
Beantwoording vragen door ministerie van Financiën, 02/06/2022 
 
1. De eerder genoemde bijzondere leerstoel werd door het ministerie van Financiën 

financieel ondersteund met bijdragen ten behoeve van promovendi. Daarnaast stelde het 
ministerie A. de Graaf gedurende de periode 1 dag per week ter beschikking aan de 
faculteit waarbij de salariskosten voor rekening kwamen van het ministerie. Het betrof een 
gesloten wervingsprocedure, waarbij ook het ministerie van Financiën stemrecht had in de 
benoemingsadviescommissie.  In hoeverre stond vast dat de leerstoelhouder een 
medewerker van het ministerie van Financiën zou betreffen? 
Omstreeks 2008 heeft de (toenmalige) voorzitter van de capgroep fiscaal recht van de EUR 
het initiatief genomen om een stichting op te richten die bijzondere hoogleraren wil 
aanstellen bij de juridische faculteit van de EUR. De voorzitter heeft het ministerie benaderd 
met de vraag of het ministerie bereid zou zijn als (financiële) sponsor op te treden wanneer 
de stichting zou voorstellen de heer De Graaf als bijzonder hoogleraar aan te stellen met een 
opdracht in het verlengde van zijn eerdere promotieonderzoek en zijn toenmalige functie bij 
het ministerie. Of voorafgaand aan bovengenoemd initiatief van de voorzitter van de 
capgroep, dan wel nadien, een selectieprocedure heeft plaatsgevonden en in hoeverre 
daarbij op voorhand vaststond dat een medewerker van het ministerie de leerstoel zou 
bekleden, kan het ministerie nu niet verder achterhalen.   
  

2. Welke afspraken heeft het ministerie gemaakt met de Erasmus Universiteit gemaakt over 
de invulling van de leerstoel?  
In de brief van 18 maart 2008 is door het ministerie gereageerd op een initiatief van de 
voorzitter van de capgroep fiscaal recht van de EUR om een bijzondere leerstoel te creëren 
(zie antwoord vraag 1). Onderdeel van deze bijzondere leerstoel was ook dat het ministerie 
en de EUR gezamenlijk een duale positie creëren, waarbij iemand halftime wordt aangesteld 
als AIO bij de vakgroep belastingrecht en halftime als beleidsmedewerker bij het ministerie. 
In bovengenoemde brief reageert het ministerie positief op het initiatief van de voorzitter 
van de capgroep. De volgende voorwaarden worden geformuleerd: 
‘bijzonder hoogleraar 

• Benoeming dient in de tijd beperkt te worden tot 4 jaar en zou kunnen gelden voor 
20% van de aanstelling van betrokkene bij het ministerie van Financiën; 

• Betrokkene kiest voor een zgn. 1,1 aanstelling (werkweek van 40 uur); betrokkene 
neemt voor de periode van de aanstelling als bijzonder hoogleraar ontslag als docent 
bij de Vakgroep Belastingrecht van de Universiteit; 

• Betrokkene wordt voor de periode van zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar voor 
20% van zijn werktijd buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging (maar zonder 
opbouw van verder verlof verleend), zodat hij in deze tijd het universiteitswerk kan 
verrichten; 

• De uiteindelijke formulering van de leeropdracht behoeft instemming van de (plv.) 
Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken; 

• Betrokkene wordt door de Vakgroep Belastingrecht zodanig ingezet dat daarmee een 
zodanige “exposure” bij studenten ontstaat dat het promotionele aspect richting 
arbeidsmarkt dat voor Financiën een relevante overweging voor ondersteuning is, 
voldoende tot zijn recht komt. 

  
Duale positie 

• De aan te trekken duale AIO/beleidsmedewerker krijgt twee aanstellingen: één voor 
50% als AIO aan de universiteit en één voor 50% als beleidsmedewerker bij het 
Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken; wat betreft arbeidsvoorwaarden wordt 
daarbij aangesloten bij datgene wat op universiteit en ministerie gebruikelijk is; 



• Financiën draagt zolang betrokkene ook voor 50% werkzaam is op het ministerie, ook 
de kosten van aanstelling van de 50% als AIO; deze salariskosten worden door de 
universiteit jaarlijks bij Financiën gedeclareerd; 

• De duale aanstelling loopt voor een periode van maximaal vijf jaar; over de goede 
voortgang van het promotieonderzoek wordt de (plv.) Directeur-Generaal voor Fiscale 
Zaken jaarlijks geïnformeerd door de beoogde promotor van betrokkene; 

• Werving van de duale AIO/beleidsmedewerker vindt gezamenlijk plaats met één 
enkele identieke vacaturetekst waarbij beide werkgevers hun logo en dergelijke 
kunnen plaatsen; voorstelbaar is dat van deze gezamenlijke tekst twee versies 
worden gemaakt, ieder in eigen huisstijl van de universiteit en ministerie; 

