Jaarverslag ESBL 2021
1.

De onderzoekers en het ESBL

Voor u ligt het jaarverslag van het ESBL 2021. Het onderzoek werd in 2021 verzorgd door Arjen
Schep, Anneke Monsma en Robert Kastelein.1 Arjen Schep heeft
ook een onderwijsaanstelling.2
Micha Noordegraaf, stafjurist bij Rechtbank Rotterdam, was de eerste helft van 2021 eveneens aan het ESBL verbonden als gastonderzoeker.3 Robert Kastelein is in dienst getreden als wetenschappelijk
onderzoeker per 1 september 2021.4 Tot die datum was hij studentassistent van het ESBL. Verder hebben Vera van de Glind (t/m april)
Simone Versteeg (per 1 juni) en Anna Tran (per 1 oktober) het ESBL
als student-assistent in 2021 ondersteund. Jan Monsma is na zijn
emeritaat via een gastvrijheidsovereenkomst aan het ESBL verbonden.
Het ESBL en de leerstoel Heffingen lokale overheden worden extern
bekostigd door Stichting J.H. Christiaanse, een financiering waar het
1 Afstuderen Robert Kastelein
ESBL zeer erkentelijk voor is. Daarnaast vindt financiering van onderzoek plaats door onderzoekopdrachten die het ESBL tegen betaling verricht voor derden.

2 Afscheid Vera van de Glind

1

Arjen Schep is bijzonder hoogleraar heffingen van lokale overheden en wetenschappelijk directeur van het
ESBL, Anneke Monsma en Robert Kastelein zijn wetenschappelijk onderzoeker bij het ESBL.
2
Arjen Schep is als universitair hoofddocent verbonden aan het vak Heffingen van lokale overheden, onderdeel
van de bacheloropleiding Fiscaal Recht aan de Erasmus School of Law. Ook is hij coördinator van het vak Capita
Sustainability & Tax, onderdeel van de masteropleiding Fiscaal Recht en verbonden aan het vak Juridische Academische Vaardigheden. Verder begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun bachelorwerkstukken en masterscripties.
3
Micha Noordegraaf was in deze periode twee dagen per week op detacheringsbasis verbonden aan het ESBL.
Naast een bijdrage aan contractonderzoek, was hij co-auteur van: N. Noordegraaf en A.P. Monsma, ‘Goed gedrag belonen: over de groene heffingskorting’, Belastingblad 2021/177.
4
Robert Kastelein schreef zijn afstudeerscriptie binnen het thema heffingen van lokale overheden. Zie R.H. Kastelein, Burgerbijdrage: appeltje-eitje? (masterscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam), Rotterdam: 2021,
https://www.eur.nl/en/esl/media/2021-09-masterscriptie-robert-kastelein.

2.

Oratie prof. mr. dr. A.W. Schep

Op 29 januari 2021 sprak Arjen Schep zijn inaugurele rede uit, getiteld: ‘Lokale belastingheffing voor
maatschappelijke opgaven: pleidooi voor een betekenisvol decentraal belastinggebied’.5 waarmee hij
het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Law, vanwege de Stichting J.H. Christiaanse, met de leeropdracht Heffingen van lokale overheden heeft aanvaard.
Vanwege de coronamaatregelen kon slechts een zeer select gezelschap de plechtigheid bijwonen in
de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor de andere belangstellenden was er de
mogelijkheid om mee te kijken via een online livestream.6 De oratie heeft tot diverse reacties geleid,
onder meer in de vorm van een column in het fd van Leo Stevens.7 Robert Kastelein schreef een verslag in Belastingblad.8

3 Beeld van de oratie van prof. mr. dr. A.W. Schep

3.

Onderzoeksthema’s

Het onderzoek van het ESBL focust zich sinds 2020 op een viertal thema’s:
A.
B.
C.
D.

