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1. INLEIDING  

Het jaar 2013 stond in het teken van het officiële 
afscheid van de bedenker van het onderzoekspro-
gramma Fiscale autonomie en haar grenzen: Henk 
van Arendonk ging onder grote belangstelling met 
emeritaat. Na meer dan 20 jaar de spil van het fiscale 
onderwijs en onderzoek aan de Erasmus School of 
Law (ESL) te zijn geweest, had hij al voor zijn emeri-
taat het managementstokje over gegeven en zo de 
vitaliteit van het fiscale onderwijs en onderzoek ge-
waarborgd. Overigens koestert de sectie belasting-
recht haar emeriti: Henk van Arendonk en Han Ko-
gels zijn ook na hun emeritaat betrokken gebleven 
(en niet alleen door het drinken van cappuccino in de 
emeritikamer, zoals Han Kogels ons tijdens zijn rede 
voor Henk van Arendonk voorspiegelde). 

Het onderzoeksprogramma wordt breed gedragen 
door de fiscale onderzoekers, er wordt zowel in bin-
nen- en buitenland gepubliceerd, waarbij er niet al-
leen aandacht is voor het debat met de wetenschap, 
maar nadrukkelijk ook voor valorisatie, de inmenging in het maatschappelijke debat. Dat het 
onderzoeksprogramma aanspreekt, blijkt ook uit de belangstelling van (buiten-) promovendi om 
binnen het onderzoeksprogramma te promoveren. Ook dit is een voortzetting van het beleid van 
Henk van Arendonk die altijd zeer grote waarde heeft gehecht aan promoties, niet alleen het 
starten van een promotieonderzoek, maar ook het afronden daarvan. In het ESL-rode Liber Ami-
corum dat bij zijn afscheidsrede aan Henk van Arendonk is aangeboden, keken 25 gepromo-
veerden terug op hun eigen proefschrift.1 Hiermee was dit Liber naast een dankbetuiging aan 
Henk, ook een mooie doorsnede van de ontwikkeling van het fiscaalrechtelijke onderzoek in de 

afgelopen jaren. Omdat het boek niet alleen op papier is 
verschenen, maar tevens is opgenomen in de Nederlandse 
Documentatie Fiscaal Recht (NDFR) database, zijn de es-
says voor een groot fiscaal publiek beschikbaar en kunnen 
deze bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het vakge-
bied, wetenschappelijk, maar ook in de praktijk. Voor fis-
calisten is het van essentieel belang om niet in de ivoren 
toren van de wetenschap te blijven, maar ook naar buiten 
te gaan en kennis te delen met praktijkfiscalisten bij de 
overheid (rechterlijke macht, Ministerie van Financiën en 
de Belastingdienst) en de adviespraktijk. Daarnaast meng-
den de leden van het onderzoeksprogramma zich ook na-
drukkelijk in het internationale debat, door bijvoorbeeld 
met Rotterdamse collega’s de conferentie Company Tax 
Integration in the EU te organiseren, maar ook door deel te 

nemen aan en te spreken op conferenties in het buitenland. Daarnaast is uiteraard ook weer in 
internationale tijdschriften gepubliceerd. 

                                                             
1 A.C.G.A.C de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, Den Haag: Sdu 2013. 
Zie voor een uitgebreide bespreking van dit boek: L.J.A. Pieterse, Boekbespreking van ‘k Moet eerlijk zeg-
gen, Weekblad fiscaal recht 7006, 20 juni 2013, p. 789-795. 
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In 2013 is ook het rapport van de mid-
term review 2009-2011 gepubliceerd, 
het onderzoek werd hierin goed ge-
waardeerd met een gemiddelde van 4,25 
uit 5 punten. In paragraaf 2.1 wordt na-
der in op dit rapport ingegaan.  

Er is in 2013 echter niet alleen terugge-
keken, er is ook heel nadrukkelijk aan de 
toekomst van het fiscale onderzoek in 
Rotterdam gewerkt. In het najaar van 
2013 is informeel overlegd met onder-
zoekers van een aantal andere onder-
zoeksgroepen hoe het onderzoek in het nieuwe facultaire speerpunt Law Business and Markets in 
a European and Internnational Environment (LBM) kan worden vormgegeven en hoe daarin een 
focus op bepaalde, wat meer toegespitste thema’s kan worden gelegd. Het nieuwe facultaire 
speerpunt biedt goede kansen voor interdisciplinair onderzoek met een fiscale component, maar 
ook voor meer fiscaalrechtelijk onderzoek, hetgeen waarborgt dat de fiscale onderzoekstraditie 
aan de ESL niet verloren hoeft te gaan. De leden van het onderzoeksprogramma dragen ook in 
2014 graag bij aan de verdere vormgeving van het speerpunt LBM. 
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2. HET PROGRAMMA  

Internationale afspraken leidden ertoe dat landen diverse protectionistische maatregelen in de 
vorige eeuw afschaften. Ook technologische en logistieke innovaties en mindere mate het weg-
vallen van culturele barrières droegen sinds de jaren vijftig en in het bijzonder vanaf de jaren 
negentig van de vorige eeuw bij aan de versnelling van de internationale mobiliteit van perso-
nen, goederen, kapitaal en diensten. Burgers en ondernemingen kunnen zich makkelijker vesti-
gen in andere landen. Deze globalisering en toegenomen mobiliteit, heeft echter als tegengesteld 
effect dat landen bij de inrichting van hun belastingstelsel minder vrij, autonoom, zijn dan voor-
heen. Zo zijn steeds meer en duidelijker invloeden waarneembaar van andere disciplines, binnen 
de rechtsgeleerdheid, maar ook daarbuiten. Enerzijds wordt fiscale autonomie begrensd door 
andere rechtsbronnen, eventueel van hogere orde. Anderzijds hebben niet-juridische factoren 
invloed op de fiscale autonomie, zoals de genoemde globalisering, belastingconcurrentie, techni-
sche ontwikkelingen en veranderende politieke en sociale inzichten. Centrale vraag van het pro-
gramma is daarom welke invloeden van buitenaf werkzaam zijn of zijn geweest op het formele 
en materiële belastingrecht, dan wel in de toekomst daarop invloed zullen gaan hebben, tot wel-
ke gevolgen dat heeft geleid of mogelijk zal leiden. Omgekeerd gaat ook invloed uit van het be-
lastingrecht op andere rechtsgebieden dan wel andere disciplines. Het gaat, met andere woor-
den, steeds om de wisselwerking tussen het fiscale domein en andere domeinen en wat de ge-
volgen daarvan zijn voor het belastingrecht.  

De centrale onderzoeksvraag is in 2013 uitgewerkt aan de hand van een drietal onderzoeksthe-
ma’s: 

1. Doorwerking Unierecht en internationaal (belasting)recht; 

2. Lokale belastingheffing in de 21e eeuw; 

3. Fiscale autonomie en kunst, cultuur en goede doelen. 

In 2012 heeft de midterm review van het onderzoeksprogramma in de jaren 2009-2011 plaats-
gevonden. Het naar aanleiding hioervan verschenen rapport is in 2013 verschenen. Alvorens te 
bespreken hoe het onderzoek in 2013 is vormgegeven, zullen daarom eerst het midterm rapport 
en de daaruit voortgekomen acties worden besproken. 

 

2.1 CONCLUSIES MIDTERM REVIEW 2009-2011  

De midterm commissie constateerde dat de kwaliteit van de onderzochte publicaties hoog was. 
Zij was van mening dat de groep een goede reputatie heeft uit het verleden en een sterk potenti-
eel heeft voor groei in termen van internationale reputatie. De reeds voor verschijning van dit 
rapport ingezette koers van verdere internationalisering en profilering van het onderzoekspro-
gramma en haar onderzoekers is door deze conclusie versterkt. Ook in 2013 zijn weer veel in-
ternationale publicaties verschenen en zijn onderzoekers aangemoedigd om internationale fis-
cale congressen te bezoeken. Bij het European Association of Tax Law Professors (EATLP) con-
gres dat in 2013 in Lissabon plaatsvond, was het onderzoeksprogramma goed vertegenwoor-
digd. De netwerken die hierdoor worden opgebouwd en de zichtbaarheid die hiervan het gevolg 
zijn, zijn evenals de internationale publicaties belangrijk voor het verder versterken van het 
internationale imago van de onderzoeksgroep. Dit zal daarom ook de komende jaren verder 
worden bevorderd. 

De commissie vond dat het onderzoeksprogramma weinig middelen heeft en dat de onder-
zoeksgroep relatief klein is en was bezorgd of het hoge activiteitenniveau kon worden behou-
den. Ze wees op de extreem hoge productiviteit per FTE. De onderzoeksgroep heeft er als een 
gegeven mee te werken dat de universitaire onderzoeksmiddelen steeds schaarser worden. Om 
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die reden heeft de groep oplossingen gevonden in externe financiering, zowel in geld (bijvoor-
beeld externe financiering van leerstoelen en promotieplekken en de gelden die de Stichting 
Europese Fiscale Studies voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar stelt) als in natura (onder-
zoekscapaciteit door gastonderzoekers en buitenpromovendi en parttime aangestelde onder-
zoekers die ook publiceren in de tijd van hun andere werkgever en vooral ook in hun vrije tijd). 
Dit weerspiegelt zich niet in formele onderzoeksfte’s, maar wel in de onderzoeksoutput. Deze 
strategie verklaart mede waarom de onderzoeksactiviteit in verhouding tot het aantal onder-
zoeksfte’s zo groot is: veel onderzoek wordt gedaan door onderzoekers buiten hun aanstellings-
tijd op de universiteit of op basis van een gastvrijheidsovereenkomst. Rekenkundig gesproken: 
dit niet door de universiteit gefinancierde onderzoek zit wel in de teller, maar niet in de noemer 
van de productiviteitsbreuk. Uit paragraaf 3 van dit jaarverslag blijkt ook dat het aantal onder-
zoeksfte’s geen goede weerspiegeling is van het daadwerkelijk aantal bij het programma betrok-
ken personen. De deelnemers aan het programma zijn er daarom van overtuigd dat zij hun on-
derzoek op het huidige hoge niveau kunnen handhaven of zelfs nog verbeteren. Dit jaarverslag 
en in het bijzonder bijlage 5 waarin een overzicht staat van al het in 2013 verrichtte onderzoek, 
bevestigt deze conclusie. 

De commissie vond het onderzoeksthema enerzijds erg open en breed en miste anderzijds be-
paalde onderzoeksthema’s, zoals de impact van de financiële crisis. De commissie adviseerde 
een sterkere focus en de keuze voor een sterker profiel. De commissie zag de thema’s ‘port taxa-
tion’ en ‘fiscal aspects of charitable institutions worldwide’ als een kans voor de toekomst en 
mogelijkheid om het onderzoek te onderscheiden van onderzoek op andere juridische facultei-
ten in Nederland en Europa en het een sterk en aantrekkelijk profiel zou geven. De verdere in-
kadering van het brede onderzoeksthema in specifieke thema’s is mede naar aanleiding van het 
midtermrapport verder voortgezet. Zo zijn verschillende onderwerpen in het subthema Interna-
tionaal beleid en fiscale autonomie geïntegreerd en vindt het meeste onderzoek nu binnen dat 
thema plaats. In 2013 is ook verder gewerkt aan de uitbouw van het thema ‘maritime and 
transport tax law’ en ook het onderzoek naar goede doelen is verder versterkt. In het kader van 
het nieuwe speerpunt LBM is ook verder nagedacht over een nadere focus. De commissie advi-
seerde om meer linken te leggen met het onderzoek van de fiscaal economen van de ESE. De 
fiscaal economen ontvangen van hun faculteit slechts onderwijsfinanciering. Bij de promovendi-
bijeenkomsten en binnen de Stichting Economische Fiscale Studies werd reeds samengewerkt 
met de fiscaal economen en dat zal ook in de toekomst zo blijven. Daarnaast kiest het program-
ma ervoor om te investeren in relaties met andere onderzoekers binnen de ESL, waaronder zich 
ook rechtseconomen bevinden.  

