CURRICULUM VITAE

Personalia
Naam
Adres
Geboortedatum, -plaats
Kinderen

Burgerlijke staat
Opleiding/diploma's
1977 - 1983

1983 - 1984
1984 - 1990
1990

Werk
tijdens schooltijd
na eindexamen
tijdens studietijd

W.(Willemijn) M.E. van Sandick
Laan Copes van Cattenburch 89,
2585 EW 's-Gravenhage
29 december 1964, Utrecht
Inwonend: zoon (17-2-1996))
Uitwonend: zoon (9-3-1994), pleegdochter (12-71995) en pleegdochter(29-08-1990)
Samenwonend

Gymnasium Erasmianum te Rotterdam
eindexamenvakken: Wiskunde I, Economie,
Biologie, Nederlands, Engels, Frans, Grieks
verblijf in Parijs: certificat de connaissance de la
langue française van de Alliance Française
studie civiel en fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit
te Leiden
privatissimum voor veelbelovende studenten: de
maatschappelijke betekenis van belastingheffing
(o.l.v. Prof. F.H.M. Grapperhaus)

administratief werk op advocatenkantoor
(voorganger van Loyens Loeff)
serveerster in Hotel Littré**** te Parijs;
straatartieste (silhouetten knippen)
divers uitzendwerk;
bijlessen medestudenten;
juridische ondersteuning van advocaat (mr Kalkman
sr. te Leiden)

1990 - begin 1998

vanaf 1998

Nevenfuncties
studietijd
studietijd
circa 1994-1998
circa 1997-1998
1998-2000
1998-2000
1999-2002
2001-2005
2003-2012
2007-2009

belastingadviseur bij Loyens & Volkmaars te
’s-Gravenhage
Praktijk bij L&V: grote Nederlandse ondernemingen
die al dan niet onderdeel zijn van internationale
beursgenoteerde concerns, directeuren-groot
aandeelhouders en particulieren
Bij L&V deel uitgemaakt van de volgende
vaktechnische commisses:
commissie juridische fusie, commissie Brede
Herwaardering, commissie
verzekeringsmaatschappijen, pensioencommisse.
Nevenfuncties bij L& bij Stichting Pensioenfonds
Loyens & Volkmaars (1993 – 1998);
kernlid van werkgroep voor de herziening van de
pensioenregeling van Loyens & Volkmaars (1995 1996)
parttime docent fiscaal recht aan de Universiteit
van Leiden (tot 2003)
Daarnaast: directeur/eigenaar van Vastrecht
Belastingadviseurs (www.vastrecht.com). Praktijk:
MKB, vrije beroepers en particulieren

secretaris Stichting Jason
praeses pleitdispuut Tobias Asser
lid wijkorganisatie Bezuidenhout Midden
lid kascommissie Wijkberaad Bezuidenhout
penningmeester peuterspeelzaal Nijntje
lid oudercommissie schoolvereniging Wolters (2e
jaar als voorzitter)
voorzitter medezeggenschapsraad schoolvereniging
Wolters
Penningmeester Stichting Belangenbehartiging Laan
Copes van Cattenburch
Commissaris bij woningcorporatie HaagWonen
(vanaf 2005 als voorzitter)
Bestuur Stichting rotary ’s-Gravenhage Oost (als
inkomend, huidig en uitgaand voorzitter)

2009-2019
2012-2019
2016-heden
2017-heden
2018-heden

Vaktechnische
publikaties
Beursplein 5,
27-2-1993
Beursplein 5,
17-4-1993
Unilease,
januari 1997

Penningmeester van Stichting tot Steun van de Vrije
Jeugdkerk en -kampen (https://vjkkampen.nl)
secretaris van Stichting Vrienden van Ipse de
Bruggen (www.vriendenvanipsedebruggen.nl)
penningmeester van hofje De Rusthof, Parkstraat Den Haag
(hofjerusthof.nl)
vice-voorzitter Raad van Commissarissen
Stichting Humanitas Huisvesting te Rotterdam
(https://humanitashuisvesting.nl)
Lid van bestuur van SAWA, de stichting die als stichting
administratiekantoor de aandelen houdt van AAG
(www.AAG.nl). De werknemers van AAG zijn via SAWA de
aandeelhouders van AAG, zij het dat de zeggenschap
verbonden aan de aandelen bij het SAWA bestuur berust.

Eigen haard is nog steeds goud waard

Brede Herwaardering II, waarom moet de PensioenBV worden afgeschaft
Auto en fiscus (boek i.o.v. Unilease). Losse
hoofdstukken zijn naar verluidt als tijdschriftartikel
gepubliceerd
1997: column in Unilease tweemaandelijks verschijnende column, steeds met
uitgave
een onderwerp dat de fiscaliteit rond lease auto's
betreft
L&V eindejaarsboekje
themanummer beperking renteaftrek (in
Fiscale Signalen 1997
samenwerking met anderen)
Boek Introductie 20003e en 4e geheel herziene druk van Introductie tot
2001 en 2002-2003
het Nederlands Belastingrecht (in samenwerking
met andere leden van de vakgroep belastingrecht
van de Universiteit van Leiden)
2001-: co-auteur van
Schrijven en updaten van delen van het losbladige
Elseviers
belastinghandboek, m.n. die delen die gaan over
Belastinghandboek voor DGA’s
dehet bedrijf

