
 

 

 

Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap 

Datum: 25 november 2019 

Plaats: Hotel Babylon Den Haag 

Tijdstip: 16.00u 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. 

2. Mededelingen van de voorzitter 

 

- De voorzitter meldt dat de heer Poolen heeft aangegeven het bestuur te willen verlaten wegens 

drukke andere werkzaamheden. Voorgedragen als nieuw bestuurslid wordt de heer Broekhuijsen, 

verbonden aan de Belastingdienst en aan de Universiteit Leiden. De voorzitter vraagt om 

goedkeuring van deze benoeming. De vergadering is akkoord. De heer Poolen wordt bedankt voor 

alle werkzaamheden. 

- De voorzitter geeft aan dat de commissie Personenvennootschappen het rapport gereed heeft. Dit 

zal komend voorjaar worden besproken.  

- Er bestaat het voornemen komend voorjaar de heer Borstlap uit te nodigen voor een debatmiddag 

ten aanzien van het door de Commissie Borstlap in februari uit te brengen advies over de positie van 

zzp’ers.  

- Er vindt komend voorjaar op 12 maart weer een jongerenbijeenkomst plaats. 

Voor komend najaar zal weer een promovendibijeenkomst worden georganiseerd. 

- De voorzitter stelt voor de contributie enigszins te verhogen wegens gestegen kosten en wegens 

kosten van enkele nieuwe (voor te nemen) activiteiten waaronder de jongerenbijeenkomsten en de 

dissertatiebijeenkomsten. Voorgesteld wordt de contributie te verhogen tot € 80, resp. € 40 voor 

jongeren. Bij automatische machtiging wordt een korting verleend van € 5, resp. € 2,50. De 

vergadering stemt met de verhoging in. 

 

3. Mededelingen van de secretaris/penningmeester 

 

- De secretaris bericht dat er momenteel circa 1200 leden zijn. 

- Daarnaast meldt hij dat momenteel 7 dissertaties zijn ingebracht ten behoeve van de 

dissertatieprijs en dat er in elk geval nog 2 worden ingediend. De gepromoveerden die eerder zijn 

benaderd maar nog niet hebben ingezonden, wordt een herinnering gestuurd. De sluitingsdatum is 

overigens vervroegd van 31 maart tot 31 januari. 

- De statutenwijziging is geheel afgerond. Verder is de ANBI-status toegekend. Het komend jaar zal 

bezien worden op welke wijze donaties kunnen worden verkregen. 

- De verzending van de berichtgeving aan de leden geschiedt voortaan zoveel mogelijk per e-mail. 

Alleen indien een e-mailadres niet beschikbaar is, vindt postverzending plaats. Uiteraard worden 

geschriften altijd per post verzonden. 

 

4. Aanneming nieuwe leden 

De lijst met nieuwe leden ligt ter inzage. De vergadering is akkoord met de toetreding van de nieuwe 

leden. 



 

5. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

6. Sluiting huishoudelijk gedeelte 

De voorzitter sluit het huishoudelijk gedeelte. Vervolgens vangt het wetenschappelijke gedeelte aan. 

Daarvan wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat op de site van de Vereniging wordt geplaatst. 

 

Rotterdam, 26 november 2019 

Prof. dr. P.H.J. Essers     Prof. dr. P. Kavelaars 

voorzitter      secretaris/penningmeester   


