
Geachte heer Sietsma, 
  
Omtrent de vragen van de heer Vugts van afgelopen woensdag kan ik u als volgt informeren. 
  
Beleid 

Graag verwijs ik u aanvullend naar ons hooglerarenbeleid en gedragscode wetenschappelijke 
Integriteit die onafhankelijk onderzoek waarborgt. 
  
Antwoorden vragen d.d. woensdag 11 mei 2022 

De antwoorden op uw vragen over de financiering treft u aan in de onderstaande tekst uit 
de overeenkomst: 
  
2015-2020 

Ten behoeve van de facturatie is een verdeelsleutel afgesproken van 10: 10: 35, waarbij geldt 
dat de Stichting € 10.000, de Universiteit € 10.000 en de Douane € 35.000 op jaarbasis 
betalen. De Universiteit stuurt jaarlijks een factuur naar het Belasting & Douane Museum en 
een factuur naar Douane Landelijk Kantoor. Dit jaar zullen alleen die kosten gefactureerd 
warden die daadwerkelijk in 2015 gemaakt zijn. 
  
2020-2025 

Voor de financiering van deze aanstellingen zijn de Stichting en de Douane bereid gevonden een 
financiële bijdrage te doen. De hoogte van de bijdrage is onderling overeengekomen (€ 50.000 door 
de Stichting en € 250.000 door de Douane) en wordt hieronder samengevat.  
  
Voor de aanstelling van Prof. dr. ir. Rex Arendsen kan de faculteit Rechtsgeleerdheid rekenen op:  

•Een jaarlijkse bijdrage van de Stichting van € 4.500 voor een periode van 5 jaar met alsstartdatum 1 
juni 2020. 

•Een jaarlijkse bijdrage van de Douane van € 22.500 voor een periode van 5 jaar met alsstartdatum 1 
juni 2020. 
  
Voor de aanstelling van de promovendus kan de faculteit Rechtsgeleerdheid rekenen op:  

•En jaarlijkse bijdrage van de Stichting van € 5.500 voor een periode van 5 jaar vanafstartdatum van 
de aanstelling van de promovendus. 

•Een jaarlijkse bijdrage van de Douane van € 27.500 voor een periode van 5 jaar vanafstartdatum van 
de aanstelling van de promovendus. 

  
Wat betreft uw vraag waarom de financiering vanuit de Belastingdienst niet is vermeld: wij 
gaan ervan uit dat is aangenomen dat met het vermelden van de Stichting en van de relatie 
met het Belasting & Douane Museum de verhoudingen transparant werden weergegeven. 
Erop terugkijkend had de financiering vanuit de Belastingdienst beter wel kunnen worden 
vermeld. De profielpagina is dienovereenkomstig aangepast.  
  
Met betrekking tot uw vraag over de financiering van andere medewerkers: de afgeronde 
PhD van Maarten Manse over de ‘Geschiedenis van het belastingrecht in Indonesië’ is 
gefinancierd. Ook de PhD van Maartje van Mulken over ‘Data perspectives on the 
International Tax System’ wordt gefinancierd. 
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