Actuele ontwikkelingen in lokale belastingen & Wet WOZ
Duurzaamheid & lokale belastingen
Bekostiging van de leefomgeving & gebiedsontwikkeling
Internationalisering & lokale belastingen

Het ESBL verrichtte in 2021 zowel zelfstandig onderzoek als onderzoek in opdracht binnen deze
thema’s. Dit wordt hierna toegelicht.
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A.W. Schep, ‘Lokale belastingheffing voor maatschappelijke opgaven: pleidooi voor een betekenisvol decentraal belastinggebied’, inaugurele rede uitgesproken op 29 januari 2021 in de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit Rotterdam, https://repub.eur.nl/pub/135493.
6
De oratie kan men hier terugkijken: https://media.eur.nl/Mediasite/Play/f763abf730bb468589896be6ef1a81c61d.
7
Financiële Dagblad van 22 februari 2021, ‘Belastingbeleid van gemeenten zit in de klem’, https://fd.nl/opinie/1374318/belastingbeleid-van-gemeenten-zit-in-de-klem
8
R.H. Kastelein, ‘Oratie Arjen Schep: APK voor het lokale belastinggebied’, Belastingblad 2021/122.

Ad A) Actuele ontwikkelingen in lokale belastingen & Wet WOZ
Het ESBL creëert maatschappelijke impact door gevraagd en ongevraagd in te spelen op de actualiteit. Actuele gebeurtenissen roepen fiscale vragen op, die vanuit de wetenschap beantwoord kunnen
worden.
Corona en lokale belastingen
Net als in 2020 was de coronacrisis een actueel thema in 2021. Deze crisis riep ook vragen op over
lokale fiscaliteit. Het ESBL heeft door zijn specialistische kennis en onderzoek snel en adequaat antwoord kunnen geven op een aantal van deze vragen.
Arjen Schep schreef in 2021 voor MBB (Belasting Beschouwingen) een update van het door het ESBL in
2020 in opdracht van de Waarderingskamer uitgevoerd
onderzoek over de gevolgen van coronamaatregelen
voor de in 2021 bekendgemaakte WOZ-waarden van zakelijk vastgoed.9 Over dit onderwerp schreef Arjen
Schep eveneens een artikel voor ‘Het Register’.10
In een interview voor Belastingzaken blikt Arjen Schep
vooruit op een interessante en spannende periode voor
gemeenten en adviseurs, wat onder meer te maken
heeft met het feit dat in de afgegeven WOZ-beschikkingen (nog) geen rekening wordt gehouden met de in4 Cover van BelastingZaken 2021, nr. 2
vloed van coronamaatregelen op WOZ-waarde van
niet-woningen en dat dat waarschijnlijk tot veel bezwaren en jurisprudentie zal leiden de komende
jaren.11
WOZ-procedures en no-cure-no-pay-bedrijven
Gemeenten en lokale belastinguitvoeringsorganisaties worden al een aantal jaren geconfronteerd
met toenemende bezwaar- en beroepsprocedures tegen de WOZ-waarde gevoerd door gemachtigden die werken op basis van no-cureno-pay. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC) heeft in opdracht van de regering onderzoek laten uitvoeren naar
deze praktijken. Het betreft een onderzoek naar de werkwijze en het verdienmodel van no-cure-no-pay-
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A.W. Schep, ‘Gevolgen van corona voor de in 2021 bekendgemaakte WOZ-waarden’, MBB 2021/10. Zie voor
het onderzoek voor de Waarderingskamer: https://www.waarderingskamer.nl/covid-19-heeft-geen-tot-zeergering-effect-op-woz-waarden-in-2021/.
10
A.W. Schep, ‘WOZ-waardering van zakelijk vastgoed in tijden van corona’, Het Register 2021/4.
11
Interview met Arjen Schep door Lizanne Schipper van BelastingZaken, ‘Voor adviseurs wordt dit een interessant jaar’, Belastingzaken voor de fiscaal professional, nummer 2, 2021, p. 13-15.

