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Vragen van woensdag 11 mei 2022 
Antwoorden van Rex Arendsen, bijzonder hoogleraar 
 
 
Context 
De bijzondere leerstoel wordt in stand gehouden door de Stichting Belastingmuseum 
Prof.dr. Van der Poel, ondergebracht bij de afdeling Belastingrecht van de Universiteit 
Leiden. 
De leerstoel heette bij aanvang ‘Geschiedenis van het belastingrecht’ en is bekleed door 
prof.dr. F.H.M. Grapperhaus (1993-1997) en prof.mr. O. Ydema (1997-2013). 
In 2014 is de leerstoelopdracht verbreed naar de ‘Maatschappelijke en historische context 
van belastingrecht’ (zie ook: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/06/rex-
arendsen-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar). 
In 2014/15 is via een open sollicitatieronde een nieuwe bijzonder hoogleraar geworven. De 
benoemingsadviescommissie onder leiding van de decaan van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid heeft in 2015 mij voorgedragen voor benoeming. 
 
Arbeidsrechtelijke verhoudingen 
Per 1 juni 2015 ben ik voor 1 dag/week (0,2 fte) op de payroll van de Universiteit Leiden 
gekomen. Ik heb daar op aangedrongen omdat op die manier mijn wetenschappelijke 
onafhankelijkheid duidelijk werd gemarkeerd. Ik ben 1 dag/week minder gaan werken bij 
mijn (andere) werkgever Belastingdienst. 
Op de universitaire profielpagina is onder Nevenwerkzaamheden op dat moment de 
Belastingdienst vermeld. 
 
Per 1 oktober 2021 is die salarisbetaling op verzoek van de Universiteit gewijzigd. Door 
wijzigingen in het ambtenarenrecht zou ik, bij continuering van salarisbetaling door de 
Universiteit, formeel een vaste aanstelling krijgen/kunnen eisen. Dat is ingeval van een 
bijzondere leerstoel niet wenselijk (het tijdelijke karakter moet gewaarborgd blijven.) In 
overleg met de Belastingdienst en de Stichting is besloten dat ik vanaf 1 oktober 2021 wordt 
gedetacheerd door de Belastingdienst (conform Model detacheringsovereenkomst Rijk). De 
Belastingdienst betaalt mijn salaris voor mijn dag/week aan de Universiteit, en factureert de 
kosten aan de Universiteit. 
In deze overeenkomst wordt expliciet vermeldt dat dit het bijzondere hoogleraarschap aan 
de Universiteit betreft en dat ik me te houden heb aan alle verplichtingen, reglementen en 
voorschriften van de Universiteit. 
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Werkzaamheden voor de OESO 
Per 1 november 2018 ben ik vanuit de Belastingdienst voor langere tijd uitgezonden naar de 
OESO in Parijs. Deze uitzendingen vinden plaats met behoud van salaris (in mijn geval dus 4 
dagen/week). 
Vanaf dat moment is ‘Adviseur bij de OESO’ als nevenwerkzaamheid vermeld. 
Per 1 november 2021 heb ik tot en met 31 juli 2022 een arbeidscontract bij de OESO. Ik ben 
met buitengewoon verlof bij de Belastingdienst en keer per 1 augustus 2022 daar terug. (De 
OESO reglementen stonden een langere uitzending dan 3 jaar niet toe. Alle betrokken 
partijen wilden graag dat ik betrokken bleef bij de afronding van lopende werkzaamheden 
tot de zomer 2022). 
Ook nu staat ‘Adviseur bij de OESO’ als nevenwerkzaamheid vermeld. 
Per 1 augustus 2022 wordt dit omgezet naar ‘Belastingdienst’. 
 
Was u bekend met de (gedeeltelijke) financiering van de Douane/Belastingdienst van uw 
leerstoel? 
 
Ja, deze financiering was vanaf het begin van de aanstelling bij alle partijen bekend. 
 
