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Voorwoord 5

Voorwoord

Na 7 jaren ‘promoveren’ wijd ik mij met veel plezier aan het voorwoord van dit proef-
schrift. Het schrijven van een proefschrift wordt door promovendi wel ervaren als een 
lange en eenzame wandeling door de woestijn. Voor mijzelf gaat deze vergelijking zonder 
meer op. Op diverse momenten zag ik de eindstreep naderen om niet veel later tot de con-
clusie te komen dat deze eindstreep een fata morgana bleek te zijn. Soms als gevolg van 
voortschrijdend inzicht, soms door ingrijpen van de fiscale wetgever, maar soms ook door 
een ‘writer’s block’. Gelukkig ben ik ook vele oases tegengekomen, of beter gezegd: ik heb 
diverse Eureka-momenten beleefd. Momenten waarop het schrijven van een proefschrift 
mij veel persoonlijke genoegdoening heeft gebracht. Al met al is het een boeiende en zeer 
leerzame reis geweest.

Al tijdens mijn studie bestond de intrinsieke behoefte om een proefschrift te schrijven. 
Drie jaren na mijn studie en inmiddels aan het werk als belastingadviseur ben ik uitein-
delijk begonnen. Variërend van een dag in de week tot avonden, weekenden en soms 
weken achter elkaar. Thuis, in het Belastingmuseum, bij het IBFD en op mijn ‘geheime’ 
plek bij Ernst & Young in Amsterdam.

Op deze plaats wil ik graag nog enkele mensen bedanken. Allereerst een woord van dank 
aan mijn promotor, prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis. Niet alleen heeft hij mij gestimuleerd om 
een proefschrift te schrijven over de invloed van belangenwijzigingen op verliesverreke-
ning, onze talloze e-mails en besprekingen heb ik altijd als zeer nuttig ervaren en een 
goede stimulans om weer verder te kunnen, daar waar ik soms vastliep. Wij waren (en 
zijn) het niet altijd eens, gelukkig maar! Tegelijkertijd denk ik dat onze vakinhoudelijke 
discussies het wetenschappelijke karakter van dit proefschrift zonder meer hebben ver-
hoogd. Een woord van dank ook aan de overige leden van de promotiecommissie 
prof.mr. J.W. Bellingwout, prof.dr. J.N. Bouwman, prof.dr.mr. G.W.J.M. Kampschöer RA en 
prof.dr. J.W. Zwemmer en mijn paranimfen Jan Joost Maas en Joost Hendrikx.

Veel dank gaat uit naar mijn collega’s bij Ernst & Young. Zij hebben mij waar nodig een 
zetje in de goede richting gegeven (niet in de laatste plaats door de vraag: ‘Hoe gaat het 
met je scriptie?’), ook hebben zij diverse casusposities aangereikt die mij verder aan het 
denken hebben gebracht. Speciale dank gaat uit naar de dames van de bibliotheek van 
Ernst & Young die mij keer op keer weer konden helpen in mijn speurtocht naar (incou-
rante) literatuur.

Een woord van dank ook aan mijn ouders. Zij hebben mij de bagage meegegeven die mij 
in staat heeft gesteld dit proefschrift tot een succesvol einde te brengen. Tot slot wil ik 
Annemieke bedanken. Tezamen met onze zoons Romijn en Marcus heb jij het meeste 
gemerkt van de inspanning die het schrijven van een proefschrift met zich meebrengt. Ik 
realiseer mij terdege dat ik een groot appel heb gedaan op jouw geduld en vertrouwen om 
dit proefschrift tot een goed einde te brengen. Alleen woorden kunnen mijn dank hier-
voor niet beschrijven.



6 Voorwoord

Het manuscript is afgesloten op 1 augustus 2012, met uitzondering van hoofdstuk 6 
(1 juli 2011). Met ontwikkelingen nadien is slechts in beperkte mate rekening gehouden.

Amsterdam, 1 augustus 2012