De commissie was van oordeel dat wordt gepubliceerd in ‘highly regarded international tax 
journals’. De commissie had echter als kritiek dat weinig in internationale tijdschriften van bui-
ten Nederland wordt gepubliceerd. Feit is echter dat de belangrijke internationale uitgevers van 
fiscale tijdschriften, Kluwer Law International en het IBFD, om historische redenen hun hoofd-
kantoor in Nederland hebben. Hun tijdschriften worden echter over de hele wereld gelezen en 
de redacties zijn internationaal. Van ‘Nederlandse tijdschriften’- zo dat al een diskwalificatie zou 
zijn – is dus geen sprake. De onderzoeksgroep zal dan ook in deze tijdschriften blijven publice-
ren, omdat deze een ruim bereik hebben in de internationale fiscale arena. Bovendien bieden de 
Kluwer Law International tijdschriften EC Tax Review en Intertax de mogelijkheid van een for-
mele peer review. De raad van de commissie om meer peer reviewed artikelen te publiceren is 
ter harte genomen door de onderzoekers in het onderzoeksprogramma.  

Volgens de commissie is de onderzoeksgroep prominent in het nationale fiscale debat in Neder-
land en garandeert de gecombineerde aandacht voor internationale/Europese vraagstukken en 
nationale vraagstukken maatschappelijke relevantie in nationale vraagstukken. Deze goede na-
tionale positie wenst de onderzoeksgroep ook te houden: naast het internationale imago is het 
ook in het belang van het onderzoeksprogramma en haar onderzoekers om ook in het nationale 
debat een duidelijk profiel te houden en bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke 
vraagstukken in Nederland.  
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De commissie constateert dat promotietrajecten in het onderzoeksprogramma langer duren dan 
het faculteitsgemiddelde. De commissie merkt hier echter over op dat dit geen handicap is, maar 
het gevolg van het feit dat de promovendi slechts een beperkt gedeelte van hun tijd aan onder-
zoek kunnen besteden. De onderzoeksgroep heeft al lang geleden onderkend dat het gezien de 
goede arbeidsmarkt voor fiscalisten, het ook in tijden van crisis een illusie is dat een fiscalist 
fulltime aio zou willen worden. Sowieso doen de meeste fiscalisten eerst praktijkervaring op en 
volgen ze wanneer ze in de adviespraktijk werkzaam zijn de beroepsopleiding van de Neder-
landse Orde van Belastingadviseurs, voordat ze over een proefschrift gaan nadenken. Veel be-
drijven willen hun beste medewerkers daarin faciliteren, maar alleen als ze parttime voor de 
universiteit werken. De stap terug naar een aio-salaris is ook op parttime basis te groot. Voor-
heen werd dit op zeer goede wijze opgelost door ‘udio’(universitair docent in opleiding) aanstel-
lingen, waarbij de promovendi een (desgewenst part-time) onderwijsaanstelling combineerden 
met een onderzoeksaanstelling waarin ze aan hun proefschrift werkten. Hierdoor hadden ze ook 
na hun promotie goede kansen op de arbeidsmarkt, omdat ze niet alleen onderzoekservaring 
hadden, maar vooral ook onderwijservaring. Dergelijke aanstellingen zijn op dit moment helaas 
niet meer mogelijk, waardoor het programma nu met veel buitenpromovendi werkt. Omdat zij 
hun onderzoek helemaal zelf moeten financieren, doen zij hun promotieonderzoek meestal 
naast een drukke baan, waardoor de tijd die zij hiervoor nodig hebben uiteraard langer is dan 
die van een fulltime aio.  

De commissie kwalificeert de onderzoeksgroep en haar programmaleider als zeer dynamisch, 
gemotiveerd en enorm productief. De commissie stelt de vraag ‘how long they will be able to 
sustain their admirable effort’. De deelnemers aan het programma zijn ervan overtuigd dat zij 
hun onderzoek op het huidige niveau kunnen handhaven. Het activiteitenoverzicht in de volgen-
de paragraaf getuigt daar ook van.  

De in cijfers uitgedrukte samenvatting van de commissie luidde als volgt: 

Research programme: Fiscal Autonomy and its Boundaries 

 Scores (1-5) 

Quality 4.00 

A1 Quality and scientific relevance of the research 4.00 

A2 Leadership 4.00 

A3 Academic reputation 4.00 

A4 Organisation 4.00 

A5 Resources 4.00 

  

Productivity 4.70 

B1 Productivity strategy 4.50 

B2 Productivity 4.90 

  

Relevance 4.50 

C1 Societal relevance 4.50 

  

Vitality and Feasibility 3.80 

D1 Strategy 3.60 

D3 Robustness and stability 4.00 

  

Total 4.25  
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2.2 UITWERKING VAN HET ONDERZOEKSPROGRAMMA IN 2013 

1 Doorwerking Unierecht en internationaal (belasting)recht 

Het deelthema “Doorwerking Unierecht en internationaal (belasting)recht” is het grootste on-
derzoeksthema waar ook de meeste onderzoekers aan deelnemen. Het onderzoek was in 2013 
geclusterd rond drie deelonderwerpen.  

1.1 Maritime and Transport Tax law 

Eind 2012 hebben Ton Stevens en Dick Molenaar het initiatief genomen voor het thema “Mari-
time and Transport Tax law”. Dit thema past bij Rotterdam, gezien de nabijheid van de haven en 
de aanwezigheid van zeerechtonderzoek op de faculteit. Op 12 maart 2013 heeft met Frank 
Smeele overleg plaatsgevonden over mogelijkheden tot samenwerking. Tijdens dit overleg zijn 
twee onderwerpen geidentificeerd die zich lenen voor een verdere samenwerking: (i) schip, 
register en vlag en (ii) samenwerkingsvormen tussen scheepvaartondernemingen. Deze thema's 
bieden bovendien ook mogelijkheden voor samenwerking met andere civilisten uit het pro-
gramma Lex Mercatoria. Daarnaast zijn contacten gelegd met de sectie arbeidsrecht waarbij is 
gesproken over een mini leergang over de fiscaal-, arbeids- en zeerechtelijke gevolgen van de 
Maritime Labour Convention. Ook de state aid guidelines die in 2013 werden verwacht en waar-
over een seminar was gepland, boden mogelijkheden voor samenwerking met Europees recht. 
Met dit programma wordt echter niet slechts naar samenwerking binnen de faculteit gezocht, 
maar ook met wetenschappers in het buitenland. Zo hebben Ton Stevens, Dick Molenaar en Si-
grid Hemels overlegd met prof. Bruno Peeters van de Universiteit van Antwerpen over mogelijke 
onderzoekssamenwerking op dit gebied. Daarnaast is ook contact gelegd met Emily Dérogée-van 
Roosmalen van de Stichting Dutch Legal Network for Shipping and Transport en zijn contacten 
gelegd met de Koninklijke Nederlandse RedersVereniging (KNVR).   

Eind 2013 is duidelijk geworden dat er geen aanpassing komt van de State Aid Guidelines on 
Maritime Transport, maar de Europese Commissie wel een aantal landen individueel zal bena-
deren om hun wetgeving op bepaalde onderdelen aan te passen. Het is nog onduidelijk op welke 
onderdelen de Europese Commissie zich zal gaan richten: dit zal in de loop van 2014 duidelijker 
worden. Het seminar dat was voorbereid om uitvoerig aandacht te besteden aan de nieuwe Gui-
delines is om voornoemde reden in 2013 niet doorgegaan en staat voor 2014 op het programma, 
maar dan in gewijzigde vorm. 

Op 24 en 25 oktober 2013 nam Ton Stevens als debater deel aan een workshop en seminar in 
Bergen (Noorwegen) over de toepassing van de tonnageregimes in Nederland, Denemarken, 
Verenigd Koninkrijk en Noorwegen op serviceschepen (schepen die worden gebruikt in de off-
shore industrie). De bevindingen van dit seminar zullen worden uitgewerkt in een wetenschap-
pelijke publicatie die in het voorjaar van 2014 zal worden gepubliceerd. Als uitvloeisel van dit 
seminar is Stevens gevraagd als evaluator voor de midterm review van een Noorse provomen-
dus van de juridische faculteit van de Universiteit van Bergen (Tormod Torvanger, onderwerp: 
business within the Norwegian tonnage tax scheme). Deze midterm review vond plaats op 28 
januari 2014. 

Voor 2014 zijn een drietal activiteiten gepland: 

- Publicatie/commentaar op de OECD Discussion Draft op Article 8 and Article 15 (3) 
OECD MTC; 

- Praktijkleergang rondom de zeevarende in samenwerking met sectie arbeidsrecht (Ger-
dien van der Voet) en maritime law (Frank Smeele). Aanleiding is de invoering in 2013 
van het nieuwe Maritime Labour Convention en aanpassing nl maritieme arbeidsrecht. 
Een dag zal gaan over loonbelasting en sociale zekerheid rondom de zeevarende. Vanuit 
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het fiscale onderzoeksprogramma zullen Ton Stevens en Hans de Haan aan deze leer-
gang bijdragen; 

- Seminar “staatssteun rondom zeehavens” met drie deelonderwerpen: (i) staatssteun aan 
scheepsbouw (lopende Spaanse staatssteunzaak), (ii) staatssteun aan zeescheepvaart 
(dwingt de evaluatie van de state aid guidelines Nederland tot wetsaanpassing en zijn er 
mogelijkheden tot verbetering van de wet), en (iii) staatssteun aan havenbedrijven (in-
voering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven) 

Met de komst van Walter de Wit als bekleder van de nieuwe leerstoel Internationaal en Euro-
pees douanerecht kan ook dit programmaonderdeel een verdere impuls krijgen. Douanepro-
blematiek vormt immers een belangrijk onderdeel vormt van de Rotterdamse haven. Deze on-
derzoekslijn biedt met al zijn mogelijkheden tot samenwerking binnen en buiten de faculteit ook 
een goede mogelijkheid om ook in het LBM speerpunt verder te worden uitgebouwd. 

1.2 Internationaal beleid en fiscale autonomie 

Binnen het onderzoeksthema “Doorwerking Unierecht en internationaal (belasting)recht” is het 
afgelopen jaar gewerkt aan de vormgeving en de invulling van het subthema “Internationaal 
beleid en fiscale autonomie”, waarin de eerdere subthema’s double taxation, double non-
taxation en compliance en multinationals zijn geïntegreerd. Diverse nieuwe onderzoekers maar 
ook twee nieuwe leerstoelhouders zullen voornamelijk onderzoek gaan verrichten binnen dit 
sub-thema. Hieronder valt niet alleen onderzoek naar de doorwerking van het recht van de Eu-
ropese Unie en het internationale (belasting)recht naar de nationale belastingstelsels van landen 
maar ook onderzoek naar de totstandkoming van dit recht/beleid binnen internationale organi-
saties dat daarnaar doorwerkt. Bovendien valt binnen dit project onderzoek naar de beleidsad-
viezen die internationale organisaties geven aan landen over de inrichting van hun nationale 
belastingstelsels. 

