DOORLOPENDE TEKST
van de statuten van de stichting:
Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid,
gevestigd te Amsterdam,
zulks na akte van statutenwijziging, op 15 februari 2012 verleden voor
mr. J.H.J.M. Hamans, notaris te Amsterdam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STATUTEN:
Naam, Zetel en Duur
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam:
Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2
De stichting heeft ten doel:
1. in het bijzonder: het instellen van een fiscale biënnale prijs genaamd de "Prof.dr. D. Brüll
prijs", te verlenen aan een persoon of instelling die volgens het oordeel van het bestuur van
de stichting de Nederlandse belastingdienst, de Nederlandse belastingrechter en de
Nederlandse fiscale wetgever in woord en geschrift het meest kritisch volgt of heeft gevolgd;
2. 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;
3. het uitoefenen van rechten als houder van tot het vermogen van de stichting behorende
aandelen in rechtspersonen.
Bestuur
Artikel 3
1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit ten minste drie en ten
hoogste zeven natuurlijke personen, bestuurders genaamd. Het bestuur stelt met
inachtneming van het vorenstaande het aantal leden van het bestuur vast.
2. De oprichter heeft als voorzitter zitting in het bestuur voor de periode dat hij deze functie
wenst te bekleden. Het bepaalde in artikel 4 van deze statuten is, met uitzondering van
het ontslag door de rechtbank als genoemd in lid 3 van dat artikel, niet op hem van
toepassing.
2. Deze bestuurders, met uitzondering van de oprichter-bestuurder, worden bij wege van
coöptatie voor bepaalde of onbepaalde tijd aangewezen en benoemd door het bestuur,
met dien verstande dat:
-

-

tenzij de oprichter als voorzitter fungeert, de voorzitter van de stichting de kwaliteit
van (emeritus) hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam moet
bezitten;
de secretaris een fiscalist of een jurist zal moeten zijn;
de penningmeester een gekwalificeerd vermogensbeheerder zal moeten zijn;
de overige bestuursleden benoemd zullen worden met het oog op hun deskundigheid
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op het gebied van de werkzaamheden van de stichting, met name wat betreft het
bijzondere doel: de toekenning van de prijs;
indien en zolang tot het vermogen van de stichting krachtens erfrecht verkregen
aandelen in een rechtspersoon behoren, die ten doel heeft de uitvoering van een
door de oprichter ten behoeve van zijn nabestaande(n) getroffen pensioenregeling,
een accountant van het bestuur van de stichting deel zal moeten uitmaken die
speciaal belast zal zijn met het toezicht op de uitvoering van genoemde
pensioenverplichting.
3. Indien te eniger tijd het aantal bestuurders beneden het gestelde minimum is gedaald
blijven de nog in functie zijnde bestuurders, mits ten getale van ten minste twee, niettemin
een wettig college vormen.
4. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, welke functies
worden bekleed met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
5. Het bestuur stelt – voor zover van toepassing - een rooster van aftreden vast; een
volgens rooster aftredend bestuurder is opnieuw benoembaar tenzij het bestuur anders
besluit.
Einde bestuursfunctie
Artikel 4
1. Een bestuurder, met uitzondering van de oprichter-bestuurder, kan, ook wanneer hij voor
een bepaalde tijd is benoemd, te allen tijde door een eenstemmig besluit van alle andere
bestuurders worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een ontslag, eindigt door
verloop van die termijn.
2. Met uitzondering van de oprichter–bestuurder eindigt de functie van een in enige kwaliteit
benoemd bestuurder bij verlies van die kwaliteit.
3. De functie van bestuurder eindigt voorts door overlijden, door bedanken en door ontslag
door de Rechtbank, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 298 boek 2 Burgerlijk
Wetboek. Een door de Rechtbank ontslagen bestuurder kan niet opnieuw tot bestuurder
worden benoemd.
Indien de oprichter-bestuurder als bestuurder bedankt of door de Rechtbank wordt
ontslagen betekent dat voor hem een definitief verlies van zijn bestuurslidmaatschap.
Bestuurstaak en vertegenwoordiging
Artikel 5
1. Het bestuur behartigt de belangen van de stichting in de ruimste zin des woords en is
binnen de grenzen van deze statuten bevoegd alle daden van beheer en beschikking te
verrichten die het voor de verwezenlijking van het doel nodig of wenselijk acht, mede
daaronder begrepen het verrichten van alle rechtshandelingen die nodig zijn voor het
uitoefenen van rechten als houder van tot het vermogen van de stichting behorende
aandelen in rechtspersonen.
Het bestuur is ook bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een ander verbindt.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel wordt de stichting behalve door het
bestuur vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur
onder wie de voorzitter of de secretaris.
Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het bestuur om voor bepaalde gevallen
speciale vertegenwoordigingsvoorzieningen te treffen.
3. Aan personen in dienst van de stichting kan bij bestuursbesluit procuratie tot
vertegenwoordiging van de stichting worden verleend, beperkt tot de in dat besluit
genoemde rechtshandelingen.
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4.

