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Overeenkomsten met de fiscus 



Voor Leentje en Hélène, 
Mijn moeder, mijn dochter. 

'Het is niet anders, mijne heren: Het 
compromis is niet alleen "en mar
che", het is arrivé et rien ne 
l'arrêtera. ' 
J. van der Poel, Voordracht belas-
tingconsulentendag, 1961. 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek
tronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schrifte
lijke toestemming van de rechthebbende. 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 
1912 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, 
Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te 
voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van 
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 
1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 


