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Vak loopt tot hier        en hier 
 

 

Notulen van de Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van 

Advocaten-Belastingkundigen, gehouden op vrijdag 6 april 2018, Sociëteit Paviljoen 

de Witte, Scheveningen, Pellenaerstraat 4 te Scheveningen. 

 

Aanwezig zijn: Frans Sijbers (voorzitter), Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma (secretaris), 

Jojanneke Sitsen (penningmeester), Roelof Vos (bestuurslid), Paul Kraan (bestuurslid), Léon de 

Jager (bestuurslid) en Kim Helwegen (notulist). 

 

1. Opening  

Frans Sijbers opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
  

2. Notulen jaarvergadering 

Frans Sijbers bespreekt de notulen van de algemene ledenvergadering. Er zijn geen vragen of 

opmerkingen bij de notulen door de leden. De notulen worden gearresteerd. 

 

3. Activiteiten 2017 

Frans Sijbers bespreekt de activiteiten die de vereniging het afgelopen jaar heeft georganiseerd. 

Na afloop van de ledenvergadering zal de heer mr. D.J. Loorbach een inhoudelijke bijdrage 

verzorgen in het kader van zijn voorzitterschap van de commissie Herijking Gedragsregels. Over 

de activiteiten uit Frans Sijbers zijn tevredenheid.  Zowel de inspecteursmiddag als de NVAB FP 

middag werden als zeer geslaagd ervaren. Een van de hoogtepunten was het NVAB/BATLL 

Congres in Luxemburg. Tot slot spreekt Frans Sijbers zijn complimenten uit voor de NVjAB, die 

meerdere bijeenkomsten voor de jonge leden hebben georganiseerd.  

 

4.  Bespreking financieel verslag 2017  

 

Frans Sijbers geeft het woord aan Jojanneke Sitsen om het financiële verslag te bespreken. 

Jojanneke Sitsen benoemt dat niet bewust is begroot op een verlies. Verder merkt zij op dat een 

buitenlands congres relatief duur is. Het betreft daarentegen een ingecalculeerd verlies eens in 

de vier jaren.  

 

De Kascommissie bestond dit jaar uit de leden Johan van der Graaf en Ruud Ruijters. Ruud 

Ruijters heeft vanwege zijn nieuwe baan laten weten zich terug te trekken als commissielid. De 

Kascommissie heeft geen opmerkingen.  

 

Uit de zaal werd opgemerkt dat het aanvaarden van benoeming als Kascommissielid de 

verantwoordelijkheid meebrengt om de hieraan verbonden verplichting na te komen.  

 

Als nieuwe leden van de Kascommissie voor 2019 worden (her)benoemd Machiel de Vries en 

Rutger Oevering.  

 
5. Begroting 2018  

Jojanneke Sitsen merkt op dat het Platform al is meegenomen in de begroting. Er is verzocht 

om in te stemmen met de begroting. De leden hebben geen bezwaar. 

http://www.nvab.net/
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6. Toelichting behalen NOvA-keurmerk door Paul Kraan 

Paul Kraan deelt mede dat de beroepsvereniging een door de NOvA erkende 

specialisatievereniging is geworden. Enige punt hierbij is dat het keurmerk wordt gecontroleerd 

en de vereniging aan intervisies zal moeten doen.  

 

Roelof Vos licht toe dat dit met name ziet op een gestructureerde manier van praten over de 

inhoud en met name het bespreken van praktijkvoorbeelden. De NVAB zal dit faciliteren.  
 

7. Toelichting specialisatie opleiding Fiscale Advocatuur 

Verder verstrekt Paul Kraan nog een update over de specialisatie opleiding Fiscale Advocatuur, 

waarbij de introductie van 1,5 uur nu voorafgaand aan de eerste module zal worden gehouden 

en korter zal zijn dan voorheen. Verder geldt een ‘zes uit zeven’ regel, hetgeen betekent dat 

voor de afronding van de opleiding, de cursisten naast het introductieblok, zes onderdelen 

worden gevolgd uit het totaal (zeven) aan zes inhoudelijke blokken plus de 

publicatieverplichting.  

 

Op dit moment hebben nog niet alle deelnemers gepubliceerd of de NVAB nog niet op de hoogte 

gesteld dat ze hebben gepubliceerd. 
 

8. Activiteiten CFE  

Paul Kraan ligt toe dat de handelsnaam van de CFE is gewijzigd naar Tax Advisors Europe. Paul 

Kraan merkt op dat de leden van de NVAB deel kunnen nemen aan de activiteiten van de CFE, 

een vereniging die Europese fiscale beroepsverenigingen tot haar leden rekent. Verder worden 

deelnemers opgeroepen die een actieve bijdrage willen leveren aan de activiteiten van de CFE.  

 

Roelof Vos heeft zijn bereidheid kenbaar gemaakt om deel te nemen aan de activiteiten van de 

CFE.  

 

9. Decharge van het bestuur 

 

Frans Sijbers verzoekt de ALV om het bestuur van afgelopen jaar decharge te verlenen. Dat dat 

bestuur is als volgt is samengesteld: Frans Sijbers (voorzitter), Vanessa Huygen van Dyck-

Jagersma (secretaris), Jojanneke Sitsen (penningmeester), Roelof Vos, Paul Kraan en Léon de 

Jager.    

 

De leden hebben geen bezwaren. Het bestuur wordt decharge verleend.  

 

10. Bestuurswissel: aftreden Roelof Vos en benoeming Mariëlle Boezelman 

 

Roelof Vos stelt zich niet opnieuw verkiesbaar als bestuurslid. Frans Sijbers bedankt Roelof Vos 

hartelijk voor zijn vele jaren trouwe dienst. Zijn taken worden overgenomen door Mariëlle 

Boezelman. Frans Sijbers verzoekt de leden in te stemmen met haar benoeming als algemeen 

bestuurslid. De leden stemmen hiermee in.  
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11. Overzicht NVAB-activiteiten 2018 door Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma.  

Vanessa Huygen geeft een toelichting op de komende activiteiten van dit jaar.  

 

12. Rondvraag en sluiting huishoudelijk gedeelte van de jaarvergadering door de 

voorzitter. 

 

Frans Sijbers sluit de vergadering.  

 


