
 

 

Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap 

 

Datum: 10 september 2020 

Plaats: Hotel Babylon Den Haag 

Tijdstip: 16.00u 

 

1. Opening 

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

2. Verslag vergadering 17 juni 2020 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

3. Mededelingen van de voorzitter 

- De voorzitter geeft aan dat dit alweer de tweede ALV is die tevens online kan worden gevolgd. 
Gelet op de reacties van de leden n.a.v. de vorige ALV is het bestuur voornemens deze opzet te 
continueren. Een bezwaar is nog wel de relatief hoge kosten. Daar wordt een oplossing voor 
gezocht. 
- De voorzitter meldt dat er momenteel nog gewerkt wordt aan de samenstelling van twee nieuwe 
commissies die bij de vorige ALV reeds zijn aangekondigd, te weten: 
a. de commissie formeel belastingrecht; 
b. de commissie economie en belastingen.  
Er zijn binnenkort twee rapporten gereed maar het is vermoedelijk niet meer mogelijk die dit jaar te 
bespreken. Er wordt nog bekeken of anderszins een debatbijeenkomst in december kan worden 
georganiseerd. 
- De voor dit najaar beoogde bijeenkomst van promovendi verschuift eveneens naar het voorjaar 
van 2021. 
- In het voorjaar van 2021 wordt tevens de volgende jongerenbijeenkomst georganiseerd. 

4. Mededelingen van de secretaris/penningmeester 

- Er zijn momenteel net iets minder dan 1200 leden. 

5. Aanneming nieuwe leden 

De lijst met nieuwe leden ligt ter inzage. Er zijn sinds de vorige ALV 6 nieuwe leden. De vergadering 
is akkoord met de toetreding van de nieuwe leden. 

6. Vaststelling jaarrekening 2019 

De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening. Er zijn diverse extra kosten 
geweest, waaronder die van de vernieuwing van de website. Het resultaat is mede daardoor iets 
lager dan in 2018. 



Er zijn geen vragen of opmerkingen. De jaarrekening wordt goedgekeurd en de penningmeester 
wordt gedechargeerd. 

7. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

8. Sluiting huishoudelijk gedeelte 

De voorzitter sluit het huishoudelijk gedeelte. Vervolgens vangt de uitreiking van de dissertatieprijs 
2018-2019 aan die wordt uitgereikt aan L.W.D. Wijtvliet. 
Vervolgens start het wetenschappelijk gedeelte aan over het rapport van de Commissie Borstlap. 
Daarvan wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat op de site van de Vereniging wordt geplaatst. 

Rotterdam, 15 september 2020 

Prof. dr. P.H.J. Essers     Prof. dr. P. Kavelaars 
voorzitter      secretaris/penningmeester   


