
  

 

  

Bijlage 3, behorend bij agendapunt 4 

Memorandum 

VAN: Bestuur Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht (NVIB) 
AAN: Algemene Ledenvergadering   
DATUM: 7 oktober 2022 

BETREFT: Aanwending vermogen NVIB 

In deze notitie worden de uitgangspunten vastgelegd die zullen gelden met betrekking tot 
de  aanwending van het vermogen van de NIVB, waaronder het vermogen dat is verkregen van 
de  Stichting Organisatie 42e I.F.A. Congres (1988) en van de Stichting Organisatie 60ee I.F.A. 
Congres (1988). Het vermogen van de NIVB bedroeg op 31 december 2021  € 890.553. Deze notitie 
vernieuwt de beleidsnotitie die werd vastgesteld op 25 september 2014. 

1. Op het vermogen zal kunnen worden ingeteerd tot een maximum van € 60.000 per jaar.

Besteding van het vermogen zal plaats kunnen vinden aan de onder 3 
geformuleerde  doelstellingen waarbij de volgende uitgangspunten zullen gelden.  

b. 
a. 

De kascommissie controleert of de door het bestuur goedgekeurde uitgaven voldoen aan de 
bovenstaande uitgangspunten en passen binnen de onder 3 geformuleerde doelstellingen en 
brengt van haar bevindingen advies uit aan de algemene vergadering. 

Zo mogelijk wordt een tegenprestatie verlangd ten behoeve van de NVIB, bijvoorbeeld in de 
vorm van een inleiding tijdens een algemene ledenvergadering,  een artikel met vermelding van 
de steun van de NVIB, etc.   

De bestedingen moet een belang hebben voor het Nederlandse internationale belastingrecht of 
voor de positie van Nederland in de internationale fiscale omgeving. 

De bestedingen moeten herkenbaar zijn voor aIle bloedgroepen binnen de NVIB.  

Het bestuur heeft discretionaire bevoegdheid ten aanzien van de bestedingen. 
Het bestuur waarborgt dat toekenning van gelden geschiedt op basis van een objectieve 
beoordeling van de aanvraag en laat zich zo nodig adviseren door wetenschappers of andere 
externe experts, at dan niet leden van de NVIB.   

c. 
d. 

e. 

f. 

2. 
  

Het vermogen van de NVIB kan worden aangewend ten behoeve van de 
volgende doelstellingen: 

a. 

Het subsidiëren van reis- en verblijfkosten van buitenlandse studenten die tijdelijk  in Nederland 
verblijven in het kader van studie of onderzoek op het terrein van  internationaal belastingrecht, 
en Nederlandse studenten die tijdelijk in het  buitenland zijn voor studie of onderzoek op het 
terrein van internationaal  belastingrecht. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden.   

i. De aanvrager dient een uitgewerkt voorstel voor een onderzoeksopzet in. 
ii. Er is sprake van vernieuwend onderzoek. 

Het subsidiëren van de reis- en verblijfkosten van deelnemers aan IFA- congressen. Het moet 
gaan om deelnemers die een actieve rol vervullen tijdens het congres  (bijvoorbeeld deelnemer 
aan een panel, rapporteur, verslag WFR) en die niet zelf in staat zijn de kosten te dragen en 
waarvan de werkgever niet bereid is dat te doen.   

b. 



iii. De aanvrager legt aanbevelingen van tenminste twee fiscale hoogleraren over.   
iv. Het uitgangspunt is dat de aanvrager zonder bijdrage niet zelf in staat is 

de  studie/onderzoek (volledig) te bekostigen.   
v. Reis-, verblijf- en studiekosten komen voor sponsoring in aanmerking.   

c. Het ondersteunen van promovendi bij de afronding van hun proefschrift,  bijvoorbeeld door hen 
financieel in staat te stellen gedurende een periode fulltime  aan hun proefschrift te werken 
indien hiervoor geen financiering vanuit de  universiteit beschikbaar is of de vertaling van het 
proefschrift te financieren.   

d. Donatie aan de Centrale IFA, het IBFD of een andere organisatie om een project met een 
belang voor het Nederlandse internationale belastingrecht te financieren.   

e. Het in opdracht uit laten voeren van een studie of promotie over een onderwerp  over het belang 
waarvan voor het Nederlandse internationale belastingrecht onder de leden van de NVIB brede 
consensus bestaat.   

f. Het financieren van een leerstoel internationaal belastingrecht. Het moet gaan om  een 
talentvolle jonge wetenschapper die een vernieuwend idee heeft op onontgonnen terrein dat 
niet gerealiseerd kan worden binnen de bestaande universitaire mogelijkheden.   

g. Het financieren van reis- en verblijfskosten van 'visiting' professors bij Nederlandse 
universiteiten. 

h. (Voor-)financiering van een in de toekomst in Nederland te houden jaarlijks IFA-congres.


