
 

 

 

Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap 

Datum: 24 maart 2022 
Plaats: Babylonhotel te Den Haag 
Tijdstip: 16.00u – 18.30u 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom. 
 
2. Verslag vergadering 24 juni 2021 
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen van de voorzitter 
- De voorzitter geeft aan dat de bestuursleden Vording en Beukers aftreden i.v.m. het verlopen van 
de benoemingstermijn, resp. het uittreden uit de Hoge Raad. Het bestuur is doende twee nieuwe 
bestuursleden te benaderen. De voorzitter dankt beiden voor hun inzet en betrokkenheid bij de 
VBW. 
- De voorzitter geeft aan dat twee commissies enige vertraging hebben opgelopen maar hopelijk dit 
voorjaar toch hun rapport aanleveren. 
- De voorzitter geeft aan dat twee nieuwe commissies zijn gevormd die zich richten op het 
groepsbegrip in de belastingheffing, respectievelijk fraude in de BTW. De eerste commissie staat 
onder voorzitterschap van Koos Boer, de tweede onder voorzitterschap van Redmar Wolf.  

4. Mededelingen van de secretaris/penningmeester 
- De contributiebrieven zijn zojuist verstuurd. De incasso vindt een week later plaats. 
- Er zijn 15 dissertaties aangeleverd voor de dissertatieprijs (periode 2020-2021). De jury beoogt aan 
het einde van het voorjaar tot een beslissing te komen waarna de prijs in september wordt 
uitgereikt. 
- In het kader van het bundelproject verlenen Kluwer, SDU en NLF alle medewerking. Vrijwel alle 
bundels tot 2007 zijn beschikbaar op het besloten deel van de site van de VBW. Tevens is een lijst 
opgenomen met alle sindsdien verschenen bundels. Die bundels zelf moeten nog worden verzameld. 
- Eenzelfde project is gestart met betrekking tot oraties en afscheidsreden. Alle redes tot en met 
2011 worden in elk geval gepubliceerd. De daarna verschenen redes moeten nog worden 
geïnventariseerd.  
 
5. Aanneming nieuwe leden 
De lijst met nieuwe leden is op de website geplaats. Er zijn sinds de vorige vergadering 45 nieuwe 
leden. Er zijn momenteel circa 1150 leden.  
 
6. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
7. Sluiting huishoudelijk gedeelte 



De voorzitter sluit het huishoudelijk gedeelte. Vervolgens start het wetenschappelijk gedeelte dat in 
het teken staat van fiscale behandeling van de eigen woning. Daarvan wordt een afzonderlijk verslag 
gemaakt dat op de site van de Vereniging wordt geplaatst. 
 
Rotterdam, 29 maart 2022 

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


