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Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving
en Fiscaal Beleid

BELEIDSPLAN

Op 10 december 2009 is opgericht de te Amsterdam gevestigde
Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid.,
Ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 34373379

Als ANBI is de stichting geregistreerd onder RSIN-nummer 8217.82.952.
Het doel van de stichting is
1.

2.

in het bijzonder: het instellen van een fiscale biënnale prijs, te verlenen aan een
persoon of instelling die de Nederlandse belastingdienst, de belastingrechter en de
fiscale wetgever in woord en geschrift het meest kritisch volgt of heeft gevolgd;
de prijs zal de naam krijgen van “Professor dr. D. Brüll Prijs”;
in het algemeen:
a. het bevorderen en ondersteunen van publicaties die de fiscale wetgeving en het
fiscale beleid van opbouwend en kritisch commentaar voorzien;
b. het verlenen van ondersteuning en studiebeurzen voor (universitaire) studies in
de fiscaal-juridische en fiscaal-economische richtingen - promotieonderzoek en
wetenschappelijk onderzoek daaronder begrepen - aan studenten die ten
minste hun bachelor examen hebben afgelegd en die niet in staat zijn zelf op
andere wijze een dergelijke (vervolg)studie te financieren;

Het bestuur bestaat thans uit vier bestuurders:
a. de heer drs.J.H.W. Schipper, belastingdeskundige, als voorzitter
b. de heer professor dr.J.W. Zwemmer, oud hoogleraar belastingrecht;
c. de heer drs. A.Swart, register accountant als penningmeester;
d. de heer mr.L.J.A.Pieterse, verbonden zowel aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam als aan de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit.
Het bestuur ontvangt generlei (kosten)vergoeding.
Na de oprichting is door de vennootschap aan de stichting een vermogen ter beschikking
gesteld bestaande van € 15.000,00.Dit bedrag is inmiddels aangewend voor de eerste
prijsuitreiking. Tevens zijn van enkele particulieren kleine bijdragen ontvangen.
Substantieel vermogen verwacht de stichting te verkrijgen uit de nalatenschap van
oprichter en schenkingen en nog overige open te vallen nalatenschappen.
De jaarlijkse revenuen zullen worden aangewend voor de activiteiten als bedoeld in de
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doelomschrijving.
Vermogen wordt slechts belegd in deposito’s bij de RABO dan wel de Triodos Bank.
Geschonken of anderszins verkregen vermogenstitels zullen naar het inzicht van het
Bestuur kunnen worden aangehouden dan wel verzilverd.
Aanvragen voor financiële ondersteuning vallende binnen het doel van de stichting dienen
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend onder overlegging van een curriculum
vitae, doel en opzet van het studieproject waarvoor de donatie wordt gevraagd.
Van een begunstigde wordt verlangd dat er een verantwoording wordt overgelegd van de
besteding van de gelden.
Het bestuur vergadert twee maal per jaar voor de behandeling van de eventuele
prijsvaststelling en aanvragen en pleegt daarnaast regelmatig informeel overleg. Het
bestuur draagt er bij het toekennen van donaties zorg voor dat op een evenwichtige wijze
aan de in de doelstelling omschreven activiteiten gelden worden verstrekt. Elke suggestie
aan het bestuur voor een kandidaat is van harte welkom.
Indien in enig jaar de inkomsten de uitgaven overtreffen, wordt het saldo aangewend voor
uitgaven in de daarop volgende jaren, althans voor zover niet een gedeelte bij het kapitaal
wordt gevoegd ter instandhouding van het stichtingskapitaal als bron van inkomen.
Jaarlijks worden jaarrekeningen opgemaakt waarin kapitaal, inkomen en uitgaven worden
verantwoord.

Amsterdam, laatstelijk 12 april 2021

