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Aan het bestuur van
Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht
Postbus 71170
1008 BD  Amsterdam

Rotterdam, 5 september 2022

Betreft: jaarrekening 2021

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de jaarrekening 2021 van uw
vereniging, waarin begrepen de balans met tellingen van € 907.853 en de winst-en-verliesrekening sluitende
met een resultaat van negatief € 15.230.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht te Amsterdam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van
ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de door de vereniging gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de
grondslagen van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Belastingrecht .



Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Hoogachtend,
Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

S.C.M. van Huizen AA 
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ALGEMEEN

Doelstelling

De vereniging is opgericht op 3 februari 1968 en heeft ten doel, zonder winstoogmerk, de voor haar
lidmaatschap in aanmerking komende leden van de te Rotterdam gevestigde International Fiscal Association 
(Internationale Vereniging voor Belastingrecht) in een afzonderlijke organisatie samen te brengen, ten einde
mede te werken aan "de bestudering en bevordering van het internationaal en vergelijkend belastingrecht, en
de daarmee samenhangende financiële en economische vraagstukken".

De laatst gewijzigde staturen dateren van 26 november 2014.

De vereniging is in het handelsregister ingeschreven onder nummer 40534001.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
mr. M. Evers (voorzitter)
drs. M.L. van Kempen (secretaris/penningmeester)
prof. mr. dr. S.C.W. Douma (bestuurslid)
drs. H.G. Roodbeen (bestuurslid)
A. Kardachaki LL.M (bestuurslid)
mr. drs. A.H.H.M. Beek van Doremaele (bestuurslid)
mr. S. de Buck (bestuurslid)

Financiële- en ledenadministratie

De financiële administratie wordt geheel door uzelf verzorgd. De registratie vindt plaats met behulp van het
financieel softwarepakket Twinfield. De nadere uitwerking wordt door ons kantoor verzorgd. Hierbij wordt
mede gebruik gemaakt van de door u verstrekte gegevens en inlichtingen. 

De ledenadministratie wordt bijgehouden door het secretariaat van de vereniging onder verantwoordelijkheid
van de penningmeester. Het secretariaat verstrekt ultimo verslagjaar een opgaaf van de nog te ontvangen
contributies over de diverse jaren.

Ledenbestand

                                                                                                                                       2021      2020

Het ledenbestand per 31 december is als volgt samengesteld:

Bedrijfsleden                                                                                                                      51           65
Persoonlijke leden, contributieplichtig                                                                              335         350
Persoonlijke leden, contributieplichtig (jonge leden)                                                           19           22
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Contributie

                                                                                                                                        2021        2020

De contributie bedraagt voor:

Bedrijfsleden                                                                                                                  € 200        € 190
Persoonlijke leden                                                                                                          €   90        €   80
Persoonlijke leden (jonge leden)                                                                                     €   45        €   40

Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

Van de door de vereniging ontvangen contributie van haar leden dient een deel te worden afgedragen aan de
Centrale I.F.A. te Rotterdam.

De afdracht aan de I.F.A. bedraagt voor:
Bedrijfsleden                                                                                                                    € 160          € 160
Persoonlijke leden                                                                                                            €   70          €   70
Persoonlijke leden (jonge leden)                                                                                       €   35          €   35

Toekenning ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht is bij beschikking d.d. 24 maart 2014 met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en
geregistreerd als zodanig bij de Belastingdienst onder RSIN 816609615, dossier nummer 90 672.
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RESULTAAT

Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt negatief € 15.230 tegenover negatief € 14.280 over 2020. 
De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

2021

€

2020

€

Verschil

€

Netto-omzet 42.635 41.230 1.405

Inkoopwaarde van de omzet 33.405 35.670 -2.265

Som van de bedrijfsopbrengsten 9.230 5.560 3.670

Kosten

Kantoorkosten 1.957 2.287 -330
Algemene kosten 18.814 17.773 1.041
Overige bedrijfsbaten/lasten 1.525 -185 1.710

22.296 19.875 2.421

Bedrijfsresultaat -13.066 -14.315 1.249

Financiële baten en lasten -2.164 35 -2.199

Resultaat -15.230 -14.280 -950
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

€ €

31-12-2020

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Verenigingsvermogen 890.553 905.783

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 13.803 13.679
Liquide middelen 894.050 908.679

907.853 922.358

Af: kortlopende schulden 17.300 16.575

Werkkapitaal 890.553 905.783

Mutatie werkkapitaal

De samenstelling en mutatie van het werkkapitaal kunnen als volgt worden geanalyseerd:

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Mutatie

€

Vorderingen 13.803 13.679 124
Liquide middelen 894.050 908.679 -14.629

907.853 922.358 -14.505

Kortlopende schulden 17.300 16.575 725

890.553 905.783 -15.230
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JAARREKENING



BALANS PER 31 DECEMBER 2021

 31 december 2021

€ €

 31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Handelsdebiteuren 13.803 12.938
Overige vorderingen - 720
Overlopende activa - 21

