte voor mijn rekening neem, en Richard Happé het wetenschappelijk
gedeelte. Aan het vrij omvangrijke huishoudelijke gedeelte is de uitreiking van de eerste
dissertatieprijs toegevoegd. Wij zijn zeer benieuwd wie de winnaar is van die prijs. Als het
goed is, zijn de kandidaten vandaag aanwezig.
2. Vaststelling notulen vorige ledenbijeenkomst d.d. 4 juli jl.
De notulen van het huishoudelijk gedeelte van de vorige bijeenkomst worden ongewijzigd
vastgesteld.
3. Mededeling van de voorzitter & secretaris/penningmeester
In het voorjaar van 2013 organiseren wij een debatmiddag over de Amerikaanse FATCAregels, de rapportageverplichting voor financiële instellingen die beleggen in Amerikaanse
assets, waarbij het rendement eventueel ten goede komt aan Amerikaanse belastingplichtigen,
die daartoe allerlei rapportageverplichtingen hebben jegens de Amerikaanse overheid. Het is
een wereldwijd net dat vanuit Amerika gespannen wordt en het leek ons aardig daarover en
over de rol van Nederland daarin een debatmiddag te houden.
In het najaar van 2013 verwachten wij een discussiestuk te kunnen presenteren over btw en
transfer pricing, een ontwikkeling die al enige tijd aan de gang is en die nu al rijp is voor een
bespiegeling en een discussiemiddag.
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In het kader van nieuwe prijsafspraken met Kluwer mogen wij gratis adverteren in het
Weekblad voor Fiscaal Recht. Wij hebben voor deze bijeenkomst ook geadverteerd in dat blad.
Wij hopen daarmee extra leden te werven.
Wij nemen afscheid van degene die onze financiële administratie heeft verzorgd, Nelly
Hondius. Als ik mij niet vergis heeft zij dat gedaan vanaf 1986, 26 jaar. Een bestuurstermijn
van acht jaar is al een behoorlijk lange zit. 16 Jaar voor de secretaris-penningmeester is nog
langer maar het voeren van de financiële administratie gedurende 26 jaar is een bijna
onmogelijke taak. Zij heeft dat met veel plezier, trouw en loyaliteit gedaan. Wij zijn nu op zoek
naar een administratiekantoor dat deze taak van Nelly kan overnemen. Ik denk namelijk dat het
ons niet zal lukken een fiscaal jurist te vinden die in zijn of haar vrije tijd nog even de
financiële administratie van de vereniging er bij wil doen. Wij zullen nog afscheid van haar
nemen in de kring van het bestuur. Nelly, dank voor al je inspanningen.

4. Contributieverhoging per 1 januari 2013
Voorstel: Jaarlijkse contributie € 60,- en voor leden jonger dan 30 jaar € 30,In de vorige vergadering, waarin de jaarrekening 2011 werd vastgesteld hebben wij al een
contributieverhoging aangekondigd. Wij hebben het afgelopen jaar een negatief resultaat
behaald van € 40.000 en wij stevenen dit jaar weer af op een negatief resultaat van € 40.000.
Dat is niet geheel onverwachts, aangezien onze uitgaven structureel hoger zijn dan onze
inkomsten doordat de kosten van de bijeenkomsten zijn gestegen. Daarnaast hebben wij vorig
jaar ook een prijsstijging van Kluwer geaccepteerd. Nadat het contract 25 jaar ongewijzigd was
gebleven, was dat ook wel realistisch. Daarnaast zijn wij in plaats van twee bijeenkomsten vier
bijeenkomsten per jaar gaan organiseren. Het valt nog even te bezien of wij met de
contributieverhoging die wij voorstellen het niveau van vier bijeenkomsten kunnen volhouden
maar het streven is er wel op gericht, structureel meer dan twee keer per jaar bijeen te komen
en daarnaast nog allerlei leuke dingen te doen, zoals het ondersteunen van het initiatief van de
jongeren uit de vereniging om een jongerenafdeling op te zetten. Uiteraard vragen de jongeren
een budget om hun eigen activiteiten te ontplooien. Ook hebben wij de dissertatieprijs
ingesteld, waarvoor uiteraard ook een financieel budget nodig is. Kosten zijn ook gemoeid met
de intensievere IT-ondersteuning en de website. Voorts zijn wij bezig met digitalisering van de
geschriften. Dat alles kost geld. Samen met Nelly heb ik het even nagegaan. Sinds 1994 is de
contributie niet meer verhoogd. Zij bedroeg toen ƒ 60 en ƒ 40 en die bedragen zijn vertaald
naar € 27 en € 18. Zou je gecompenseerd hebben voor de prijsindex dan zou je nu zijn
uitgekomen op € 40 en € 25. Materieel gezien gaat het dus om een verhoging van € 40 naar
€ 60 voor de leden boven de 30 en van € 25 naar € 30 voor de leden onder de 30.
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Ik stel vast dat de vergadering instemt met de contributieverhoging per 1 januari 2013.
Met deze contributieverhoging halen wij als het goed is € 40.000 extra per jaar binnen, d.w.z.
een verdubbeling van de huidige inkomsten. Tegelijkertijd dekt het precies het negatieve saldo
dat wij de afgelopen twee jaar hebben geboekt. Met deze verhoging kunnen wij dus op
hetzelfde niveau onze activiteiten voortzetten. U kunt het opvatten als een impliciete
toezegging dat de contributie voorlopig niet verder zal worden verhoogd.