bedrijven in WOZ-procedures en bij BPM-zaken.12 Arjen Schep was lid van de begeleidingscommissie
bij dat onderzoek.
Naar aanleiding van dit WODC-onderzoek besteedde heeft tv-programma Kassa aandacht besteed
aan het vaststellen van WOZ-waarden van woningen door gemeenten. In een van de Kassa-uitzendingen heeft Arjen Schep hierop zijn visie gegeven.13
Anneke Monsma heeft haar visie op dit onderwerp en het
WODC-rapport gegeven in een artikel voor Weekblad Fiscaal Recht (WFR).14 Tevens heeft zij in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzocht hoe de gemeente bij het
voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen vastgestelde WOZ-beschikkingen binnen de gestelde juridische kaders de negatieve gevolgen van de werkwijze van no-cureno-pay-gemachtigden kan verminderen. Daarbij is gekeken
of er knelpunten zijn aan te wijzen in de wet- en regelgeving
die de oplossingsmogelijkheden van gemeenten zouden beperken.15 De uitkomsten van het onderzoek heeft Anneke
Monsma in meerdere sessies gepresenteerd.16
Vereniging voor Belastingwetenschap: Rapport Commissie
deeleconomie
Dit jaar verscheen het rapport van de Commissie Deeleconomie van de Vereniging voor Belastingwetenschap, getiteld ‘Fiscale aspecten van de Deeleconomie’.17 Arjen Schep was afgelopen jaren lid van
deze commissie en schreef het hoofdstuk uit het rapport: ‘Toeristische verhuur van woonruimten via
deelplatforms en gemeentelijke belastingheffing’. Het rapport is besproken en verdedigd tijdens de
ledenvergadering op 17 maart 2021.
Plannen voor een nieuw voetbalstadion voor Feyenoord
Anneke Monsma is gevraagd mee te denken over de gevolgen voor de WOZ-waardering van een
nieuw te bouwen Feyenoord-stadion.
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https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/02/12/werkwijze-no-cure-no-pay-bedrijven-bij-aanvechtenwaardering-onroerende-zaken-en-belasting-van-personenauto%E2%80%99s-en-motorrijtuigen-onderzocht.
13
De uitzending met bijbehorend verslag: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/gemeenten-te-slordig-bijbepalen-woz-waarde.
14
A.P. Monsma, ‘No-cure-no-pay in WOZ en BPM: serieus probleem?’, WFR 2021/93.
15
A.P. Monsma, Bezwaar en beroep WOZ en NCNP (onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam), Rotterdam: ESBL 2021, https://www.eur.nl/esl/media/2021-02-rapportbezwaarenberoepwozenncnp.
16
A.P. Monsma, ‘Presentatie onderzoeksrapport NCNP en WOZ’. Online, presentatie tijdens vergadering van
managementteam gemeentebelastingen Rotterdam op 23 maart 2021. A.P. Monsma, ‘Presentatie onderzoeksresultaten WOZ en NCNP’. Online, presentatie tijdens een vergadering van directieteam cluster dienstverlening
gemeente Rotterdam op 20 april 2021. A.P. Monsma, ‘Presentatie resultaten onderzoeksrapport 'Bezwaar en
beroep WOZ en NCNP'. Online, presentatie tijdens een stafvergadering met de wethouder van financiën van de
gemeente Rotterdam op 31 mei 2021. A.P. Monsma en B.F.J.W.M. van Boxtel, ‘Webinar Verbetervoorstellen
WOZ en NCNP’. Rotterdam, webinar voor afdeling Burgerzaken en Belastingen van de gemeente Rotterdam op
22 juni 2021.
17
Fiscale aspecten van de Deeleconomie, Rapport van de Commissie Deeleconomie, Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 261, 2021.