Als gevolg van de globalisatie en de groeiende economische verwevenheid zien staten zich in 
toenemende mate door internationale organisaties maatstaven, normen en regels opgelegd. Sta-
ten worden hierdoor beperkt in hun fiscale beleidsvrijheid. Sissie Gonzalez-Fung is in 2013 on-
der begeleiding van Arnaud de Graaf begonnen aan een promotieonderzoek naar het spannings-
veld tussen autonomie en heteronomie in fiscale beleidskeuze door soevereine staten in het hui-
dige mondiale tijdperk. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en de invloed van interna-
tionaal beleid, zoals tot stand gekomen door de OESO, EU, VN en het IMF, onder de auspiciën van 
de G20, op de fiscale autonomie. Zij onderzoekt of landen door binnen internationale fora samen 
te werken in wezen minder autonomie hoeven op te geven dan wanneer zij deze samenwerking 
niet zouden zoeken. In het verlengde van het onderzoek van Sissie Gonzalez-Fung zal Sophia 
Murillo onderzoek doen naar de invloed van internationaal beleid op de inkomensherverdeling 
in ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika. In verband met het door haar te verrichten onder-
zoek rondde Sophia Murillo in 2013 een LLM over International and European Law af en liep zij 
een drie maanden stage bij de OESO in Parijs. Uyanga Dorlig is in 2013 als buitenpromovenda 
eveneens onder begeleiding van Arnaud de Graaf aan een promotieonderzoek begonnen. Haar 
onderzoek is gericht op de rol van internationale organisaties bij de totstandkoming en vormge-
ving van de directe belastingwetgeving van een drietal voormalige communistische landen ten 
tijde dat zij de stap maakten van een overheids- naar een marktgestuurde economie. Vanwege 
deze overgang in tijden van toenemende globalisatie, lijken deze landen namelijk meer vatbaar 
te zijn voor invloeden van buitenaf dan andere landen. Aangezien voor deze drie promotie-
onderzoeken inzicht in het functioneren van internationale organisaties en hoe zij verantwoor-
ding afleggen van belang is, wordt in de begeleiding van deze promovendi nauw samengewerkt 
met Ellen Hey, hoogleraar internationaal publiekrecht. 
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Voor het onderzoeksprogramma is de benoeming van Reinout Kok in 2013 op de bijzondere 
leerstoel Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld be-
langrijk voor de verdere ontwikkeling van dit thema binnen het huidige onderzoeksprogramma 
en binnen het LBM-sppeerpunt. Aan deze leerstoel is ook een promotieplek verbonden. Reinout 
Kok heeft zich opgeworpen om als kwartiermaker van het onderzoeksprogramma Fiscale Auto-
nomie en haar grenzen te fungeren bij de ontwikkeling van het LBM onderzoeksspeerpunt. In 
oktober 2013 heeft een eerste, zeer inspirerende bijeenkomst plaatsgevonden met afgevaardig-
den van het onderzoeksprogramma Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Priva-
tisation, and Multiculturalisation (Sanne Taekema, Elaine Mak en Jeroen Temperman) en van het 
onderzoekprogramma Fiscale autonomie en haar grenzen (Sigrid Hemels, Reinout Kok, Arnaud 
de Graaf  en Ton Stevens).  

Omdat landen ieder voor hun eigen belastingheffing niet de multinational maar de daaruit be-
staande entiteiten in de heffing betrekken (zogenoemde separate entity-benadering) zijn multi-
nationals in staat om hun belastingdruk te minimaliseren door zogeheten Base Erosion & Profit 
Shifting (in de fiscale wereld inmiddels bekend als BEPS). Op 14 februari 2013 publiceerde de 
OESO op verzoek van de G20 een rapport waarin zij BEPS beschreef. Vervolgens presenteerde de 
OESO op 19 juli 2013 een concreet actieplan gericht tegen BEPS met een ambitieus tijdspad. De 
publieke opinie, politiek en media, was zowel in binnen- als buitenland ook zeer in de ban van al 
dan niet vermeende belastingontwijking door multinationals. Daarachter lag ook een geïntensi-
veerde belastingconcurrentie als aantrekkelijke vestigingslocatie door staten als het Verenigd 
Koninkrijk ('open for business'), waarbij het fiscaal aantrekkelijk maken van het eigen land werd 
gecombineerd met het zwart maken van andere landen als Nederland. Het thema raakt echter 
niet slechts fiscaal met elkaar concurrerende westerse landen, maar nadrukkelijk ook  arme lan-
den en opkomende economieën.  

 

 

 

 

Presentatie Maikel Evers 
tijdens de Trilateral Meeting 
of the UK, Irish and Nether-
lands Branches of the Inter-
national Fiscal Association in 
Londen 

 

 

 

 

Diverse onderzoekers uit het onderzoeksprogramma hielden zich al met dit thema bezig voordat 
het zo hoog op de agenda van internationale organisaties, de politiek en de media stond. Daar-
door kon ook direct op dit maatschappelijke debat worden ingesprongen, zonder het onderlig-
gende, diepgaande wetenschappelijke onderzoek te verwaarlozen: wetenschappelijke kennis 
kon binnen dit thema optimaal worden gevaloriseerd. In dit kader hebben Arnaud de Graaf en 
Maarten de Wilde in 2013 een nieuwe EFS post master opgezet. Deze nieuwe, aan BEPS gewijde 
post master, gaat in maart 2014 van start. 
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De oratie die Arnaud de Graaf in november 2012 hield met de titel ‘Excessieve gedragingen en 
internationaal fiscaal beleid’ leidde begin 2013 tot publicaties in het MBB, EC Tax Review en een 
boekuitgave van zijn oratie bij SDU. Het aan het onderwerp agressieve tax planning besteedde 
EFS-seminar van december 2012 kreeg in juni 2013 een vervolg. Samen met Klaus Heine, pro-
fessor of Law and Economics en verbonden aan het ESL onderzoeksprogramma Behavioural 
Approaches to Contract and Tort organiseerde Arnaud de Graaf vanuit de EFS een interdiscipli-
nair Engelstalig congres met de titel ‘Company tax integration in the European Union - a neces-
sary step to neutralise ‘excessive’ behavior within the EU’. Arnaud de Graaf, Klaus Heine en Han 
Kogels zaten deze conferentie voor. Sprekers waren vertegenwoordigers van het OESO-
secretariaat en de Europese Commissie en wetenschappers van de ESE, Universiteit Göttingen 
en ESL. Van dit congres werd verslag gedaan in het WFR en EC Tax Review. De bijdragen van de 
wetenschappers zullen verschijnen in het tweede nummer van Erasmus Law Review van 2014.  

Het congres bood Maarten de Wilde de gelegenheid om kritisch commentaar te geven op het 
voorstel van de Europese Commissie voor Corporate Common Consolidated Tax Base (CCCTB) 
als antwoord op de excessieve gedragingen van multinationals. In zijn proefschrift zal Maarten 
de Wilde zijn ideeën ontvouwen als antwoord op de huidige BEPS-problematiek. Maarten de 
Wilde is inmiddels in de afrondende fase van zijn promotie-onderzoek over hoe staten multina-
tionals in de huidige globaliserende economie op non-discriminatoire en economisch efficiënte 
wijze in de winstbelastingheffing zouden kunnen betrekken. Een vraag die in het kader van de 
BEPS-discussie actueler dan ooit is. Hij gaat in de eerste plaats in op de vraag hoe staten, bij-
voorbeeld de lidstaten van de Europese Unie, hun heffingssysteem eenzijdig zouden kunnen 
inrichten zonder binnenlandse en grensoverschrijdende economische activiteiten aan een ver-
schillende belastingdruk te onderwerpen. Binnen de EU zijn lidstaten hier krachtens de ver-
keersvrijheden in essentie toe gehouden. Hier raakt het onderzoek vragen over de doorwerking 
van het primaire Unierecht in de (inter)nationale heffingssystemen van staten. Hij gaat tevens in 
op de vraag hoe staten hun heffingssystemen op de meest efficiënte wijze onderling zouden 
kunnen afstemmen. Dit om fiscaal geïnitieerde verstoringen in multinationale ondernemersbe-
slissingen door onderlinge verschillen tussen de heffingssystemen van staten (dispariteiten of 
‘mismatches’), zo goed mogelijk weg te nemen. Coördinatie creëert onderlinge afhankelijkheid 
en raakt daarmee de grenzen van de soevereiniteit van staten. In zijn promotie-onderzoek tracht 
Maarten de Wilde bouwstenen (subject, object, allocatie) aan te reiken voor de inrichting van 
een dergelijk gecoördineerd heffingssysteem. 

Eveneens in het BEPS-thema spraken Maikel Evers en Sigrid Hemels op een door Allen & Overy 
Amsterdam georganiseerd seminar over het Nederlandse vestigingsklimaat in mondiale context. 
Maikel Evers sprak over BEPS in relatie tot het Nederlandse vestigingsklimaat en Sigrid Hemels 
besprak de internationale context waarin de BEPS-discussie plaatsvindt. Sigrid Hemels heeft ook 
deelgenomen aan de ronde-tafel ‘Het fiscale vestigingsklimaat’ tijdens de opening van het Aca-
demisch jaar 2013-2014 van de Belastingdienst. Maikel Evers hield tijdens de Trilateral Meeting 
op 16 en 17 mei 2013 van de the UK, Irish en Netherlands Branches of the International Fiscal 
Association in Londen de lezing ‘BEPS: From Tax Competition to Tax Monopoly?’. Het aan de ESE 
verbonden Fiscaal Economisch Instituut organiseerde samen met de fiscale studievereniging 
R.F.V. Christiaanse Taxateur een congres op 21 juni 2013 met de titel ‘Ongewenste belasting-
ontwijking? De jacht naar een fair share’. Tijdens dit congres sprak  Arnaud de Graaf over het 
oneigenlijk gebruik door multinationals van belastingverdragen (BEPS action item no. 6). De 
bijdragen zijn vervolgens eind 2013 in een door de SDU uitgegeven bundel verschenen. Voorts 
waren diverse bijdragen van de Vriendenbundel voor Henk van Arendonk ter gelegenheid van 
zijn emiritaat gewijd aan BEPS-onderwerpen. Arnaud de Graaf en Gijs Fibbe schreven over in-
ternationale ontwikkelingen om belastingminimalisatie door het gebruik van hybride entiteiten 
en financieringen tegen te gaan (BEPS action item no. 2). Vanwege zijn verbondenheid aan het 
ministerie van Financien en zijn betrokkenheid vanuit het ministerie bij de totstandkoming van 
het OESO-rapport Hybrid Mismatch Arrangements vroeg het OESO-secretariaat Arnaud de Graaf 
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als panellid in de Session on Neutralising the effects of Hybrid Mismatch Arrangements tijdens 
18th Annual Tax Treaty Meeting op 26 september 2013 te Parijs. 

Hybride entiteiten staan in de belangstelling door de BEPS-discussie. Binnen het onderzoeks-
programma wordt hier al langer onderzoek naar gedaan. Ton Stevens en Gijs Fibbe hebben in 
2013 hun onderzoek naar de reikwijdte van de autonomie van Nederland bij de fiscale classifica-
tie van buitenlandse rechtsvormen onder Europees recht en belastingverdragen, in het bijzon-
der hybride entiteiten, afgerond. Het onderzoek laat zien dat er in de EU-richtlijnen nog weinig 
aandacht is voor de belastingheffing van hybride entiteiten en bovendien weinig EU-lidstaten 
zijn die deze bepalingen in hun nationale wet implementeren: het onderzoek wordt dan ook 
afgesloten met een aantal concrete aanpassingsvoorstellen. Dit thema heeft een extra lading 
gekregen nu het ook onderdeel is van de BEPS-actieplannen van de Europese Unie en de OESO. 
Het uit dit onderzoek voortkomende boek Hybrid entities and EU directives wordt in het voorjaar 
van 2014 in de EUcotax serie gepubliceerd en zal ook onderdeel van een seminar zijn dat het 
onderzoeksprogramma samen met de fiscaal economen van de ESE in het kader van de Stichting 
Europese Fiscale Studies zal organiseren. 

Gijs Fibbe, Ton Stevens, Auke Lamers (PwC New York/Rotterdam) en Bart Peeters (Universiteit 
van Brussel) hopen in 2014 hun onderzoek af te ronden naar de lacunes in het OESO beleid ten 
aanzien van de verdragstoepassing op hybride entiteiten. Dit project, dat al was gestart voordat 
de OESO bekend maakte actie op dit punt te willen ondernemen, kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de internationale discussie over hybride entiteiten en belastingontwijking. De resul-
taten van dit onderzoek worden in 2014 gepubliceerd en overwogen wordt ook omtrent dit on-
derwerp een apart seminar te organiseren.  

Bernard Damsma en Mirjam Koomen houden zich bezig met een thema dat van groot belang is 
voor multinationale ondernemingen en dat ook in het BEPS-project veel aandacht heeft: trans-
ferpricing (BEPS action items no. 8 en 9).2 De vraag hoe verrekenprijzen binnen internationale 
concerns op zakelijke wijze moeten worden vastgesteld zal in de komende jaren in belang blij-
ven toenemen voor bedrijven die in meerdere landen gevestigd zijn. Dit houdt ook mede ver-
band met de toegenomen aandacht van landen voor geldstromen binnen multinationals. Het 
promotie-onderzoek van Mirjam Koomen gaat over transfer pricing in de Europese Unie. Zij ge-
bruikt het Europese voorstel voor een Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) als 
toetssteen en is tevens voornemens case studies te doen. 

