Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap
Datum: 13 juni 2022
Plaats: Erasmus Universiteit Rotterdam
Tijdstip: 16.00u – 19.00u
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet ieder van harte welkom.
2. Verslag vergadering 24 maart 2022
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 stelt twee nieuwe
bestuursleden voor, te weten A. van Eijsden en T. Cramwinckel en brengt hun voordracht in
stemming. De ALV stemt met beide voordrachten in. Beide nieuwe bestuursleden worden succes
gewenst.
- De voorzitter geeft aan dat het najaarsprogramma in het teken van een debat over de toekomst
van de fiscalist en van het rapport van de commissie energie- en milieubelastingen staan.
4. Mededelingen van de secretaris/penningmeester
- De contributies zijn geïnd. Er zijn nog wel de nodige debiteuren die de komende periode herinnerd
worden.
- In het kader van het bundelproject en het redenproject verlenen Kluwer, SDU en NLF alle
medewerking. Vrijwel alle bundels tot 2007 en alle oraties/afscheidsredes zijn op de site geplaatst.
Er wordt momenteel gewerkt aan het verzamelen van bundels en redes nadien zodat die ook
kunnen worden opgenomen.
5. Goedkeuring jaarrekening 2021
De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening. De financiële positie van de
Vereniging is goed. De vergadering stemt in met de jaarrekening en verleent de penningmeester
decharge.
6. Aanneming nieuwe leden
De lijst met nieuwe leden is op de website geplaats. Er zijn sinds de vorige vergadering 11 nieuwe
leden. Er zijn momenteel circa 1100 leden.
7. Rondvraag
Er wordt een opmerking gemaakt over de betaling van de contributie i.v.m. een vermeende
onjuistheid bij de bank. De penningmeester geeft aan dit uit te zoeken maar dat hem daar niets van
bekend is.
8. Sluiting huishoudelijk gedeelte
De voorzitter sluit het huishoudelijk gedeelte. Daarna wordt de dissertatieprijs 2020-2021 uitgereikt
aan dr. M.L. Schippers. De voorzitter leest het juryrapport voor. Dit is te vinden op de website van de

Vereniging. De voorzitter reikt de prijs uit waarna de laureaat een samenvatting van zijn proefschrift
geeft. Een verslag is te vinden op de website van de Vereniging en wordt geplaatst in het WFR.
Vervolgens start het wetenschappelijk gedeelte dat in het teken staat van het verleden, het heden
en de toekomst van het BEPS-project. Daarvan wordt een afzonderlijk verslag gemaakt dat op de site
van de Vereniging wordt geplaatst en in het WFR.
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