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VOORWOORD D 

Dee verhouding tussen fiscale winstbepaling en vennootschappelijke jaarrekening is een boeiend 
onderwerp.. Al peinzende en schrijvende werd het onderwerp nog boeiender. 
Gaarnee wil ik hierdoor mijn promotor, prof. dr J.W. Zwemmer danken voor de wijze waarop hij 
vanaff  het prille begin tot het eind mij met raad en daad bij deze studie ter zijde heeft gestaan. 
Gaarnee zeg ik eveneens dank aan prof. dr Martin Hoogendoorn, die mij heeft ingewijd in de dy-
namiekk van de vennootschappelijke jaarrekening, en aan mijn (oud) collega's bij Ernst & Young, 
Mrss Kunen, Leemreis en Oosters, die mij op enthousiaste wijze hebben ondersteund. Dank zeg ik 
medee aan prof. mr E. Aardema, prof. dr R.P.C. Cornelisse en prof. dr G.W.J.M. Kampschöer, die 
mijj  met hun waardevolle opmerkingen behulpzaam zijn geweest. De heb het zeer op prijs gesteld, 
datt zij, samen met Martin Hoogendoorn spontaan "ja" zeiden op het verzoek deel uit te maken 
vann de promotiecommissie. 
Dankk wil ik uitbrengen aan mijn vroegere secretaresse, mevr. R. van den Broeke, die met toewij-
dingg steeds de handgeschreven woorden en zinnen heeft omgezet in goed leesbare teksten, en al-
duss een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van dit werk. 

Bussum,, 31 december 1999 
J.. Hoogendoorn 
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