Het voor juristen moeilijk hanteerbare begrippenpaar fairness en fair share duikt in de BEPS 
discussie steeds op, zonder dat deze begrippen een wetenschappelijke invulling krijgen. Dit 
vormde de aanleiding van de paper ‘Fairness: A Legal Principle in EU Tax Law?’ die Sigrid Hem-
els in Lund presenteerde tijdens de achtste Group for Research on European and International 
Taxation (GREIT) Annual Conference ‘Principles of Law: Function, Status & Impact in the EU Tax 
Law' (19-20 juni 2013). Het onderwerp fairness biedt diverse mogelijkheden voor verder on-
derzoek met anderen. Maarten de Wilde heeft in zijn proefschrift een eigen definitie van fairness 
ontwikkeld voor de belastingheffing van multinationale ondernemingen. 

Bestrijden van BEPS gaat ook samen met verbetering van informatie-uitwisseling en compliance. 
In dit kader heeft Sigrid Hemels samen met Marco Fabbri (aan het Rotterdam Institute of Law 
and Economics verbonden PhD Researcher en Erasmus Mundus Scholar) in 2013 in het interna-
tionale tijdschrift Intertax een peer reviewed artikel gepubliceerd over een innovatieve wijze om 

                                                             
2 Zie o.a. Damsma, B.W.A.M. & Lukosz, K. (2013). No Deduction Allowed for Loss under Cross-Guarantee. 
International Transfer Pricing Journal, 2013(July/August), 294-298. 



 13  

omzetbelastingontwijking te beperken door van BTW-bonnen loterijloten te maken.3 Guido de 
Bont leverde met prof. Lisette van der Hel- Van Dijk (Nijenrode) een bijdrage aan het IFA Cahier 
of Information and Cross Border Cooperation between tax authorities over de uitwisseling van 
gegevens tussen soevereine staten.4 Het belang van de gegevensuitwisseling en het wegnemen 
van belemmeringen in dat kader sluit aan bij het programma nu de toenemende globalisering en 
het vrije verkeer tussen staten tevens gevolgen heeft voor de belastingheffing en daarmee op de 
daarvoor benodigde gegevens. In de Van Arendonkbundel schreef hij over het doorwerken van 
het nemo tenetur-beginsel in artikel 6 EVRM op de informatieverplichtingen van een belasting-
plichtige in Nederland: het Nederlandse belastingrecht 
wordt beïnvloed door (hogere) internationale rechts-
normen.5 Sigrid Hemels heeft tijdens de door het Institu-
te for Austrian and International Tax Law van de Wirt-
schafts Universiteät (WU) Wien, het WU Global Tax Poli-
cy Center en de Research Council of Norway georgani-
seerde conferentie “Trends and Players in Tax Policy” 
van 4- juli 2013 in Rust een presentatie gegeven over 
Improved International Cooperation. 

Voor Leo Neve vormen de ontwikkelingen op het vlak van informatie-uitwisseling aanleiding om 
onder begeleiding van Arnaud de Graaf en prof. Rob Widdershoven (Universiteit Utrecht) on-
derzoek te doen naar de positie van belastingplichtigen wanneer informatie automatisch dan 
wel spontaan of op verzoek wordt uitgewisseld. Met deze vormen informatie-uitwisseling wordt 
naar zijn mening de rechtspositie van belastingplichtigen ondergeschikt gemaakt aan de effici-
ency van het proces. Hij vindt dat de verschillende vormen van inlichtingenuitwisseling moeten 
beantwoorden aan eisen van rechtmatigheid en proportionaliteit. Hij ontwikkelt een normatief 
kader op basis van algemene rechtsbeginselen en in de constitutionele traditie van staten. Het 
onderzoek zal aanbevelingen doen voor het vaststellen van procedurele rechten van belasting-
plichtigen met betrekkening tot de drie vormen van inlichtingenuitwisseling. 

Het onderzoek van Margot Oenema en Esther Huiskers-Stoop concentreerde zich op compliance, 
in het bijzonder het horizontaal toezicht. Margot Oenema hoopt in 2014 haar proefschrift over 
dit thema af te ronden. 

1.3 Fiscaal verdragsbeleid en Europees belastingrecht 

In 2013 is een aanvang gemaakt met de behandeling van het belastingverdrag tussen Nederland 
en Duitsland in de Tweede Kamer: dit heeft voor veel ophef gezorgd bij diverse lobbygroepen 
(gepensioneerden, piloten, grensarbeiders). Ton Stevens heeft namens de Nederlandse Orde van 
Belastingadviseurs (NOB) tweemaal een commentaar op het nieuwe belastingverdrag aangele-
verd waarop de staatssecretaris uitvoerig antwoord heeft gegeven op verzoek van de Tweede 
Kamer.6 Daarnaast is Stevens gevraagd om het Nederlandse commentaar op het nieuwe verdrag 

                                                             
3 Fabbri, M. & Hemels, S.J.C. (2013). ‘Do You Want a Receipt?’ Combating VAT and RST Evasion with Lot-
tery Tickets. In Intertax, Volume 41, Issue 8/9 (pp. 430-443).  

4 Bont, G.J.M.E. de & Hel-van Dijk, E.C.J.M. van der (2013). Exchange of information and cross-border coop-
eration between tax authorities. In Exchange of Information and Cross Border Cooperation between tax 
authorities (IFA Cahier, volume 98b) (pp. 549-566). Den Haag: SDU. 

5 Bont, G.J.M.E. de (2013). Het nemo-teneturbeginsel in een (internationale) rechtsorde. In A.C.G.A.C. de 
Graaf & S.J.C. Hemels (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, Liber Amicorum van Arendonk (pp. 29-38). Den Haag: 
SDU. 

6 O.a. gepubliceerd in NTFR 2014/553. 
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te schrijven voor het prestigieuze Duitse losbladige commentaar Debatin/Wassermeyer, DBA-
Kommentar. Ook sprak hij tijdens de IFA-Reginalkonferenz op 7 november 2013 over het nieu-
we Nederlands-Duitse belastingverdrag aan de Universität Osnabrück. . Ook de Universiteit van 
Maastricht wijdde een symposium aan het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag. Tijdens 
dit congres gaf Arnaud de Graaf de Nederlandse kijk op de antimisbruikbepaling in dit verdrag. 

Het door Ton Stevens begeleide pro-
motieonderzoek van Richard Snoeij is 
gericht op de fiscale aspecten van 
staatsfondsen (ook wel bekend als 
Sovereign Wealth Funds) in een in-
ternationaal verband. Het gezamen-
lijke vermogen van staatsfondsen is 
in het afgelopen decennium sterk 
toegenomen en wordt momenteel 
geschat op meer dan USD 6 triljoen. 
Een vraag die in het onderzoek cen-
traal staat is of internationaal pu-
bliekrecht anders dan belastingver-
dragen, de fiscale autonomie van een 

bronstaat kan beperken voor wat betreft de belastingheffing van buitenlandse staatsfondsen. In 
het onderzoek wordt verder onder meer aandacht besteed aan de invloed van het fenomeen 
staatsfondsen op (i) het fiscale verdragsbeleid van bronstaten (ii) de inrichting van belasting-
verdragen en (iii) de vormgeving van het nationale belastingrecht in bronstaten. Derhalve heeft 
het onderzoek enerzijds betrekking op de (mogelijke) invloed van het internationale recht op 
het nationale belastingrecht van bronstaten. Anderzijds heeft het onderzoek betrekking op de 
invloed van het bestaan van staatsfondsen op het (internationale) belastingrecht van bronsta-
ten.   

Het onderzoeksprogramma houdt zich niet alleen met de verhouding tussen de Nederlandse 
autonomie en internationale belastingverdragen bezig, maar nadrukkelijk ook met de beperkin-
gen die het Europese recht aan de fiscale autonomie oplegt. Erik Ros doet promotie-onderzoek 
naar de introductie en vormgeving van het burgerschap van de EU en de gevolgen daarvan voor 
de lidstatelijke fiscale autonomie. Hij hoopt zijn proefschrift in 2014 af te ronden. Naar aanlei-
ding van zijn posterpresentatie op de ESL Nieuwjaarborrel, was hij door Flora Goudappel uitge-
nodigd om op 13 maart 2013 in de capita EU citizenship een gastcollege te geven over EU citi-
zenship and taxation. 

Henk Van Arendonk hield op 8 maart 2013 de Academische Winterlezing 2013, getiteld ‘Europe-
se samenwerking... wat is er nog over van de fiscale soevereiniteit?’ Hij ging in op wat de financi-
ele en eurocrisis betekenen voor de fiscale soevereiniteit van de lidstaten. Hoe kijken instellin-
gen als Europese Commissie, Europees Parlement en het Hof van Justitie naar die fiscale soeve-
reiniteit en wat gaan de in 2012 genomen Europese maatregelen c.q. plannen betekenen voor de 
fiscale soevereiniteit in de toekomst? 
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Erwin Nijkeuter onderzoekt de invloed van het Europese recht op de Nederlandse belastingwet-
geving. Zijn publicaties en presentaties bevinden zich op het snijvlak van nationaal en interna-
tionaal belastingrecht, waarbij hij vaak ook beoordeelt in hoeverre er sprake is van een Europe-
se component. Maarten de Wilde en Erwin Nijkeuter hebben in 2013 een veelbesproken twee-
luik gepubliceerd over de rangorde in de verdragsvrijheden.7 Naar dit artikel is minder dan een 
jaar na publicatie al veel verwezen in andere publicaties. Ook hebben zij hier internationaal over 
gepubliceerd.8 Ben Kiekebeld schreef eveneens een artikel over dit onderwerp.9 In 2013 trad hij 
ook diverse malen als spreker op over dit onderwerp. Hij is voorzitter van de sectie Europees 
fiscaal recht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.  

Sigrid Hemels was op 23 
november 2013 tijdens 
de conferentie ‘Recent 
and Pending Tax cases of 
the ECJ’ aan de Wirt-
schafts Universität Wien 
(WU, 21-23 november) 
discussant in het uit 
Julianne Kokott (AG 
ECJ), Melchoir Wathelet 
(AG ECJ), Richard Lyall 
(Europese Commissie), Philip Baker QC en Michael Lang (WU) bestaande panel over recent 
trends in ECJ case law.10 

Walter de Wit is in 2013 benoemd op de bijzondere leerstoel Internationaal en Europees doua-
nerecht. Aan deze leerstoel is ook financiering voor een reguliere promovendus gekoppeld en er 
is ook al belangstelling van een buitenpromovendus om over dit onderwerp een proefschrift te 
schrijven. Walter de Wit is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de masteropleiding Dou-
ane, die werd aangeboden door een bijzonder samenwerkingsverband van de faculteit Techniek, 
Bestuur en Management van de TU Delft, de ESL en de ESE van Erasmus Universiteit Rotterdam 
(via de Stichting EFS), en de faculteit Innovation Sciences van de TU Eindhoven, in nauwe sa-
menwerking met de Nederlandse Douane en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.11 

2  Lokale belastingheffing in de 21e eeuw:een rechtsvergelijkende analyse van de lokale 
fiscale autonomie 

Het onderzoek binnen dit thema wordt verzorgd door Miguel de Jonckheere, 
Arjen Schep, Anneke Monsma en Ferry Makkinga. De drie eerstgenoemden 
doen dit onderzoek vanuit het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van 

                                                             
7 E. Nijkeuter en M.F. de Wilde (2013). 'Met de kennis van nu...' (deel I). Weekblad Fiscaal Recht, 
142(6986), 138-144 en E. Nijkeuter en M.F. de Wilde (2013). 'Met de kennis van nu...' (deel II) Over FII 2, 
gewezen arresten en wat mogelijk nog volgt. Weekblad Fiscaal Recht, 142(6987), 185-197. 

8 Wilde, M.F. de & Nijkeuter, E. (2013). FII 2 and the Applicable Freedoms of Movement in Third Country 
Situations. EC Tax Review, 22(5), 250-257). 