5. Aannemen nieuwe leden
Een lijst met kandidaat leden (bijlage) lag voor de vergadering ter inzage. De nieuwe leden zijn
bij acclamatie aangenomen.
Wij hebben nu 1796 leden en met een kleine inspanning zitten wij op 1800, een aantal dat wij
nog nooit hebben gehaald. Ik zal ernaar streven de volgende bijeenkomst te kunnen vertellen
dat wij meer dan 1800 leden hebben.
6. Oprichting Jongerenafdeling VBW – korte presentatie door Margot Oenema
Margot Oenema zal kort verslag doen van de oprichting van de jongerenafdeling van de
vereniging, een initiatief dat het bestuur van harte toejuicht. Richard Happé en Herman van
Kesteren begeleiden dit initiatief vanuit het bestuur. Margot is de drijvende kracht achter dit
initiatief. Zij gaat ons vertellen wat er allemaal in het vat zit.

Mr. Margot Oenema: Voorzitter. Hartelijk dank voor de introductie. De Vereniging voor
Belastingwetenschap kent een lange geschiedenis. Sinds het begin van de vorige eeuw stelt de
vereniging ons in staat om gedegen discussies te voeren over fiscaal relevante onderwerpen.
Getuige de grote opkomst is dat vandaag de dag niet anders. Wel is een verschil dat steeds
meer jongeren zich lijken te interesseren voor de fiscale wetenschap. Een equivalent van de
JOB of de Jonge Balie was er tot voor kort nog niet, terwijl er onder de jongeren wel behoefte
bestaat om ervaringen en tips uit te wisselen, een sparring partner te hebben of werk te
presenteren. Daarom is enige maanden geleden het initiatief genomen om een jongerenafdeling
op te richten. Deze afdeling richt zich op fiscalisten onder de 40 jaar met wetenschappelijke
ambities. De leeftijd van 40 is geen absolute grens. Wij willen er ook niet mee zeggen dat
iedereen die 40 jaar of ouder is dan ook meteen oud is. Wij moeten echter ergens een grens
trekken en die hebben wij gesteld op 40. Mocht u zich, hoewel u ouder bent dan 40, geroepen
voelen om zich bij de jongerenafdeling aan te sluiten, dan kunnen wij wellicht de
hardheidsclausule toepassen.
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De afdeling richt zich niet specifiek op promovendi. In het algemeen zijn jonge
wetenschappers die geïnteresseerd zijn in de fiscale wetenschap van harte welkom om zich bij
ons aan te sluiten.
Aanvankelijk was onze missie het voorzien in de wetenschappelijke behoefte van de jonge
fiscalist. Daarbij valt te denken aan het organiseren van discussiemiddagen, het opstellen van
eigen preadviezen of deelname aan het opstellen van preadviezen van de “oude” VBW.
Aangezien een biertje op zijn tijd ook wel prettig is, is deze missie opgerekt naar het voorzien
in de behoeften in de ruimste zin des woords. Ik wil hierbij benadrukken dat de
jongerenafdeling geen aparte vereniging is. Zij is nadrukkelijk een onderdeel van de
Vereniging voor Belastingwetenschap op zichzelf. Wij willen dan ook de samenhang tussen
jong en oud zoveel mogelijk bevorderen, bijvoorbeeld door jongeren uit te nodigen deel te
nemen aan het opstellen van preadviezen van de ouderenvereniging.
Momentaal verkeert de jongerenafdeling nog in de opstartfase. Ik kan dan ook nog niet veel
zeggen over de komende inhoudelijke activiteiten. Dat behoeft echter geen beletsel te zijn om
zich nu al aan te melden bij deze afdeling. Bent u een jonge wetenschapper of kent u zo
iemand, dan kan men zich bij mij of een van de bestuursleden melden. Wij kunnen u dan van
verdere informatie voorzien.
Sinds een paar dagen zitten wij ook op LinkedIn, Jongerenvereniging voor
belastingwetenschap. Wij zijn dus ook via LinkedIn te benaderen. Ik hoop de volgende
vergadering iets meer te kunnen vertellen over de inhoudelijke activiteiten die wij zullen
organiseren.
7. Voordracht nieuwe voorzitter per 1 januari 2013 – de heer mr. J.A.C.A. Overgaauw
8. Afscheid voorzitter – de heer mr. J.W. van den Berge
In verband met de afwezigheid van de heer mr. J.W. van den Berge wordt dit punt verdaagd
naar de volgende bijeenkomst.
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag
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II