Kunt u uitsplitsen wat de jaarlijkse financiering bedraagt per betrokken financieringspartij? 
En gaat het om dezelfde financieringsverhoudingen in ieder jaar dat de leerstoel door u is 
bekleed? 
 
Bij mijn weten is bij aanvang in 2015 contractueel de volgende financiële verdeling 
afgesproken: 10:10:35 – Stichting:Universiteit:Douane 
Bij mijn weten wordt voor de tweede termijn (2020-2025) gewerkt met vast bedragen, in lijn 
met bovengenoemde verhoudingen. 
 
Vanuit welke rechtspersonen worden de bedragen aan de universiteit of aan u 
overgemaakt? 
 
Bij mijn weten stuurt de Universiteit facturen naar de Stichting en naar Douane. 
Ik ontving vanaf 1 juni 2015 salaris van de Universiteit van vanaf 1 oktober 2021 van de 
Belastingdienst (zie hiervoor, Arbeidsrechtelijke verhoudingen), 
 
De betrokkenheid van het museum staat vermeld op uw profielpagina en in uw 
publicaties. Waarom is de financiering vanuit de Belastingdienst (Douane) niet vermeld?  
 
Vanaf het begin van de aanstelling staat de Stichting op mijn profielpagina vermeld als 
instandhouder van de leerstoel. Ik ben altijd vrij geweest in de keuze van onderzoek, de 
formulering van bijbehorende onderzoeksvragen, en in de uitvoering van mijn onderzoek. 
Douane als (mede-)financier van de leerstoel speelt daarbij geen enkele rol en heeft geen 
enkele invloed. 
Dit is bijvoorbeeld ook heel expliciet beschreven in de afspraken rond de aanstelling in 2015 
ten aanzien van een te werven promovendus (zie ook antwoord op de vraag mbt PhDs): ‘De 
Universiteit stelt een profielschets voor een promovendus op. De Stichting krijgt de schets 
van tevoren te zien maar laat de inhoudelijke en wervingskant aan Leiden over’. 
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Ik heb altijd gemeend dat het vermelden van de Stichting en van de relatie met het Belasting 
& Douane Museum de verhoudingen goed en transparant weergaven. 
 
Overigens heb ik er geen enkele moeite mee nog duidelijker te zijn over de financiers van de 
leerstoel. Ik zal in het profiel laten opnemen: ‘Zijn positie wordt gefinancierd door Douane, 
de Stichting Belastingmuseum en de Universiteit Leiden’. 
 
Bent u van mening dat deze financiering niet gemeld hoeft te worden in uw publicaties? 
Kunt u uw antwoord toelichten? 
 
Het vermelden van financiers is gebruikelijk als sprake is van direct (opdracht) gefinancierd 
onderzoek.  
In mijn geval is sprake van algemene financiering van de leerstoel waarbij ik geheel vrij ben 
in het definiëren en uitvoeren van het onderzoek. 
Als we kijken naar mijn specifieke publicaties dan is er op geen enkele manier sprake van 
inmenging of belang van financiers. Ik zie dan ook geen directe noodzaak de financiers van 
de leerstoel expliciet te benoemen in publicaties. Overigens heb ik er geen enkele moeite 
mee dit wel te doen, sommige redacties vragen daar bij publicatie expliciet naar. 
 
Ik ben geen fiscalist / jurist, maar doe onderzoek naar de ontwikkeling van 
belastingsystemen, in verleden, heden en toekomst, en richt me daarbij vooral op 
(administratieve) processen en systemen. Ik ben niet betrokken bij advisering rond de 
totstandkoming van wet- en regelgeving. 
Mijn lijst met publicaties laat zien dat mijn eigen onderzoek zich vooral richt op (theoretische 
en beleidsmatige) vraagstukken rond uitvoerbaarheid en vereenvoudiging en op de 
toekomst van de belastingheffing. 
Mijn publicaties over uitvoerbaarheid en vereenvoudiging zijn gebaseerd op openbare (vaak 
parlementaire) bronnen. De artikelen zijn analytisch en kritisch van aard. 
Mijn publicaties over de toekomst van de belastingheffing zijn eigen theoretische creaties, 
die de huidige wijze van belastingheffing uitdagen. 
 