9 Kiekebeld, B.J. (2013). Kapitaalverkeer versus vestiging: eindelijk echt duidelijk? NTFR Beschouwingen. 

10 De discussie tijdens de conferentie is vastgelegd in Lee Sheppard, Pending Cases in the European Court 
of Justice, Tax Notes International, December 23, 2013, p. 1063-1068. 

11 Zie voor het persbericht dat het Ministerie van Financiën hierover heeft gepubliceerd: 
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/05/03/start-wetenschappelijke-
douaneopleiding.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-financi%C3%ABn&ns_channel=att..  
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Lokale overheden (ESBL: www.esbl.nl ).12 Zij hebben, zeker vergeleken met de andere onder-
zoekers in het programma, relatief grote onderzoeksaanstellingen. Het ESBL wordt volledig ex-
tern bekostigd door de Stichting J.H. Christiaanse, een financiering waar het onderzoekspro-
gramma zeer erkentelijk voor is.  

Lokale belastingen worden door de overheveling van taken aan lagere overheden steeds belang-
rijker. Binnen de fiscaliteit is dit echter een onderbelicht gebied. Daarom is het uniek en van 
groot belang dat op de Erasmus School of Law door het ESBL juridisch onderzoek wordt gedaan 
naar Nederlandse en Europese lokale belastingen. Dit weerspiegelt zich ook in het onderwijs-
programma van de opleiding fiscaal recht. Als enige fiscaal-juridische opleiding in Nederland 
omvat deze een vak heffingen lokale overheden. Dit vak wordt verzorgd door Ferry Makkinga, 
waardoor aansluiting met het onderzoek van het ESBL gewaarborgd is. Het onderzoek richt zich 
onder meer op de fiscale bevoegdheid van de lokale wetgever (gemeente en waterschap) en de 
beperkingen aan die bevoegdheid door wet en jurisprudentie. De afgelopen jaren heeft het on-
derzoek steeds nadrukkelijker een internationale dimensie gekregen, vooral na de komst van 
prof. dr. M.J.M. (Miguel) de Jonckheere, tevens hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Brussel. De 
medewerkers van het ESBL publiceren nadrukkelijk niet alleen in wetenschappelijke tijdschrif-
ten, maar ook in vakbladen als Belastingblad en Interlokaal, om zo de opgedane kennis ook on-
der lagere overheden te kunnen verspreiden. Valorisatie is een belangrijke taak van het ESBL. 

2.1 Rechtsvergelijkend onderzoek naar de (grenzen van de) lokale fiscale bevoegdheid 

Vanaf 2013 houdt het ESBL zich binnen het onderzoeksprogramma bezig met een door Miguel 
de Jonckheere geïnitieerd project dat het onderzoek naar de omvang van de lokale fiscale be-
voegdheid in verschillende Europese landen combineert met een onderzoek naar regels en be-
ginselen die in deze landen de grenzen van de lokale fiscale bevoegdheid bepalen. Het wordt 
afgerond met de vraag of er een relatie is tussen eventuele verschillen in de invulling van de 
bevoegdheidsbeperkende beginselen en de omvang van de lokale fiscale autonomie. De bedoe-
ling van dit onderzoek is een rechtsvergelijkende analyse van de lokale fiscale autonomie, van de 
beginselen die de omvang van die lokale belastingbevoegdheid begrenzen, zoals gelijkheid en 
evenredigheid en van de eventuele relatie tussen beide. Dit fundamenteel wetenschappelijke 
onderzoek sluit aan bij het onderzoeksthema van het onderzoeksprogramma Fiscale autonomie 
en haar grenzen en bij de internationale dimensie die het onderzoeksprogramma en het ESBL 
beogen. 

In 2013 heeft het ESBL het artikel 'Open versus gesloten belastingstelsel: een vergelijkende stu-
die van gemeentebelastingen in België en Nederland’ gepubliceerd in het Vlaamse peer-
reviewed tijdschrift Lokale en Regionale Belastingen (LRB) 2013, nr 3-4. Het artikel biedt een 
overzicht en analyse van de geldende fiscaal-juridische stelsels voor lokale belastingen in beide 
landen en de verschillen tussen die twee. Onder meer komt aan de orde het verschil tussen een 
open en gesloten stelsel van lokale belastingen en de (wijze van) toetsing van lokale regelgeving 
door middel van preventief toezicht en rechtsbescherming bij de rechter.  

Tevens heeft het ESBL ook in 2013 een bijdrage geleverd aan de Belgische studiedag over lokale 
belastingen in de vorm van twee artikelen over lokale bedrijfsbelastingen. Voor Nederland is 
Anneke Monsma ingegaan op bedrijfsgerelateerde lokale belastingen, waarbij is ingezoomd op 
gemeentelijke belastingen. Hoewel specifieke bedrijfsbelastingen anders dan in België in Neder-
land niet bestaan - mede vanwege het gesloten belastingstelsel en het verbod op heffing naar 
inkomen, winst of vermogen- zijn er wel gemeentelijke heffingen aan te wijzen die in verband 
kunnen worden gebracht met bedrijven, bijvoorbeeld omdat het bedrijf belastingplichtig is, er 
bedrijfsmiddelen in de heffing worden betrokken, of de heffing gedifferentieerd wordt naar be-
drijfsgerelateerde gegevens. Voor Frankrijk heeft Miguel de Jonckheere de lokale bedrijfsgerela-

                                                             
12 Het ESBL heeft ook een eigen, uitgebreid jaarverslag gemaakt, getiteld ‘Activiteitenverslag 2013 en 
plannen voor 2014’.  

http://www.esbl.nl/
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teerde heffingen besproken en voor België hebben Vlaamse auteurs dit gedaan, zodat het Jaar-
boek Lokale en Regionale belastingen 2012-2013 een mooi overzicht biedt van de lokale be-
drijfsbelastingen en hun regels in België, Nederland en Frankrijk. In Nederland hebben Miguel 
de Jonckheere en Anneke Monsma een kort overzichtsartikel gepubliceerd over de voornaamste 
overeenkomsten, verschillen en bijzonderheden in de lokale belastingstelsels van België en Ne-
derland.13 Miguels de Jonckheere heeft aan de Van Arendonkbundel bijgedragen met het artikel 
‘De invloed van 30 jaar staatshervorming op de fiscale autonomie van Belgische gemeenten’.14 

Anneke Monsma doet binnen dit thema een rechtsvergelij-
kend onderzoek naar de lokale fiscale autonomie in Euro-
pees perspectief. Centraal staat de vraag hoe het algemene 
beginsel van behoorlijke wetgeving détournement de pou-
voir in tenminste twee Europese landen in de lokale fiscali-
teit worden ingevuld en getoetst door de rechter. Miguel de 
Jonckheere (EUR en VU Brussel) en Sigrid Hemels (EUR) zijn 
haar promotoren en Elaine Mak (EUR) en Mark Delanote 
(Universiteit Gent) hebben zitting in haar begeleidingscom-
missie. Parallel zal, eveneens onder begeleiding van Miguel 
de Jonckheere, Kristel Rossignol aan de Vrije Universiteit 
Brussel onderzoeken of het in België gehanteerde beginsel 
van belastingvrijdom voor overheidsgoederen ten aanzien 
van lokale belastingen niet vooral is ingegeven door de fisca-
le autonomie van de lokale overheden, en dus wellicht niet 
of veel minder aan de orde zou zijn in een gesloten systeem. 
Henk van Arendonk is lid van haar doctorale begeleidings-
commissie, hetgeen een aanvullende link geeft met het on-
derzoeksprogramma Fiscale autonomie en haar grenzen. 

2.2 Vergoedingen van kosten van voorzieningen in de openbare ruimte 

De promotie van Arjen Schep in 2012,15 heeft geleid tot nieuwe onderzoeksaanvragen en publi-
caties op het onderzoeksterrein van het promotie-onderzoek. Zo deed Arjen op verzoek van het 
Planbureau voor de leefomgeving onderzoek naar de mogelijke rol van baatbelasting in een or-
ganische ruimtelijke ontwikkeling. In het uiteindelijke rapport van het Planbureau voor de leef-
omgeving wordt ook veel veelvuldig naar zijn proefschrift verwezen.16 Ook deed Arjen op ver-
zoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar bestaande en nieuwe be-
kostigingsmogelijkheden voor programma’s uit de Omgevingswet. In dit laatste onderzoek 
wordt verkend welke elementen een ideaal bekostigingsinstrument moet bevatten en of er wel-
licht een nieuw bekostigingsinstrument kan worden ontwikkeld, rekening houdend met die 
elementen. Dit is een mooi voorbeeld van valorisatie van wetenschappelijk onderzoek. In zijn 
proefschrift onderzocht Arjen Schep namelijk ook de aspecten rechtvaardigheid, rechtszeker-
heid en doelmatigheid van diverse bekostigingsinstrumenten, gerelateerd aan voorzieningen in 
de openbare ruimte. 

 

                                                             
13 ‘Rariteiten lokale fiscaliteit in België en Nederland’, Fiscaal Praktijkblad, 2013, nr. 7, p. 6-9. 

14 ´k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk, (red.) A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en 
J.C.M. van Sonderen, Den Haag: Sdu 2013, p. 145-160. 

15 Naar evenwichting bijzonder kostenverhaal door gemeenten, Eburon: Delft 2012. 

16 http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2014_Bekostiging-van-publieke-
voorzieningen-bij-organische-gebiedsontwikkeling_1057.pdf. 
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In 2013 is de tijdelijke Experimentenwet BI-zones voor de tweede maal geëvalueerd. Naar aan-
leiding hiervan heeft de Tweede Kamer besloten een permanente regeling in het leven te roepen 
voor dit bekostigingsinstrument. Arjen Schep heeft dit wetsvoorstel becommentarieerd in de 
vriendenbundel voor Henk van Arendonk17 en in het Belastingblad.18 Deze laatste publicatie is 
tevens als commentaar ingediend in de internetconsultatie op het wetsvoorstel. De internetcon-
sultatie is inmiddels afgesloten en het wetgevingsproces zal nu voortgaan, waarbij het ingedien-
de commentaar zal worden meegenomen. 

Tot slot heeft Arjen Schep in opdracht van de Regionale Belastingdienst Drechtsteden het heffen 
van onroerende zaakbelastingen (OZB) op ondergrondse kabels en leidingen (netwerken van 
nutsbedrijven) onderzocht. Aanleiding voor dit onderzoek is een voorgenomen wetswijziging als 
gevolg waarvan gemeenten in de toekomst geen precariobelasting meer kunnen heffen over 
netwerken van kabels, buizen en leidingen van nutsbedrijven. De primaire vraag waarop in dit 
onderzoek antwoord is gezocht is of, en zo ja, in hoeverre en op welke wijze het mogelijk is om 
terzake van de onroerende delen van de genoemde netwerken onroerende-zaakbelastingen te 
heffen. Het betreft een fiscaal-juridisch onderzoek, dat een leidraad biedt bij het proces dat ge-
meenten ingaan als zij voor het eerst ook netwerken van nutsbedrijven willen betrekken in de 
OZB. 

2.3 Handboeken, fiscale encyclopedieën en annotaties 

Door werkzaamheden als redacteur en auteur voor diverse tijdschriften, handboeken en fiscale 
encyclopedieën wordt de wetenschappelijke kennis over lokale belastingen zichtbaar gemaakt 
en verspreid binnen het vakgebied. Daarbij wordt getracht niet alleen encyclopedische kennis te 
verspreiden (zoals in de Vakstudie en in de NDFR), maar de kennis ook te vertalen naar de prak-
tijk door middel van de annotaties en schriftelijke bijdragen in vaktijdschriften als Belastingblad 
en LRB en in het handboek lokale belastingen in de ‘Wegwijs’-serie.  