Digitalisering en lokale belastingen
Digitalisering maakt een steeds belangrijker
onderdeel uit van de processen van de lokale
belastingheffing en -inning en de uitvoering
van de WOZ-waarderingen. Ook het ESBL
heeft in haar activiteiten daar aandacht voor.
Zo schreef Anneke Monsma een bijdrage
voor Belastingblad over digitalisering in de
uitvoering van de parkeerbelasting.18 Arjen
Schep gaf een lezing tijdens de VNG Belastingconferentie 2021. Hij ging in zijn bijdrage
in op de gevolgen van digitalisering voor de praktijk van de lokale belastingheffing en op de kansen
die dit ook biedt voor verbetering van de dienstverlening door lokale overheden.19 Jan Monsma
stond in een column stil bij het afscheid van het faxverkeer in de rechtspraak.20
Interdepartementale werkgroep voor herziening provinciaal belastingstelsel
De erkenning van het ESBL als wetenschappelijk expertisecentrum blijkt uit de uitnodigingen om als
wetenschappelijk expert deel te nemen aan departementale werkgroepen. In 2020 nam Arjen Schep
reeds deel aan de interdepartementale werkgroep die de herziening van de gemeentelijke belastingen onderzocht in het kader van het project ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’. In 2021
volgde deelname aan een departementale werkgroep die de herziening van de provinciale belastingen onder de loep nam, leidend tot het rapport ‘Herziening van het provinciaal belastinggebied’.21
Onderdeel van de deelname aan de werkgroep was onder meer het schrijven van een overzichtsnotitie over het provinciaal belastinggebied.22 Anneke Monsma schreef een korte beschouwing over het
rapport.23
Toekomst waterschapsbelastingen
Arjen Schep is gevraagd te reflecteren op mogelijke wijzigingen van het belastinggebied van de waterschappen tijdens een online bespreking.24
Deelname aan commissies
Dat het ESBL als kennisinstituut wordt gewaardeerd, blijkt voorts uit de verzoeken om deel te nemen
aan vakinhoudelijke overlegstructuren van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) en de
Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.25
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A.P. Monsma, ‘Digitalisering en parkeerbelasting: een actueel overzicht (in: Interlokaal 2021, nr. 1)’, Belastingblad 2021/253.
19
De VNG-belastingconferentie vond dit jaar digitaal plaats op 30 maart 2021. Zie: www.vngbelastingconferentie.nl.
20
J.A. Monsma, ‘Afscheid van het faxverkeer met de Rechtspraak, panta rhei!’, Belastingblad 2021/389.
21
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/27/aanbieding-rapport-herzieningprovinciaal-belastinggebied
22
A.W. Schep, Fiscaal-juridisch overzicht provinciaal belastinggebied (notitie in opdracht van het Ministerie van
BZK), Rotterdam: ESBL 2020, https://www.eur.nl/sites/corporate/files/2021-02/2020-09-01-notitie-provinciaalbelastinggebied-esbl.pdf.
23
A.P. Monsma, ‘Rapport herziening provinciaal belastinggebied’, NLFiscaal 2021/1154.
24
Arjen Schep gaf in een online bijeenkomst een reflectie op een gevoerde discussie met deelnemers over de
toekomst van het belastinggebied van waterschappen. Opdrachtgever was Wing (www.wing.nl), welk bedrijf in
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de bijeenkomst organiseerde.
25
Anneke Monsma neemt deel aan de commissie Lange Termijn Agenda Belastingen van LVLB en het vakinhoudelijke (wetgevings)overleg van de NOB. Zowel Anneke als Arjen zijn lid van de werkgroep regelgeving en actualiteiten van de LVLB.

Detachering
Robert Kastelein doet als gedetacheerd medewerker onderzoek in opdracht van Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU). Dit onderzoek zal in 2022 tot publicatie leiden.26
Actualiteitenworkshops en interviews
Een andere belangrijke doelstelling van het ESBL als specialistisch studiecentrum is het vergroten en
verspreiden van juridische kennis over lokale heffingen. In 2021 zijn diverse lezingen, workshops en
interviews gegeven.27 Zo gaven zowel Anneke Monsma28 als Arjen Schep29 actualiteitencursussen.
Ad B) Duurzaamheid & lokale belastingen
Het ESBL heeft een ruime onderzoekservaring binnen het thema ‘Duurzaamheid en lokale belastingen’. Het gaat daarbij enerzijds om mogelijkheden van bekostiging van verduurzamingsmaatregleen
door middel van lokale belastingen en anderzijds om het stimuleren van duurzaam gedrag. Ook dit
jaar is er zowel zelfstandig onderzoek als onderzoek in opdracht binnen dit thema verricht.
Groene heffingskorting
Anneke Monsma en Micha Noordegraaf schreven een beschouwing over de fiscaal-juridische mogelijkheden van een groene heffingskorting bij de heffing van de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen.30 Aanleiding was een motie van de Tweede Kamer waarin wordt opgeroepen om de waarde
van zonnepanelen op woningen buiten de WOZ-waarde te laten. In een brief acht de Minister van
BZK een groene heffingskorting een kansrijker alternatief te vinden.31
Verduurzaming havengebonden en industrieel vastgoed
Op 27 oktober 2021 hebben Robert Kastelein en Arjen
Schep het ESBL-rapport ‘Gemeentelijke belastingheffing
& verduurzaming van havengebonden en industrieel
vastgoed’ gepresenteerd voor de Waarderingskamer.32
Dit onderzoek is in 2020 door het voltallige ESBL in