Het afgeronde onderzoek van PhD de heer Manse naar de ‘Geschiedenis van het 
belastingrecht in Indonesië’ is gefinancierd vanuit de leerstoel (zie ook onder). Hier is in de 
Acknowledgments naar verwezen. 
 
Bent u het eens met de stelling dat door het niet vermelden van de financiering van uw 
leerstoel door de Belastingdienst/Douane uw onderzoek niet transparant kan worden 
getoetst? 
 
Daar ben ik het geheel mee oneens. Mijn eigen onderzoeksresultaten worden in publicaties 
gepresenteerd. Dat onderzoek wordt niet gedefinieerd door, niet uitgevoerd met en niet 
beïnvloed door financiers. 
De publicaties zijn openbaar, soms peer-reviewed, en voor iedereen toetsbaar. 
 
Douane is op afstand betrokken bij extern gefinancierd onderzoek van promovendus de heer 
Lock. Het onderzoek wordt door Dinalog binnen het kader van TopSector Logistiek 
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gefinancierd. Douane is beschikbaar als vraagbaak voor uitleg over de uitvoering van EU-
regelgeving. (Douane was overigens op dezelfde wijze betrokken bij een Master thesis 
project met studenten in 2018. Samen met enkele studenten is een theoretische reflectie 
gepubliceerd op de toekomst van btw bij e-commerce, (MBB 2019)). 
 
Worden de PHD'ers/promovendi welke u begeleidt, ook (gedeeltelijk) door de 
Belastingdienst/Douane gefinancierd? Zo ja, om welke onderzoeken gaat het?  
 
De financiering van de leerstoel betreft mijn salaris voor 1 dag/week en de aanstelling van 
een full time promovendus. 
Tijdens de eerste aanstellingsperiode (2015-2020) heeft de heer Manse onderzoek gedaan 
naar de ‘Geschiedenis van het belastingrecht in Indonesië’ (zie ook hiervoor). Hij is in 2021 
gepromoveerd. 
Tijdens de tweede aanstellingsperiode (2020-2015) is mevrouw Van Mulken als PhD 
geworven. Zij is in 2021 gestart met haar onderzoek naar ‘Data perspectives on the 
International Tax System’. Ook in haar geval hebben de Stichting en Douane zich niet met de 
inhoud en werving bemoeid. 
 
U heeft een arbeidsverleden bij de Belastingdienst. Hoe waarborgt u de onafhankelijkheid 
van uw onderzoek in het licht van de financiering van uw leerstoel door uw voormalige 
werkgever? 
 
Ik ben formeel nog steeds in dienst bij de Belastingdienst (zie hierboven). Onafhankelijkheid 
van mijn onderzoek wordt gewaarborgd door: 

- Mijn eigen wetenschappelijke, professionele integriteit en onafhankelijkheid. 
- Samenwerking met collega-wetenschappers, zoals de gezamenlijke begeleiding van 

onderzoeken en de formele eindejaar resultaatgesprekken met de afdelingsleiding. 
- Belastingdienst of Douane hebben geen invloed op de definitie en uitvoering van 

mijn onderzoek. 
- De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd. 
- Daarnaast bewaakt een curatorium de kwaliteit van mijn onderzoek. Het curatorium 

bestaat uit 2 leden van het Stichtingsbestuur en 2 hoogleraren van de Universiteit 
Leiden. 

- Ik deel mijn voortgang en publicaties jaarlijks met het Stichtingsbestuur, ook zij 
hebben belang bij onafhankelijk onderzoek. 

 
 
Prof.dr.ir. R. (Rex) Arendsen 
13 mei 2022 
 