Ferry Makkinga is vaste annotator voor Belastingblad en Vakstudie-Nieuws en bewerker van 
Fiscale Encyclopedie “De Vakstudie”. Tevens heeft hij zijn onderdelen in de handboeken ‘Com-
pendium Gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ’ en ‘Wegwijs in de gemeentelijke belasting-
heffing en de Wet WOZ’ geactualiseerd ten behoeve van een nieuwe herziene druk in 2013. Mi-
guel de Jonckheere is redacteur, auteur en annotator voor het Vlaamse tijdschrift Lokale en Re-
gionale Belastingen (LRB) en heeft enkele handboeken op zijn naam staan, die in 2014 geactuali-
seerd gaan worden. Arjen Schep is vast annotator voor Vakstudie-Nieuws en bewerker van Fis-
cale Encyclopedie “De Vakstudie”. Anneke Monsma was tot januari 2013 vast annotator voor 
Vakstudie-Nieuws, en is bewerker van de online fiscale encyclopedie NDFR. Behalve hun vaste 
medewerkerschappen verzorgen de auteurs op aanvraag ook annotaties in andere vaktijdschrif-
ten. 

2.4 Studiedagen, voordrachten en kennisoverdracht over de grens 

Het ESBL doet niet alleen wetenschappelijk onderzoek, maar wil de kennis over lokale belastin-
gen ook uitdragen en delen met zowel actoren binnen het eigen vakgebied als met het maat-
schappelijk veld.  

 

                                                             
17 A.W. Schep, ‘Naar een permanente wettelijke regeling voor de BIZ-bijdrage: klaar voor de toekomst?’, in: 
´k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk, (red.) A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en 
J.C.M. van Sonderen, Den Haag: Sdu 2013, p. 301-316. 

18 A.W. Schep, ´Van evaluatie naar wetsvoorstel voor de Wet op de bedrijveninvesteringszones´, in: Inter-
lokaal 2013, nr.1, Belastingblad 2013/362, p. 1294-1303. 
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In oktober 2013 heeft het ESBL een studiedag 
georganiseerd over het formele recht van lokale 
heffingen. Doel was om enerzijds een overzicht te 
geven van de geldende wettelijke bepalingen (het 
juridisch kader) en anderzijds nader in te gaan op 
actualiteiten. Deskundige sprekers lieten hun 
licht schijnen over de volgende onderwerpen: 
onderzoeksbevoegdheden (mr. Jan Batterink), 
bewijsmiddelen (mr. Hans Scherff), sanctiebe-
voegdheden (prof. Dr. Guido de Bont), invorde-
ringsmogelijkheden (mr. Arie van Eijsden), be-
zwaar en beroep (mr. Hans van Leijenhorst), 
rechtsvergelijking met Duitsland (dr. Simon 

Kempny LL.M.) en rechtsvergelijking met België en Frankrijk (prof. Dr. Miguel de Jonckheere). 
Dagvoorzitter was wetenschappelijk onderzoeker bij het ESBL mr. A.P. (Anneke) Monsma. De 
uitgebreide schriftelijke bijdragen van de sprekers worden gebundeld en uitgegeven als ESBL-
brochure. Daarnaast werden diverse cursussen WOZ, OZB en aanverwante gemeentelijke hef-
fingen gegeven en wel aan gemeenteambtenaren, belastingadviseurs en de rechterlijke macht. 
Miguel de Jonckheere en Anneke Monsma hebben bijgedragen aan de jaarlijkse Belgische stu-
diedag over lokale belastingen, die ditmaal het bijzondere thema ‘bedrijfsbelastingen’ behandel-
de. 

Een bijzonder, internationaal, valorisatieproject was het speciale seminar dat het ESBL ontwik-
kelde voor een delegatie uit Ethiopië van het Ministerie van Urban Development and Constructi-
on over de wijze waarop in Nederland ten behoeve van de heffing van lokale èn nationale belas-
tingen lokale overheden onroerende zaken waarderen. Deze bijeenkomst was mede mogelijk 
door medewerking van de VNG en de Waarderingskamer.  

3  Fiscale autonomie en kunst, cultuur en goede doelen 

Een ander thema waar het onderzoeksprogramma zich duidelijk mee profileert is fiscale auto-
nomie en haar grenzen in relatie tot kunst, cultuur en goede doelen, daaronder begrepen het 
mecenaat. Dit thema is niet alleen wetenschappelijk relevant, maar heeft nadrukkelijk ook de 
aandacht van de media en de politiek. Dit is derhalve bij uitstek een thema waarmee weten-
schappelijk onderzoek gevaloriseerd kan worden en waarin over de grenzen van de faculteit, de 
Erasmus Universiteit en het juridische vakgebied samengewerkt kan worden. Sigrid Hemels, 
Dick Molenaar, Renate Buijze, Najat Idrissi en Mitra Tydeman houden zich met dit thema bezig. 

Binnen dit thema wordt onderzoek gedaan naar de fiscale aspecten van fondsenwerving en fi-
lantropie, zowel in de Nederlandse als in de internationale context. De internationale component 
betreft de fiscale aspecten en belemmeringen voor geven over de grens. Sigrid Hemels heeft 
promotie-onderzoek naar dit thema geïnitieerd dat momenteel wordt uitgevoerd door haar door 
de ESL gefinancierde aio Renate Buijze ('tax bariers to cross border charitable giving to cultural 
institutions'). De doctoraatscommissie bestaat uit prof. dr. A.C.G.A.C. de Graaf (ESL, belasting-
recht), prof. dr. S.J.C. Hemels (ESL, belastingrecht), prof. dr. L.C.P.M. Meijs (Rotterdam School of 
Management/Erasmus Centre of Strategic Philantropy) en prof. dr. R. van Swaaningen (ESL, 
EGSL). Het onderzoek van Renate Buijze analyseert de verschillende manieren waarop dona-
teurs gebruik kunnen maken van belastingvoordelen, wanneer zij doneren aan een culturele 
instelling in het buitenland. Het fiscale beleid van een land speelt hierin de hoofdrol, maar ook 
bilaterale en multilaterale overeenkomsten tussen landen en particuliere initiatieven oefenen 
hier invloed op uit. Het spanningsveld tussen de fiscale autonomie van een land en de invloed 
van derden hierop staat centraal in het onderzoek. Hiermee sluit het onderzoek goed aan bij het 
onderzoeksprogramma ‘Fiscale autonomie en haar grenzen’. Het onderzoek is bovendien inter-
disciplinair, omdat het zowel gebruik maakt van inzichten uit de fiscal wetenschap als uit de 
culturele economie. Renate heeft dan ook veel contacten buiten de faculteit, zo maakt ze deel uit 
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van het seminar over cultural economics van Arjo Klamer (Erasmus School of History, Culture 
and Communication, ESHCC), waar Sigrid op wat afstand ook bij betrokken is en heeft ze over 
haar onderzoek contact met onder meer Lucas Meijs van de RSM. 

Renate heeft in november 2013 in Museum Boijmans van Beuningen onder de title ‘Grensover-
schrijdende donaties’ haar onderzoek gepresenteerd aan het Boijmans Genootschap. Tijdens 
deze presentatie werd bevestigd dat de culturele sector verlegen zit om oplossingen die de fisca-
le barrières voor grensoverschrijdende donaties wegnemen. Ook tijdens de jaarlijkse posterpre-
sentaties ter gelegenheid van de Nieuwjaarsborrel binnen de Erasmus School of Law en het Cul-
tural Economics seminar van Arjo Klamer presenteerde Renate haar onderzoek. Daarnaast heeft 
Sigrid Hemels met fiscale wetenschappers uit Australië, Duitsland, Oostenrijk en de Verenigde 
Staten en een medewerkster van de Europese Unie onderzoek gedaan naar fiscale barrières bij 
grensoverschrijdend geven.19 Een bijzonder aandachtsgebied zijn de Europeesrechtelijke regels, 
zoals de voorgestelde richtlijn voor een Europese Stichting en de regels voor giftenaftrek in de 
voorgestelde richtlijn voor een Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) en Euro-
peesrechtelijke jurisprudentie op het gebied van filantropie en fiscaliteit.20 Deze regels en juris-
prudentie bepalen namelijk in belangrijke mate het speelveld waarbinnen Europese landen hun 
eigen regels kunnen maken. 

De internationale component van dit onderzoeksthema bestaat niet alleen uit onderzoek naar 
geven over de grens, maar ook uit het onderzoek van Dick Molenaar naar de fiscale positie van 
artiesten en sporters en gezelschappen. Internationale belastingheffing van artiesten en sporters 
zorgt voor problemen, zoals (gedeeltelijke) dubbele belastingheffing en hoge administratieve 
lasten. Artikel 17 van het OESO Modelverdrag doet de aanbeveling dat het heffingsrecht voor de 
inkomsten van deze doelgroepen aan de landen van de optredens (bronlanden) wordt toegewe-
zen, die daarmee hun nationale heffingsregels bevestigd zien. Deze afwijking van de gebruikelij-
ke regels voor bedrijven/zelfstandigen (art. 7) en werknemers (art. 15) zorgt helaas voor veel 
problemen, maar oplossingen zijn ook voorhanden. Nederland is hierin vooruitstrevend door de 
meest vergaande oplossingen in de praktijk te brengen. Dick Molenaar wordt internationaal 
erkend als dé specialist op dit onderwerp.21 Hij sprak op diverse internationale conferenties in 
Spanje en Londen over fiscaliteit en internationale artiesten.22 

Het onderzoek van Sigrid Hemels en Dick Molenaar omvat tevens de fiscaal-juridische invulling 
van het begrip algemeen nut en algemeen nut beogende instelling (anbi, meervoud anbi’s) door 

                                                             
19 S. Heidebauer, S.J.C. Hemels, B.W. Muehlmann, M. Stewart, O. Thömmes and T. Tukic, ‘Cross-Border 
Charitable Giving and Its Tax Limitations’, Bulletin for International Taxation November 2013, no. 11, p. 
611-625. 

20 Bijvoorbeeld: The European Foundation Proposal. An effective, efficient and feasible solution for tax 
issues related to cross border charitable giving and fundraising? Lecture in the Lisbon International & 
European Tax Law Seminars 2013-2014 series at the Law Faculty of the University of Lisbon, Portugal en 
Hemels, S.J.C. ‘Giftenaftrek en goede doelen in de CCCTB’ Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14(6), 
NTFR 2013/254, p. 1-3.  

21 Getuige ook zijn internationale publicaties en lezingen op dit gebied, in 2013: Molenaar, D. (2013). Tax 
planning for incoming team sports players. Global Sports Law and Taxation Reports, 4(1-3-2013), 35-40.  
Molenaar, D. (2013, november 13). Double Taxation and How to Avoid it. Brussel, EuroFIA Training Semi-
nar on Performers¿ Mobility, Molenaar, D. (2013, april 18). International Artist Taxation. Londen, 
ABO/IAMA Tax Seminar, Molenaar, D. (2013, januari 12), Molenaar, D. (2013, september 12). VAT rates 
EU. Vic, Spain, Mercat de la Música Viva.  

22 Zie de vorige voetnoot. 
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de wetgever en de jurisprudentie.23 Het beogen van een algemeen nut is cruciaal voor het ver-
krijgen van fiscale faciliteiten. Zoals kenmerkend is voor fiscaal-juridisch onderzoek wordt hier-
bij niet slechts het fenomeen onderzocht (wat is deze invulling), maar wordt dit ook binnen een 
normatief kader geplaatst (een kritische beschouwing van de invulling van dit begrip door wet-
gever en jurisprudentie en aanbevelingen voor verbetering). Wetenschappelijk onderzoek en 
valorisatie daarvan, lopen daardoor regelmatig gelijk op.24 Vrijwel alle belastingwetten komen in 
dit onderzoek aan de orde: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelas-
ting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en energiebelasting. Zo doet Najat Idrissi als buiten-
promovenda specifiek onderzoek naar de btw-aspecten van goede doelen en zal Myrta Tydeman 
zich als buitenpromovenda gaan richten op de fiscale behandeling van religieuze en levensbe-
schouwelijke organisaties. 