5 Presentatie voor Waarderingskamer
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Het onderzoek, dat zich in de afrondende fase bevindt, gaat in grote lijnen over de beoordeling in het uitvoeringsproces van gemeenten met betrekking tot twee punten; 1) wanneer grond als bouwterrein kwalificeert en
2) wanneer niet-woningen transformeren naar woningen.
27
Anneke Monsma is bijvoorbeeld op 22 juni 2021 geïnterviewd door Geke Robben, beleidsadviseur bij het Ministerie van Financiën, ten behoeve van haar scriptie over de uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied.
28
A.P. Monsma, ‘Actualiteiten WOZ en HLO’. Dordrecht, presentatie voor Gemeentebelastingen en basisinformatie Drechtsteden op 15 juni 2021.
29
A.W. Schep, ‘Actualiteiten lokale belastingen’, presentatie voor het Hof Arnhem-Leeuwarden op 7 juni 2021
(digitaal) en voor Hof ’s-Hertogenbosch 29 november 2021. Verder verzorgde Arjen Schep een dagdeel van de
NRVT Actualiteitendag WOZ, voor de Real Estate Business School op 6 oktober 2021.
30
M. Noordegraaf en A.P. Monsma, ‘Goed gedrag belonen: over de groene heffingskorting’, Belastingblad
2021/177.
31
Kamerstukken II 2020/21, 32813, nr. 658.
32
R.H. Kastelein en A.W. Schep, ‘Gemeentelijke belastingheffing & verduurzaming van havengebonden en industrieel vastgoed’. Den Haag, presentatie tijdens het Taxatie Technisch Overleg van de Waarderingskamer op 27
oktober 2021.

opdracht van de gemeente Rotterdam uitgevoerd.33 In het onderzoek is gezocht naar mogelijkheden
om de WOZ-waardestijgingen en de daarmee samenhangende stijging van de lokale belastingheffing,
die het gevolg zijn van de verduurzaming van havengebonden en industrieel vastgoed, te mitigeren.
Gebleken is dat de gemeente op dit moment weinig mogelijkheden ter beschikking staan om deze
effecten te verminderen. Naar aanleiding van het onderzoek heeft het ESBL in 2021 de mogelijkheden met gemeente Rotterdam nader geïnventariseerd.
Verduurzaming particuliere woningen
Het ESBL heeft in 2021 een onderzoeksopdracht gekregen van de provincie Utrecht om samen met
EY een beoordeling te geven van de zogenoemde ‘Gemeentelijke verduurzamingsregeling’ (GVR)
welke door De Woonpas in Wijk bij Duurstede wordt toegepast om particuliere woningen te verduurzamen. Dit onderzoek is in 2021 afgerond en zal in 2022 tot een onderzoeksrapport leiden.
Onderwijs: Heffingen lokale overheden en Capita Sustainability & Tax
Het onderzoek van het ESBL binnen dit thema heeft ook verbinding met het onderwijs aan zowel de
bachelorstudenten als masterstudenten Fiscaal Recht. Het vak Heffingen Lokale Overheden in de bachelor sluit af met een integratiecollege waarin de fiscale beleidsmogelijkheden van lokale overheden met verduurzaming aan de orde komen. Vanwege de onderzoekservaring op dit terrein heeft Arjen Schep samen met Veerle Drok (EY) bovendien dit jaar een nieuwe Capita Selecta opgezet voor
masterstudenten: Capita Sustainability & Tax. In deze reeks worden de Sustainable Development
Goals in brede zin in verbinding gebracht met belastingen. Ook het onderzoek van het ESBL komt
daarin aan bod.