Uitreiking Dissertatieprijs 2012

Prof. mr. J.W. Bellingwout: Ik nodig Jaap Zwemmer, voorzitter van de jury van de
dissertatieprijs van de Vereniging voor Belastingwetenschap, uit ons te verlossen van de
spanning over de uitkomst van de vraag wie de eerste dissertatieprijs van onze vereniging in
ontvangst mag nemen.

Prof. dr. J. Zwemmer: De Vereniging voor Belastingwetenschap kent tweejaarlijks, in elk even
kalenderjaar, een prijs toe voor de beste dissertatie op het gebied van de belastingwetenschap,
verdedigd aan een universiteit in de twee kalenderjaren voorafgaande aan het jaar van
uitreiking. Aldus luidt art. 1 van het Reglement dat het bestuur van deze illustere vereniging,
opgericht in 1925, bij de instelling van de prijs in zijn onpeilbare wijsheid heeft vastgesteld.
Het is een lofwaardig initiatief dat past bij een vereniging die wetenschapsbeoefening wil
stimuleren. Want van alle wetenschappelijke uitingen is het proefschrift toch het bewijs van
wetenschappelijke bekwaamheid. Daarom past het ook zo goed bij een wetenschappelijke
vereniging een dissertatieprijs uit te reiken.
Dit jaar wordt de dissertatieprijs voor het eerst uitgereikt. Zoals bekend gaat het om dissertaties
die verdedigd zijn in 2010 en 2011. Volgens het reglement dient de te bekronen dissertatie een
duidelijke bijdrage te vormen tot de ontwikkeling van de belastingwetenschap in Nederland,
dan wel tot de ontwikkeling van de belastingwetenschap in het algemeen. Daarbij kan het gaan
om een werk op het terrein van het nationale, het internationale, Europese of vergelijkende
belastingrecht, mits het is gewijd aan een onderwerp dat een rechtstreeks en important verband
houdt met het Nederlandse belastingrecht.
Het bestuur van de vereniging heeft een oproep gedaan voor voordrachten voor de prijs. De
jury, die naast mijzelf bestond uit de bestuursleden van de vereniging mevrouw Faase en de
heer Beerepoot, heeft zeven voordrachten ontvangen, te weten:
De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting van de heer J.P.Boer;
Verrekening door de Fiscus van de heer A.J.Tekstra;
Cross Border Mergers within the EU. Proposals to remove the Remaining Tax Obstacles van
de heer H. van den Broek;
Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement van de heer S.C.W.Douma;
De woon- en vestigingsplaats in de btw van mevrouw M.Merkx;
Loonsomheffing van de heer F.W.Werger;
Freedom of Investment between EU en non-EU Member States and its impact on Corporate
Income Tax van de heer D.Smit.
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De jury heeft zelf ook nog even gekeken of voordrachten al dan niet uit valse bescheidenheid
of ten onrechte achterwege waren gebleven. Vervolgens heeft de jury de dissertaties en de
aanbevelingen bij de voordrachten gelezen, heeft zij vergaderd en is zij tot een eensluidende
conclusie gekomen.
Het lezen van alle voorgedragen dissertaties was veel werk maar het was de moeite waard.
Alleen al de wetenschappelijke kwaliteiten van de voordragers stonden borg voor de kwaliteit
van de voorgedragen dissertaties. Het heeft de jury dan ook veel deugd gedaan, dat ook in de
belastingwetenschap wetenschappers een aantal van hun beste jaren wijden aan het uitdiepen
van een wetenschappelijk vraagstuk in een dissertatie. Lees je de voorwoorden bij de
dissertaties, dan word je soms niet vrolijk van de ontberingen die de kandidaten hebben
ondergaan. Met name de gezinsleden worden uitvoerig bedankt. In een tijd waarin de waarde
van een vergadering soms wordt afgemeten aan het aantal declarabele uren (maal het uurtarief)
dat door de aanwezige leden wordt gemist – ook in deze vergadering wordt weer heel wat
verspijkerd – is het een verademing te mogen constateren dat wetenschappelijke uren kennelijk
zoveel voldoening geven dat zij niet worden geteld, iets waarmee de belastingwetenschap
wordt gediend.
De jury heeft bij de beoordeling van de dissertaties met inachtneming van de criteria van het
reglement vooral gelet op een drietal aspecten, te weten het wetenschappelijke belang, de
opbouw van het betoog en het taalgebruik. De uiteindelijke keuze was niet gemakkelijk. Toch
is de jury eensgezind tot het besluit gekomen dat de dissertatieprijs 2012 toekomt aan mr.
S.C.W. Douma voor zijn dissertatie getiteld Optimization of Tax Sovereignty and Free
Movement, verdedigd aan de Universiteit Leiden op 6 oktober 2011 met als promotors de
hoogleraren Bender en Engelen. (Applaus)