• Selectie vindt in twee stappen plaats: de universiteit selecteert in eerste instantie een 
geschikte AIO die vervolgens ook aanvaardbaar moet zijn voor het Directoraat-
Generaal voor Fiscale Zaken als beleidsmedewerker; hiertoe zal een gesprek met twee 
medewerkers en een gesprek met twee (plv.) directeuren van het Directoraat-
Generaal voor Fiscale Zaken worden gehouden; 

• Universiteit en ministerie spreken af voor de periode van de duale aanstelling, slechts 
bij wederzijds goedvinden de betrokkene een aanstelling voor langer dan de nu 
overeengekomen 50% aan te bieden; indien universiteit of Directoraat-Generaal voor 
Fiscale Zaken onverhoopt van mening zou zijn dat betrokkene onvoldoende goed 
functioneert om zijn/haar aanstelling voort te kunnen zetten, zal geen beslissing 
genomen worden zonder de andere werkgevende partij adequaat geconsulteerd te 
hebben; 

• Over Werving en Selectie worden t.z.t. nadere werkafspraken gemaakt om e.e.a. zo 
soepel mogelijk te laten verlopen; 

• De duale positie wordt niet opengesteld voor huidige medewerkers van het ministerie 
van Financiën; achtergrond hiervan is dat deze functie voor Financiën ook beoogd is 
om een nieuw kanaal aan te boren om aan jong talent te komen.’  

  
Verder stelt het ministerie in de brief van 18 maart 2008 voor om een vertegenwoordiger af 
te vaardigen voor een sollicitatiecommissie voor beide vacatures en is het ministerie bereid 
een vertegenwoordiger af te vaardigen. 
  
In april 2008 heeft de voorzitter van de capgroep positief gereageerd op bovengenoemde 
voorwaarden. De voorwaarden 1 tot en met 3 onder het kopje ‘bijzonder hoogleraar’ zijn 
geëffectueerd. In hoeverre de andere voorwaarden in de praktijk zijn gebracht, kan het 
ministerie nu niet achterhalen. Bij brief van 15 oktober 2008 informeert de toenmalige 
decaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de EUR het ministerie over de opzet van 
de leerstoel. Het bij deze brief gevoegde structuurrapport is nu niet gevonden. In deze brief 
informeert de decaan het ministerie ook dat de kandidaatleerstoelhouder na een interne 
procedure een associate professorship wordt aangeboden, met afspraken over een full 
professorship.  
  
Eind 2011 hebben het ministerie en de Stichting FREUR een overeenkomst gesloten over de 
financiering van de bijzondere leerstoel. In deze overeenkomst is, voor zover hier relevant, 
het volgende opgenomen:  
• Het ministerie betaalt de Stichting FREUR gedurende vijf jaar € 25.000 per jaar voor de 

financiering van de bijzondere leerstoel. Dit bedrag wordt uitsluitend aangewend om de 
leerstoel in stand te houden en om activiteiten te ontplooien die daarmee verband 
houden, zoals de aanstelling van een AIO op basis van 0,5 fte aanstelling. 

• De leerstoel wordt voor één dag per week bezet door de heer De Graaf als bijzonder 
hoogleraar. Gedurende en periode van vier jaar wordt de heer De Graaf door het 



ministerie 1 dag per week ter beschikking gesteld aan de EUR. De salariskosten komen 
voor rekening van het ministerie; 

• De activiteiten die samenhangen met de doelstelling c.q. de leeropdracht van de 
bijzondere leerstoel worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de heer De 
Graaf. Hij legt jaarlijks een verslag van werkzaamheden voor aan de 
begeleidingscommissie; 

• Als de heer De Graaf niet in staat is om de leerstoel te vervullen, dan stelt Stichting 
FREUR het ministerie daarover op de hoogte. Mochten zij na onderling overleg niet tot 
overeenstemming komen, dan kunnen beide partijen de overeenkomst per direct 
beëindigen. 

  
Bij brief van 17 september 2015 heeft de Stichting FREUR verzocht om de bijzondere 
leerstoel vier jaar langer te ondersteunen. Bij brief van 27 november 2015 is hierop 
gereageerd. In deze brief wordt bevestigd dat het ministerie de leerstoel continueert, waarbij 
de heer De Graaf voor een nieuwe periode van vier jaar voor één dag per week beschikbaar 
wordt gesteld ten behoeve van de bijzondere leerstoel. De salariskosten hiervan worden 
gedragen door het ministerie.  

3. Zou u de overeenkomsten/schriftelijke afspraken waar in vraag 2 over wordt gerept – aan 
Nieuwsuur kunnen doen toekomen ten aanzien van de eerder genoemde bijzondere 
leerstoel? 
Desgewenst kan ik u de stukken verstrekken; zorgvuldigheidshalve zal ik daarvoor eerst een 
zienswijze vragen aan de direct betrokkenen. 

 