Ad C) Bekostiging van de leefomgeving & gebiedsontwikkeling
Gebiedsinvesteringszones (GIZ)
Een ander speerpunt in het onderzoek van het ESBL is de bekostiging van de leefomgeving en gebiedsontwikkeling. In opdracht van het Ministerie van BZK deed het Arjen Schep onderzoek naar de
bekostiging van een zogenoemde Gebiedsinvesteringszone (GIZ) met gemeentelijke fiscale instrumenten.34 De GIZ kan het beste worden omschreven als een arrangement waarmee eigenaren en/of
gebruikers van alle typen onroerende zaken binnen een gebied waar veel nieuwe ontwikkelingen
plaatsvinden of dat wordt herontwikkeld voor een bepaalde periode afspraken maken over de realisatie van collectieve voorzieningen en activiteiten. Zij doen hiertoe een financiële bijdrage. De bijdrage kan de vorm hebben van een vrijwillige of publiekrechtelijk afdwingbare bijdrage. Dit onderzoek ziet vooral op de mogelijkheden van door een gemeente afdwingbare bijdragen aan de kosten
van gebiedstransformatie binnen een GIZ in de vorm van gemeentelijke belastingheffing.
Anneke Monsma begeleidde een masterscriptie over dit onderwerp voor een student van de Nyenrode Business University.35
Leges ondermijning
In opdracht van de gemeente Amsterdam gaf het ESBL een second opinion over de vraag of voor de
aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2.16a van de APV van de gemeente Amsterdam
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Zie A.W. Schep, A.P. Monsma, & J.A. Monsma, Gemeentelijke belastingheffing & verduurzaming van havengebonden en industrieel vastgoed (onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam), Rotterdam: ESBL 2020,
https://www.eur.nl/esl/research/research-centers/erasmus-centre-local-government-taxes-esbl/themadossiers/duurzaamheid.
34
A.W. Schep, ‘Bekostiging van een Gebiedsinvesteringszone (GIZ) met gemeentelijke fiscale instrumenten,
ESBL, maart 2021 (nog niet gepubliceerd).
35
W.M.C. Oomes-Franken, ‘Modernisering gemeentelijk belastinggebied. Onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een gebiedsontwikkelingsheffing’, scriptie Nyenrode Business University juni 2021.

(hierna genoemd “artikel 2.16a vergunning”) leges geheven kunnen worden.36 Dit artikel geeft de
burgemeester de bevoegdheid om gebieden, straten of gebouwen aan te wijzen waar het verboden
is om zonder exploitatievergunning bepaalde bedrijfsmatige activiteiten uit te oefenen. De burgemeester heeft op deze manier een instrument in handen om meer controle uit te oefenen op bepaalde (ondermijnende) bedrijfsmatige activiteiten en de ondernemers die deze uitvoeren.

Ad D) Internationalisering & lokale belastingen
Een van de sustainable development goals van de Verenigde Naties, is het verbeteren van de eigen inkomsten (domestic resource mobilisation) van ontwikkelingslanden en lokale overheden daarbinnen. Het ESBL werkt samen met
VNG international waarbij het ESBL met zijn expertise projecten ondersteunt
waarbij de property tax wordt hervormd in ontwikkelingslanden. Arjen Schep is
via deze samenwerking betrokken bij projecten in de Palestijnse Gebieden en
in Ghana.37
In 2021 heeft het ESBL onderzoek gedaan naar de hervorming van het lokale
belastinggebied op Bonaire, in samenwerking met het openbaar lichaam Bonaire. Tevens heeft het ESBL opdracht gekregen van het openbaar lichaam Sint
Eustatius om de belastingverordeningen te herzien. Deze herziening geschiedt in het kader van de
Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius.38
Niet alleen het onderzoek, maar ook het onderwijs binnen de lokale belastingen heeft in 2021 op internationaal niveau plaatsgevonden. Zo heeft Arjen Schep op 27 september 2021 een online college
‘Toeristenheffingen’ voor de Universiteit van Curaçao gegeven.

4.

