
Vragen Nieuwsuur 

 
Voor het programma Nieuwsuur heb ik vragen over de financiering van leerstoelen door de 
Belastingdienst/Douane. Nieuwsuur onderzoekt al geruime tijd nevenbelangen van hoogleraren.  
 
In ons onderzoek is naar voren gekomen dat de leerstoel van hoogleraar Rex Arendsen van de 
Universiteit Leiden (gedeeltelijk) wordt gefinancierd door de Belastingdienst/Douane. Daarover de 
volgende vragen: 

 

Van wanneer tot en met wanneer liep of loopt de financiering voor deze leerstoel?  
De leerstoel is ingesteld door de stichting Belastingmuseum en bestaat meer dan 20 jaar. De 
financiering voor dhr. Arendsen is gestart in 2015, verlengd in 2020 en loopt door tot 2025. 

Welke afspraken heeft de Belastingdienst/Douane gemaakt ten aanzien van 
wetenschappelijke onafhankelijkheid van het onderzoek van deze hoogleraar?  
Er zijn geen afspraken gemaakt door de douane met betrekking tot de inzet of het oogmerk van 
het onderzoek van de hoogleraar. De hoogleraar werkt onafhankelijk. 

Met welke partijen heeft de Belastingdienst/Douane afstemming gehad over de 
leerstoelfinanciering? NB: De leerstoel is ingesteld door het Belasting- en 
Douanemuseum.  
De afstemming over de leerstoel heeft plaatsgevonden met de stichting Belastingmuseum en de 
universiteit Leiden. De douane/belastingdienst is ambtshalve lid van het bestuur van de stichting. 

Ook biedt de douane administratieve en financiële ondersteuning aan de stichting m.b.t. inkoop en 
administratie.  

De instelling van de leerstoel was een initiatief van de stichting.  

Heeft het arbeidsverleden van de heer Arendsen bij de Belastingdienst op enigerlei wijze 
invloed gehad op de (keuze voor een) leerstoelfinanciering vanuit de BD/Douane? 

De douane/belastingdienst is niet betrokken geweest bij de aanstelling van deze hoogleraar. De 
douane heeft in samenspraak met de stichting, de directeur van het Belasting & Douane museum 
en de universiteit Leiden in 2015 besloten om de benoeming van een nieuwe hoogleraar op deze 

leerstoel te ondersteunen, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat de universiteit de profielschets 
opstelt en de inhoudelijke en wervingskant zelfstandig verricht.  

Overigens is dhr. Arendsen nog in dienst van de belastingdienst voor de resterende uren. 

Met welk oogmerk heeft de BD/Douane de leerstoel gefinancierd?  
De douane/belastingdienst heeft de financiering verstrekt vanuit de rol van ondersteuning van de 
doelstellingen van de stichting. 

In algemenere zin heb ik nog een aantal vragen: 

Welke andere leerstoelen werden de afgelopen 5 jaar door de Belastingdienst en/of de 
Douane gefinancierd?  
Er zijn meerdere bijzonder hoogleraren in dienst van de Belastingdienst en in deeltijd verbonden 
aan een universiteit.  

Is de BD en/of Douane ook betrokken bij financiering van PHD'ers/promovendi? Zo ja, 
welke onderzoeken worden door de BD en/of Douane gefinancierd?  
Nee, de douane/belastingdienst ondersteunt geen PHD’ers. Wel heeft de douane/belastingdienst 

ondersteuning toegezegd aan een onderzoek van een promovendus van dhr. Arendsen. Dat 
onderzoek wordt gefinancierd door de topsector Logistiek/NWO, waarbij de Douane op aanvraag 
als sparringpartner dient. 

 