Anbi’s staan al bijna 10 jaar zeer in de maatschappelijke belangstelling. In Nederland staan mo-
menteel ruim 60.000 anbi’s geregistreerd en de meeste Nederlandse burgers en bedrijven done-
ren wel eens aan een anbi of zijn hier op andere wijze bij betrokken (bijvoorbeeld vrijwilligers-
werk, feitelijk donatie van tijd), waardoor de fiscale regelgeving op het gebied van anbi’s een 
grote maatschappelijke impact heeft. Valorisatie en deelname aan het maatschappelijk debat is 
daarom belangrijk voor dit thema. Zo hebben Sigrid Hemels en Dick Molenaar op 17 juni 2013 
deelgenomen aan een door prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (UvA) geïnitieerd overleg met hoge 
ambtenaren van het Ministerie van Financiën over fiscale knelpunten voor de culturele sector. 
Andere leden van de groep waren prof dr. Herman van Kesteren van Tilburg University en mr. 
Anita Nijboer, tax partner bij PwC. Aan de bespreking van 17 juni is een voorbereidende bespre-
king voorafgegaan en hier is een gezamenlijke notitie voor gemaakt. Daarnaast was Sigrid He-
mels penvoerder van het commentaar van de Nederlandse Orde van belastingadviseurs op de 
nieuwe transparantie-eisen in de concept- Uitvoeringsregeling AWR.25 Naar aanleiding van dit 

                                                             
23 Bijvoorbeeld: Hemels, S.J.C., ‘Open anbi-norm in de enkelvoudige of meervoudige kamer: een toetsing’ 
In: J.P. Boer (red.), 'Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht´, Den Haag: Sdu 2013, p. 95-102 en de di-
verse annotaties van Dick Molenaar in het NTFR, om slechts een aantal voorbeelden te noemen: Molenaar, 
D. (2013). Noot bij: Rechtbank Breda. (11-09-2012), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-7, LJN 
BY1791, (Harmonie is geen ANBI omdat plezier leden voorop staat), Molenaar, D. (2013). Noot bij: Recht-
bank Leeuwarden. (15-11-2012), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-305, LJN BY6181, (Mu-
ziekvereniging wordt terecht niet aangemerkt als ANBI), Molenaar, D. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. 
(17-10-2013), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-2068, 12/000652, (Scientology Kerk dient 
als ANBI te worden aangemerkt), Molenaar, D. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (25-07-2013), Neder-
lands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1904, 12/00456, (Stichting zomeractiviteiten voor kinderen aan 
strand geen ANBI), Molenaar, D. (2013). Noot bij: Hof Amsterdam. (29-08-2013), Nederlands Tijdschrift 
voor Fiscaal Recht 2013-2069, 12/00464, (Stichting die jeugdclubs exploiteert is geen ANBI), Molenaar, D. 
(2013). Noot bij: Hof Den Bosch. (07-06-2013), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-1380, 
12/00662, (Kerkgenootschap kan niet worden aangemerkt als ANBI), Molenaar, D. (2013). Noot bij: 
Rechtbank Noord-Nederland. (30-05-2013), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-2376, 
13/00984, (Stichting die muziekfestival organiseert, is geen ANBI).  

24 Bijvoorbeeld: Hemels, S.J.C. ‘Pieken en dalen in belastingsubsidies voor cultuur’ Boekman 97: De Staat 
van Cultuur. Lancering Cultuurindex Nederland Boekmanstichting/Sociaal en Cultureel Planbureau 2013, 
p. 142-146, Hemels, S.J.C. ‘Belastingen als middel voor kunstbeleid’ Liberaal Reveil oktober 2013 (3), p. 
181-186, Hemels, S.J.C., ‘Wijzigingen voor ANBI’s per 1 januari 2014’ Fiscale Berichten voor het Notariaat 
(FBN) november 2013, artikelnummer 58, p. 3-9, Hemels, S.J.C. ‘Giftenaftrek afschaffen ten bate van voor-
ingevulde aangifte?’ Weekblad fiscaal recht 7015, 12 september 2013 (jrg. 142), p. 1057-1061 en Mole-
naar, D. (2013, januari 12). Seminar 'Geefwet een jaar later: wat zijn de kansen voor de popsector? De 
Oosterpoort, Eurosonic Noorderslag 2013. 

25 
http://www.nob.net/nob_leden/Actueel/Vacature_cooerdinator_voor_het_bureau_opleidingen/Congres_
%E2%80%98de_DGA_en_zijn_BV%E2%80%99/Commentaar_ANBIs_en_UR_AWR_1994.  

http://www.nob.net/nob_leden/Actueel/Vacature_cooerdinator_voor_het_bureau_opleidingen/Congres_%E2%80%98de_DGA_en_zijn_BV%E2%80%99/Commentaar_ANBIs_en_UR_AWR_1994
http://www.nob.net/nob_leden/Actueel/Vacature_cooerdinator_voor_het_bureau_opleidingen/Congres_%E2%80%98de_DGA_en_zijn_BV%E2%80%99/Commentaar_ANBIs_en_UR_AWR_1994
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commentaar zijn er een aantal aanpassingen gemaakt in de definitieve uitvoeringsregeling. Te-
vens heeft ze in oktober 2013 het anbi-commentaar geleverd in het commentaar van de Neder-
landse Orde van Belastingadviseurs op het wetsvoorstel overige Fiscale Maatregelen 2014 en de 
nota van wijziging bij dit wetsvoorstel.26 In het najaar van 2013 heeft Sigrid Hemels deelgeno-
men aan een overleg van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de 
Belastingdienst over knelpunten en onduidelijkheden in de per 1 januari 2014 in werking getre-
den transparantieregels voor anbi’s en meegewerkt aan de voor die bijeenkomst gemaakte 
knelpuntennotitie.  

Daarnaast hebben Sigrid Hemels en Dick Molenaar deelgenomen aan een rondetafelgesprek 
over de concept Code Cultural Governance, die later in 2013 in definitieve vorm aan de Minister 
van OCW, Jet Bussemaker, is aangeboden. Tevens nam ze vanwege haar expertise op het gebied 
van de Geefwet deel aan een paneldiscussie tijdens de expertmeeting over de gevolgen van 
overheidsbezuinigingen op de ontwikkelingssector die het NCDO (Nationale Commissie voor 
internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) op 9 december 2013 samen met Ge-
ven in Nederland (VU) in het Humanity House in Den Haag.27 René Bekkers (hoogleraar VU, Ge-
ven in Nederland) presenteerde tijdens deze bijeenkomst recent onderzoek over compensatie 
van overheidsbezuinigingen door particulieren, de andere panelleden waren Bram van Ojik, 
(fractievoorzitter GroenLinks in de Tweede Kamer), Anna Chojnacka (1% club) en Deidre Caras-
so (museum Boijmans van Beuningen). Sigrid Hemels was eveneens betrokken bij een denktank, 
onder redactie van Theo Schuyt en Elly Mariani (beiden VU), die werkt aan een preadvies aan 
Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), de Nederlandse Organisatie Vrijwilli-
gerswerk (NOV) en het Kabinet. Dit preadvies wil een stem geven aan de opkomst van de sector 
filantropie. Particulier initiatief is springlevend. Particuliere initiatieven zijn de motor achter 
zeer diverse maatschappelijke bijdragen, die als geheel echter onvoldoende zichtbaar zijn. Ener-
zijds omdat dit particulier initiatief zichzelf niet presenteert met een heldere boodschap aan 
derden, niet met één mond spreekt, zich onvoldoende georganiseerd heeft. Anderzijds omdat ‘de 
maatschappij’ (politiek, beleid, publiek) geen adequaat beeld van particulier initiatief heeft. Het 
preadvies wil hierin verandering brengen door de rol van particulier initiatief te onderbouwen 
en in een context plaatsen. De denktank houdt zich bezig met het beantwoorden van de volgende 
vraag: hoe kan een visie en missie van particulier initiatief worden geformuleerd? Tot de leden 
behoren Sigrid Hemels (EUR), Gabriël van de Brink (UvT), Alex Brenninkmeijer, Anneke Ste-
houwer, Sylvester Eijffinger (UvT), Marnix van Rij, Felix Rottenberg, Theo Camps (UvT), Paul van 
Oosten (Diaconie Amsterdam), Arno Akkermans (VU) en Lucas Meijs (EUR). Publicatie van het 
advies is voorzien op de Dag van de Filantropie op 24 april 2014.  

Sigrid Hemels, Dick Molenaar en Renate Buijze zijn tevens toezichthouder/bestuurder bij diverse 
culturele instellingen, waardoor ze ook praktijkervaring hebben met de effecten van fiscale regel-
geving op deze sector en de wijze waarop de sector daar mee om gaat.28 Renate Buijze en Sigrid 

                                                             
26 
http://www.nob.net/nob_leden/Wetscommentaren/NOBcommentaar_op_het_wetsvoorstel_Geefwet%3F
sort%3Ddesc%2526order%3DOnderwerp%2526page%3D10/NOBCommentaar_op_het_wetsvoorstel_Ov
erige_Fiscale_Maatregelen_2014 en 
http://www.nob.net/nob_leden/Wetscommentaren/NOBcommentaar_op_het_wetsvoorstel_Geefwet%3F
sort%3Dasc%2526order%3DOnderwerp/NOBcommentaar_op_de_nota_van_wijziging_bij_het_wetsvoorst
el_Overige_Fiscale_Maatregelen_2014. 

27 Zie voor een verslag: http://www.ncdo.nl/artikel/overheid-bezuinigt-burger-ook. 

28 Sigrid Hemels is lid van de Raad van Toezicht van het Prins Bernard Cultuurfonds te Amsterdam en het 
Amsterdam Museum en was tot april 2013 bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht. Dick Mole-
naar is lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Melkweg te Amsterdam en de Stichting Architectuur 
Instituut Rotterdam en bestuurslid van de Stichting Carver in Amsterdam, de Stichting Letteren en Samen-
leving Rotterdam, de Stichting Acteurscollectief Wunderbaum – Rotterdam (voorzitter), Stichting Motel 
Mozaïque – Rotterdam, Stichting Domestica – Rotterdam, Stichting Echt Lachen – Rotterdam, Stichting 

http://www.nob.net/nob_leden/Wetscommentaren/NOBcommentaar_op_het_wetsvoorstel_Geefwet%3Fsort%3Ddesc%2526order%3DOnderwerp%2526page%3D10/NOBCommentaar_op_het_wetsvoorstel_Overige_Fiscale_Maatregelen_2014
http://www.nob.net/nob_leden/Wetscommentaren/NOBcommentaar_op_het_wetsvoorstel_Geefwet%3Fsort%3Ddesc%2526order%3DOnderwerp%2526page%3D10/NOBCommentaar_op_het_wetsvoorstel_Overige_Fiscale_Maatregelen_2014
http://www.nob.net/nob_leden/Wetscommentaren/NOBcommentaar_op_het_wetsvoorstel_Geefwet%3Fsort%3Ddesc%2526order%3DOnderwerp%2526page%3D10/NOBCommentaar_op_het_wetsvoorstel_Overige_Fiscale_Maatregelen_2014
http://www.nob.net/nob_leden/Wetscommentaren/NOBcommentaar_op_het_wetsvoorstel_Geefwet%3Fsort%3Dasc%2526order%3DOnderwerp/NOBcommentaar_op_de_nota_van_wijziging_bij_het_wetsvoorstel_Overige_Fiscale_Maatregelen_2014
http://www.nob.net/nob_leden/Wetscommentaren/NOBcommentaar_op_het_wetsvoorstel_Geefwet%3Fsort%3Dasc%2526order%3DOnderwerp/NOBcommentaar_op_de_nota_van_wijziging_bij_het_wetsvoorstel_Overige_Fiscale_Maatregelen_2014
http://www.nob.net/nob_leden/Wetscommentaren/NOBcommentaar_op_het_wetsvoorstel_Geefwet%3Fsort%3Dasc%2526order%3DOnderwerp/NOBcommentaar_op_de_nota_van_wijziging_bij_het_wetsvoorstel_Overige_Fiscale_Maatregelen_2014
http://www.ncdo.nl/artikel/overheid-bezuinigt-burger-ook
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Hemels zijn tevens lid van het Boijmans Genootschap van Boijmans van Beuningen, een denktank 
van juristen en fiscalisten ten behoeve van het museum. 