Auteur- en redacteurschappen en nevenbetrekkingen

Valorisatie en het delen van kennis met de maatschappij is belangrijk voor het ESBL. Ook in 2021 is
de kennis van het lokale belastinggebied verspreid, bijvoorbeeld door het schrijven van boeken, artikelen en annotaties. Arjen Schep is sinds 2021 mede-auteur van de nieuwste editie van Compendium
gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ dat begin 2022 verschijnt. Daarnaast zijn er vaste verbindingen met BNB, Belastingblad, Vakstudie-Nieuws, FED, NDFR en NL Fiscaal.39
Verder zijn zowel Anneke Monsma en Arjen Schep rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam.40
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M. Noordegraaf & A.W. Schep, ‘Haalbaarheid legesheffing voor een vergunning van artikel 2.16a APV van de
gemeente Amsterdam. Second Opinion.’, ESBL juni 2021 (niet gepubliceerd).
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Zie voor deze projecten: https://www.vng-international.nl/palestinian-territories-decentralisation-propertytax en: https://www.vng-international.nl/ghana-tax-development.
38
Kamerstukken II 2018-2019, 35000-IV, nr. 29, p. 9.
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Arjen Schep is medewerker van Belastingblad, BNB en FED en deelredacteur van Vakstudie-Nieuws; Anneke
Monsma is medewerker van Belastingblad en auteur voor NDFR en NLFiscaal; Jan Monsma is redacteur van Belastingblad, redacteur van NDFR deel WOZ en lokale belastingen en medewerker van BNB.
40
Jan Monsma is raadsheer-plaatsvervanger bij Hof Arnhem-Leeuwarden en rechter-plaatsvervanger bij Rechtbank Rotterdam. Arjen Schep is gestopt als rechter-plaatsvervanger per 1 augustus.

5.

Optredens in media

Televisie: No-cure-no-pay en WOZ-bezwaren
Het TV-programma Kassa (BNN/VARA) besteedde aandacht
aan de afhandeling door gemeenten van bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde die worden ingediend door bedrijven die
werken op basis van no-cure-no-pay. Arjen Schep werd in de
TV-uitzending geïnterviewd. Ook op de website wordt aandacht aan dit onderwerp besteed.41
Radio: Verschillen in lokale lasten
In een radio-item van NPO radio 1 (Stax & Twan) geeft Arjen
Schep tekst en uitleg bij de stijging van de gemeentelijke heffingen. Er wordt ook op de website aandacht aan besteed.42

6 Still van TV-programma Kassa

Radio: Hondenbelasting
Arjen Schep licht voor NPO radio 1 (Blok & Twan) toe hoe het komt dat je in de ene gemeente wel en
in de andere geen hondenbelasting betaalt. Er wordt ook op de website aandacht aan besteed.43 Ook
de nieuwspagina van de Erasmus Universiteit besteedt aandacht aan het item.44
Landelijke dagbladen: Column van Leo Stevens in FD
Leo Stevens bespreekt in zijn column in het FD de oratie van Arjen Schep en de financiële positie van
gemeenten.45
Landelijke dagbladen: Corona en WOZ-waardering van niet-woningen (NRC)
In NRC wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de corona-crisis voor de WOZ-waardering van
zakelijk vastgoed. Arjen Schep wordt geciteerd en het onderzoek dat het ESBL voor de Waarderingskamer in dit kader deed.46
Kranten: fiscale geheimhoudingsplicht (FD)
Arjen Schep is in zijn column in Vakstudie-Nieuws kritisch over het voortbestaan van de fiscale geheimhoudingsplicht. Hij wordt in het FD geciteerd.47

41

Zie: https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/gemeenten-te-slordig-bij-bepalen-woz-waarde.
Zie: https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/4d93d71c-4925-44b1-b318-76cf1e03d538/gemeentelijke-heffingen-stijgen-fors-waarom-en-hoe-het-wordt-berekend.
43
Zie: https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/5793b19b-bdf1-4fe6-bc35-e16068705195/hondenbelasting-waarom-je-dit-in-de-ene-gemeente-wel-betaald-en-in-de-andere-niet
44
Zie: https://www.eur.nl/nieuws/hondenbelasting-verschilt-sterk-gemeente-maar-mag-dat-wel.
45
Financiële Dagblad van 22 februari 2021, ‘Belastingbeleid van gemeenten zit in de klem’, https://fd.nl/opinie/1374318/belastingbeleid-van-gemeenten-zit-in-de-klem.
46
Zie: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/18/is-een-hotel-dat-in-coronatijd-moet-sluiten-direct-minderwaard-a4036355?t=1640353962.
47
Zie voor de column: . https://www.taxlive.nl/nl/documenten/opinie/uitvergroot/wiens-belang-beschermtde-fiscale-geheimhoudingsplicht-eigenlijk/ en zie voor het citaat in het FD: https://fd.nl/politiek/1411984/belastingbetaler-trekt-aan-het-kortste-eind-bij-fiscale-geheimhouding-oxl1carc4Udi.
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