13.803 13.679

Liquide middelen  (2) 894.050 908.679

907.853 922.358
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 31 december 2021

€ €

 31 december 2020

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen  (3)

Verenigingsvermogen 890.553 905.783

Kortlopende schulden  (4)

Overige schulden 11.450 11.310
Overlopende passiva 5.850 5.265

17.300 16.575

907.853 922.358
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€

2020

€

Netto-omzet  (5) 42.635 41.230
Inkoopwaarde van de omzet  (6) 33.405 35.670

Brutomarge 9.230 5.560

Kosten

Kantoorkosten  (7) 1.957 2.287
Algemene kosten  (8) 18.814 17.773
Overige bedrijfsbaten/lasten  (9) 1.525 -185

22.296 19.875

Bedrijfsresultaat -13.066 -14.315

Financiële baten en lasten  (10) -2.164 35

Resultaat -15.230 -14.280
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht, statutair en feitelijk gevestigd te Amsterdam,
Fred Roeskestraat 100, heeft ten doel, zonder winstoogmerk, de voor haar lidmaatschap in aanmerking komende
leden van de te Rotterdam gevestigde International Fiscal Association (Internationale Vereniging voor
Belastingrecht) in een afzonderlijke organisatie samen te brengen, ten einde mede te werken aan de bestudering
van het internationaal en vergelijkend belastingrecht, en de daarmee samenhangende financiële en economische
vraagstukken.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht is feitelijk en statutair gevestigd op Postbus 71170  te
Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40534001.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen van de vereniging, zoals hieronder zijn
beschreven.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

De rapporteringsvaluta van de jaarrekening van de onderneming is euro (€).

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als
financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
behandeling per balanspost.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Overlopende passiva worden tegen
nominale waarde gewaardeerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten van de vermogenswaarden enerzijds en
anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten

De netto-opbrengsten betreft de in het verslagjaar ontvangen contributiegelden.

Lasten

Onder de lasten wordt verstaan de directe aan de geleverde diensten toe te rekenen kosten. 

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten hebben betrekking op de renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen
gelden in de verslagperiode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

1. Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Handelsdebiteuren

Contributies 2018 - 632
Contributies 2019 1.263 3.736
Contributies 2020 5.820 8.570
Contributies 2021 6.720 -

13.803 12.938

Overige vorderingen

Rekening-courant I.F.A. doorbetaalde contributies 2021 - 720

Overlopende activa

Nog te ontvangen rente bank - 21

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V. nr. 54.87.02.993 943 5.603
ABN AMRO Bank N.V. nr. 58.13.77.397 743.475 753.456
Robeco nr. 27.49.67.227 149.632 149.620

894.050 908.679
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3. Eigen vermogen

2021

€

2020

€

Verenigingsvermogen

Stand per 1 januari 905.783 920.063
Aandeel in het resultaat -15.230 -14.280

Stand per 31 december 890.553 905.783

4. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overige schulden

Rekening-courant I.F.A. door te betalen contributies 2018 - 550
Rekening-courant I.F.A. door te betalen contributies 2019 1.140 3.355
Rekening-courant I.F.A. door te betalen contributies 2020 5.030 7.405
Rekening-courant I.F.A. door te betalen contributies 2021 5.280 -

11.450 11.310

Overlopende passiva

Accountant, jaarwerkzaamheden lopend boekjaar 5.100 5.265
Rente- en bankkosten 750 -

5.850 5.265
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021

€

2020

€

5. Netto-omzet

Contributies leden 42.635 41.230

Contributies leden

Bedrijfslidmaatschap 11.000 12.350
Persoonlijk lidmaatschap 30.600 28.000
Youngsters 1.035 880

Contributies leden 42.635 41.230

6. Inkoopwaarde van de omzet

Doorbetaalde contributies I.F.A. 33.405 35.670

Specificatie per inkoopcategorie:
Bedrijfslidmaatschap 8.800 10.400
Persoonlijk lidmaatschap 23.800 24.500
Youngsters 805 770

Doorbetaalde contributies I.F.A. 33.405 35.670

Overige bedrijfskosten

7. Kantoorkosten

Automatiseringskosten 1.957 2.287

8. Algemene kosten

Accountant, jaarwerkzaamheden 5.100 5.260
Accountant, werkzaamheden vorig boekjaar -425 34
Verzorgen contributienota's en aanmaningen 1.498 1.340
Congreskosten 2.473 7.105
Sponsoring ACTL seminar 10.000 3.630
Bijdrage AVG programma - 242
Bankkosten 168 162

18.814 17.773

9. Overige bedrijfsbaten/lasten

Verschil aansluiting ledenadministratie debiteuren en IFA 1.525 -185
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2021

€

2020

€

10. Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 12 35
Rentelasten en soortgelijke kosten -2.176 -

-2.164 35

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente ABN AMRO Bank N.V. spaarrekening 12 35

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente bank 2.176 -

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, ........................ 2022

De heer mr. M. Evers
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