In geval van eigen- en/of tegenstrijdig belang van een bestuurder, waaronder begrepen
het aangaan van rechtshandelingen met een bestuurder handelend voor zich of in een
andere hoedanigheid, komt dat bestuurslid geen vertegenwoordigingsbevoegdheid toe.
Bijeenroeping bestuursvergaderingen
Artikel 6
1. De bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris of de voorzitter, zo
dikwijls als deze zulks nodig acht, alsmede binnen zeven dagen nadat ten minste twee
bestuurders de wens tot het houden van een vergadering schriftelijk en met opgave van
de te behandelen punten aan de voorzitter of de secretaris hebben doen toekomen.
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de bestuurders.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en van
vergadering niet meegerekend.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
5. Buiten vergadering kunnen schriftelijke besluiten worden genomen, mits met algemene
stemmen van alle bestuurders, uitgezonderd de bestuurder die in het desbetreffende
geval geen stemrecht heeft.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen op de wijze als in het vorige lid bedoeld
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – uitgezonderd een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze
niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit
niet in acht genomen.
Alle bestuursbesluiten worden opgenomen in het notulenboek en getekend door de
secretaris en de voorzitter.
Bestuursvergaderingen
Artikel 7
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amsterdam.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een
bestuursvergadering - jaarvergadering - gehouden.
In die vergadering komen aan de orde:
a. het jaarverslag en de jaarstukken als bedoeld in artikel 10;
b. voorziening in eventuele vacatures;
c. voorstellen aangekondigd in de oproeping.
3. De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter.
Ontbreekt deze, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
Besluitvorming van de bestuursvergadering
Artikel 8
1. In een vergadering heeft ieder bestuurslid één stem; een bestuurslid heeft geen stemrecht
indien er een omstandigheid aan de orde is als bedoeld in artikel 5 lid 4.
2. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor
zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, één aanwezige bestuurder dit verlangt.
4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de
bestuursvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
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verkregen, heeft een tweede stemming tussen de kandidaten plaats. Heeft alsdan weder
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats.
Ingeval na een herstemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie
van beiden is benoemd.
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het verworpen.
8. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Adviesraad
Artikel 9
De stichting kan een Raad van Advies instellen voor de toekenning van de prijs.
Samenstelling, taak, werkwijze en eventuele reglementen van de Raad van Advies worden
door het bestuur vastgesteld.
Financieel Beheer
Artikel 10
1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles
betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze
werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Voor één juli, na afloop van elk boekjaar worden door het bestuur een balans en een staat
van baten en lasten opgemaakt en op papier gesteld. Deze jaarstukken worden na
akkoordbevinding door alle bestuurders ondertekend en gaan vergezeld van een verslag
omtrent de verrichtingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar.
3. Het bestuur kan een deskundige aanwijzen voor het nazien van de jaarstukken.
4. Het bestuur is verplicht genoemde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel gedurende zeven jaren te bewaren. De op een
gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en
staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht
en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der
gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en
binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
5. Tot het doel der stichting kunnen, behoudens het in lid 8 van dit artikel bepaalde, slechts
worden aangewend de jaarlijkse provenuen van het kapitaal van de stichting, benevens
de in enig jaar ontvangen baten, hoe ook genaamd, niet bestemd om als kapitaal te
worden aangemerkt.
6. Indien over enig jaar de voor de verwezenlijking van de doelstelling der stichting
beschikbare middelen slechts gedeeltelijk daarvoor zijn aangewend, bepaalt het bestuur
of en in hoeverre het niet aangewende saldo bij het kapitaal wordt gevoegd dan wel voor
toekomstige verwezenlijking der doelstelling gereserveerd blijft.
7. Het bestuur is vrij in de belegging en de wederbelegging van het kapitaal van de stichting
rekening houdende met een solide belegging van de direct of indirect tot het vermogen
van de stichting behorende eventuele pensioenverplichtingen.
8. Het bestuur kan voor de verwezenlijking van de doelstelling der stichting het kapitaal van
de stichting slechts aanwenden krachtens besluit genomen met ten minste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen der fungerende bestuurders.
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Statutenwijziging
Artikel 11
1. Gedurende het leven van de oprichter, onafhankelijk van het feit of hij wel of niet een
functie in het bestuur bekleedt, kan zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming
geen wijziging in deze statuten worden aangebracht.
Na het overlijden van de oprichter behoeft een wijziging van de artikelen 1, 2, 3, 4, 11 en
12 van deze statuten de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Stichting
Amsterdams Universiteitsfonds, gevestigd te Amsterdam.
2. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
aan alle bestuurders toezenden.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel behoeft een besluit tot statutenwijziging
ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin
ten minste twee/derde van de bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan kan binnen
vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden worden waarin
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest kan worden
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en mits
aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voldaan.
4. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot
het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.
Ontbinding
Artikel 12
1. Is het bestuur van oordeel dat het doel van de stichting niet of niet meer voldoende zal
kunnen worden verwezenlijkt, dan kan het de ontbinding van de stichting constateren;
zodanig besluit aangaande de ontbinding wordt genomen overeenkomstig het bepaalde
bij het voorgaande artikel, derhalve met voorafgaande goedkeuring van de oprichter bij
diens in leven zijn danwel - na diens overlijden - met goedkeuring van de Stichting
Amsterdams Universiteitsfonds, voornoemd.
2. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door de ten tijde daarvan in functie zijnde
bestuurders; met betrekking tot die vereffening behouden de statuten ook ten aanzien van
de voorziening in vacatures overeenkomstige toepassing.
3. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der ontbonden stichting
overblijft, is bestemd voor de Stichting Amsterdams Universiteitsfonds onder de
gehoudenheid het verkregene als fonds op naam te beheren met de doelstelling zoals in
artikel 2 omschreven.
Artikel 13
Bij bestuursbesluit kunnen reglementen voor de werkzaamheden van de stichting worden
vastgesteld en gewijzigd. Reglementen mogen niet in strijd met de wet of deze statuten zijn.
Artikel 14
In alle gevallen welke binnen de grenzen van deze statuten vallen doch daarin niet zijn
geregeld, wordt door een bestuursbesluit voorzien.