Prof. dr. J. Zwemmer: De jury wordt ook nog geacht een motivering te geven voor zijn
beslissing. Douma ontwikkelt in zijn proefschrift een model dat een helder raamwerk vormt
waarbinnen het conflict tussen fiscale soevereiniteit en de eisen van vrij verkeer het beste kan
worden benaderd. Het model is normatief in zoverre het een oplossing geeft voor het
genoemde conflict en descriptief in zoverre het beschrijft hoe het Europese Hof van Justitie in
zijn fiscale rechtspraak het conflict oplost. De jury vindt het een bewonderenswaardige opzet
om de jurisprudentie van het Hof van Justitie van een andere, normatieve kant te benaderen.
Het model maakt de verhouding tussen nationaal recht en de Europeesrechtelijke vrijeverkeersbepalingen meer inzichtelijk. Douma’s poging tot ‘verzoening’ van arresten en model
leidt tot verrassende uitkomsten. Het boek voegt dan ook wezenlijk iets toe aan het ontsluiten
van de EU-jurisprudentie. Daarenboven is het goed geschreven.
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Het is kortom met groot genoegen dat ik thans overga tot het uitreiken van de dissertatieprijs
2012 van de Vereniging voor Belastingwetenschap, bestaande uit een oorkonde en een bedrag
van € 1000, aan Sjoerd Douma.

De voorzitter van de jury reikt de oorkonde uit aan de heer Douma en feliciteert hem van harte
met het behalen van de dissertatieprijs 2012.

Mr. dr. S.C.W. Douma: Ik ben zeer vereerd met de toekenning van de eerste dissertatieprijs van
de Vereniging voor Belastingwetenschap. Ik dank de jury voor de mooie woorden en het lezen
van alle proefschriften. Ik kan alleen maar beloven dat ik na deze bemoedigende woorden zal
doorgaan op de ingeslagen weg.

Prof .mr. J.W. Bellingwout: Wij vernemen over een aantal jaren graag hoe de fiscus is
omgegaan met deze prijs in uw aangifte inkomstenbelasting. Wij maken ons op voor de
volgende ronde van de dissertatieprijs, die zal worden uitgereikt in 2014.

Ik sluit het huishoudelijk gedeelte van deze bijeenkomst. Wij gaan thans over tot het
wetenschappelijk gedeelte en ik draag de leiding daarvan over aan Richard Happé.
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