Er wordt binnen dit deelprogramma op verschillende wijzen samen gewerkt met  
wetenschappers van buiten de Erasmus School of Law. Hiervoor is al melding gemaakt van de 
projecten/artikelen die Sigrid Hemels en Dick Molenaar met wetenschappers van andere uni-
versiteiten hebben ondernomen/gepubliceerd. Ook op andere wijze wordt kennis gedeeld met 
wetenschappers uit andere disciplines. Zo neemt Renate Buijze deel aan de wekelijkse seminars 
van de sectie Cultural Economics and Cultural Entrepreneurship bij de Erasmus School of History 
Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam en is Sigrid Hemels verbon-
den met het Erasmus Centre for Strategic Philantropy (ECSP), een samenwerkingsverband van de 
ESE en de RSM. Tevens is Sigrid Hemels lid van de begeleidingscommissie van het tweejaarlijkse 
onderzoek Geven in Nederland van de werkgroep filantropie van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

                                                                                                                                                                                              
Cultureel Erfgoed Popmuziek – Amsterdam, Stichting Hef – Rotterdam, Stichting Art Rock - Rotterdam. 
Renate Buijze is penningmeester bij de Stichting Rotterdamse Orgeldagen.  
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3. DE MENSEN 

Aan het onderzoeksprogramma Fiscale 
autonomie en haar grenzen nemen per 1 
januari 2013 17 en per 31 december 14 
onderzoekers deel die met een onder-
zoeksaanstelling verbonden zijn aan de 
sectie belastingrecht. Daarnaast nemen 
ook buitenpromovendi, gastonderzoe-
kers en (gast)docenten met alleen een 
onderwijsaanstelling deel aan het onder-
zoeksprogramma. In totaal verrichten in 
2013 37 personen op enig moment acti-
viteiten binnen het onderzoekspro-
gramma. Binnen meestal kleine aanstel-
lingen, of zelfs zonder dat sprake is van 
formele onderzoekstaken, wordt met 

veel enthousiasme aan het onderzoek gewerkt. 
Tevens wordt samengewerkt met de onderzoekers 
van het Fiscaal Economisch Instituut dat is verbon-
den aan de Erasmus School of Economics (ESE), 
ondermeer in de Stichting Europese Fiscale Stu-
dies.  

 

 

 

3.1 Deelnemers vanuit de sectie belastingrecht  

De volgende personen zijn in 2013 vanuit de sectie belastingrecht verbonden aan het onder-
zoeksprogramma met het navolgend aantal onderzoeksfte’s (fte's gebaseerd op berekening voor 
de procedure Sanderskwalificatie): 

- prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk    0,4 tot 1 juli 2013, daarna emeritus  

- mr. A.J.M Arends (onderwijsaanst.)    p.m.  

- prof. dr. G.J.M.E.  de Bont    0,08  

- dr. E. Boomsluiter (Bachelorcoördinator)   p.m. 

- drs. T. Braakman    p.m. 

- R. Buijze MA    0,8, per 1 oktober 2013 1,0  

- drs. B.W.A.M. Damsma    p.m.  

-     mr. U. Dorlig (buitenpromovenda)     p.m. 

- mr. M. Evers    0,14  

- prof. dr. M.W.C. Feteris (0-aanstelling)    p.m. 
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- mr. dr. G.K. Fibbe    0,16 tot 1 mei 2013, daarna gaston-
derzoeker  

- mr. W.S. Gonzalez-Fung (buitenpromovenda)   p.m. 

- prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf    0,16  

-  mr. J. de Haan (onderwijs)    p.m. 

- mr. P. de Haas (buitenpromovenda)    p.m.  

- prof. dr. S.J.C. Hemels    0,24  

-    N. Idrissi LLM (buitenpromovenda)    p.m.  

-    prof. dr. M.J.M. de Jonckheere (bijz. hoogleraar)  p.m. (0,2 vergoed door  

                                        Stichting J.H. Christiaanse) 

- drs. B.J. Kiekebeld    p.m. ( nulaanstelling) 

- prof. dr. H.A. Kogels    p.m. (emeritus hoogleraar) 

- prof. dr. Q.W.J.C.H. Kok    0,08 tot 1 augustus 2013, daarna als 
bijzonder hoogleraar nulaanstelling 

-  mr. F.J.H.L. Makkinga (onderwijsaanst.)    p.m. 

- dr. D. Molenaar (gastonderzoeker)    p.m. 

- mr. A.P. Monsma    0,54 (vergoed door ESBL)  

-   S. Murillo Lopez LLM (buitenpromovenda)  p.m. 

- mr. L.E.C. Neve (buitenpromovendus)    p.m.  

- mr. dr. E. Nijkeuter    0,08 

- mr. M.E. Oenema    0,16  

- mr. A.W.M. Roelen (onderwijsaanst.)    p.m., uit dienst 1 september 2013 

- mr. E. Ros    0,40 

- mr. A.W. Schep    0,9 ( vergoed door ESBL)  

- mr. R. Snoeij    0,33 

- prof. dr. J.C.M. van Sonderen    0,16 (netto: 0,13 ivm aftrek 

   vanwege taak als onderwijsdecaan) 

- prof. dr. A.J.A. Stevens    0,12 

- mr. W. Verstijnen (onderwijs)    p.m. 

- mr. M. de Wilde    p.m.(in 2013 gefinancierd door Lo-
     yens & Loeff NV) 
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-  prof. mr. W. de Wit (bijzonder hoogleraar)   p.m. (nulaanstelling) 

 

3.2 Buitenpromovendi 

Aan het onderzoeksprogramma zijn 13 buitenpromovendi verbonden. Zij maken integraal deel 
uit van het in het kader van het ondezoeksprogramma georganiseerde promovendi-overleg en 
onderzoeksbijeenkomsten en worden op die wijze actief betrokken bij de activiteiten binnen het 
onderzoeksprogramma.  

- mr. L. Wijsman (gestart in 2005) (promotor prof. dr. M.W.C. Feteris) 

- mr. P. De Haas (gestart in 2007) (promotor prof. dr. G.J.M.E. de Bont) 

- mr. J.A. Kok (gestart in 2008) (promotor prof. dr. H.A. Kogels) 

- mr. A.M.P. Van Velzen (gestart in 2008) (promotor prof. dr. A.J.A. Stevens) 

- mr. A. Bosman (gestart in 2008) (promotor prof. dr. A.J.A. Stevens en prof. dr F.P.G. Pöt-
gens) 

- mr. E.A.M. Huiskers-Stoop (gestart in 2010) (promotor prof. dr. J.C.M. van Sonderen en 
Prof. dr. P.A.M. Diekman) 

- mr. M. Koomen (gestart in 2010) (promotor prof. dr. S.J.C. Hemels) 

- mr. A. van Vugt (gestart in 2011) (promotor prof. dr. A.J.A. Stevens) 

- mr. N. Idrissi (gestart in 2012) (promotor prof. dr. S.J.C. Hemels en prof. dr. R.N.G. van der 
Paardt) 

-  mr. U. Dorlig (gestart in 2013) (promotor prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf) 

-  mr. W.S. Gonzalez-Fung (gestart in 2013) (promotor prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf) 

-  mr. L. Neve (gestart in 2013) (promotor prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf en prof. mr. 
R.J.G.M. Widdershoven) 

- S. Murillo Lopez LLM (gestart in 2013) (promotor prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf) 

 

3.3 Promotie-onderzoeken in uitvoering 

In 2013 waren 19 promovendi bezig met een onderzoek binnen het onderzoeksprogramma. 
Onderstaand een overzicht van alle promotie-onderzoeken in uitvoering: 

- Buijze, R., Donations to the Arts in the Era of Globalization: the role of Tax Incentives for Interna-
tional Charitable Fundraising for the Arts (promotie-onderzoek in uitvoering). Erasmus univer-
siteit, Prom./coprom.: prof. dr. S.J.C. Hemels 

- Bosman, A., Art. 21 OESO-modelverdrag (promotie-onderzoek in uitvoering). Erasmus universi-
teit, Prom./coprom.: prof.dr. A.J.A. Stevens & prof. dr F. P.G.  Pötgens 

- Dorlig, U., Influence of international tax policies developed by international organisations on the 
tax autonomy of the former communist countries (promotie-onderzoek in uitvoering). Erasmus 
universiteit, Prom./coprom.: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf) 
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- Evers, M., Relief of source taxation on capital income (promotie-onderzoek in uitvoering). 
Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof. mr.dr. A.C.G.A.C. de Graaf 

- Gonzalez-Fung, W.S.  International Policy and Fiscal Autonomy (promotie-onderzoek in uitvoe-
ring). Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf 

- Murillo Lopez, S LLM Impact of international Policy on Tax Autonomy of Devoloping Countries. 
(promotie-onderzoek in uitvoering). Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof.mr.  dr. 
A.C.G.A.C. de Graaf 

- Haas, P. de, Samenloop fiscaal strafrecht en boeterecht (promotie-onderzoek in uitvoering). 
Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof.mr. G.J.M.E. de Bont 

- Huiskers-Stoop, E.A.M., Zelfregulering in de Nederlandse belastingheffing: de overgang naar 
horizontaal toezicht (promotie-onderzoek in uitvoering). Erasmus universiteit, Prom./coprom.: 
prof.dr. P.A.M. Diekman & prof.dr. J.C.M. van Sonderen 

- Idrissi, N. , BTW en goede doelen (promotie-onderzoek in uitvoering). Erasmus universiteit, 
Prom./coprom.: prof. dr. S.J.C. Hemels en prof. dr. R.N.G. van der Paardt 

- Kok, J., MKB en zetelverplaatsing (promotie-onderzoek in uitvoering). Erasmus universiteit, 
Prom./coprom.: prof.dr. H.A. Kogels 

- Koomen, M., Transfer pricing of intangibles and CCCTB (promotie-onderzoek in uitvoering). 
Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof. dr. S.J.C. Hemels & drs. B.W.A.M. Damsma 

- Monsma, A.P.,  De beperking van de lokale fiscale regelgevende bevoegdheid door het beginsel 
van détournement de pouvoir, (promotie-onderzoek in uitvoering) Erasmus Universiteit, 
Prom./Coprom.: prof. dr. M.J.M. De Jonckheere en prof. dr. S.J.C. Hemels. 

- Neve, L., Reporting or withholding. Where are we with automatic exchange of information? 
(promotie-onderzoek in uitvoering). Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof. mr. dr. 
A.C.G.A.C. de Graaf en prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven) 

- Oenema, M., De formeelrechtelijke aspecten van horizontaal toezicht (promotie-onderzoek in 
uitvoering). Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof.dr. M.W.C. Feteris 

- Ros, E.W. , Burgerschap van de Unie en fiscaliteit. Onderzoek naar invloed uitleg HvJ van vrij ver-
keersbepalingen, gekoppeld aan burgerschap van de Unie, op fiscaliteit, (promotie-onder zoek 
in uitvoering). Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof.dr. H.P.A.M. van Arendonk 

- Snoeij, R., (international) tax law aspects of sovereign wealth funds (SWF's) (promotie-
onderzoek in uitvoering). Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof.dr. A.J.A. Stevens 

- Velzen, A.M.P. van, Belastingheffing van internationale ambtenaren (promotie-onderzoek in 
uitvoering). Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof.dr. A.J.A. Stevens 

- Vugt, A. van, De verrekeningsmethode, Prom./coprom.: prof.dr. A.J.A. Stevens  

- Wijsman, L., Nemo tenetur in belastingzaken (promotie-onderzoek in uitvoering). Erasmus 
universiteit, Prom./coprom.: prof.dr. M.W.C. Feteris 

- Wilde, M. de, Allocation of tax in a globalizing economy (promotie-onderzoek in uitvoering). 
Erasmus universiteit, Prom./coprom.: prof.dr. A.J.A. Stevens 



 28  

4. GEORGANISEERDE SEMINARS EN BIJEENKOMSTEN 

Binnen het onderzoeksprogramma zijn in 2013 diverse seminars georganiseerd onder de vlag 
van de Stichting Europese Fiscale Studies. Tevens is een aantal onderzoeksbijeenkomsten geor-
ganiseerd, deels in samenwerking met de fiscaal economen van de ESE.  

4.1 Seminars en andere activiteiten in het kader van de Europese Fiscale Studies  

Sinds de jaren '90 werken onderzoekers uit het programma met de onderzoekers van het aan de 
ESE verbonden Fiscaal Economisch Instituut (FEI) samen in de Stichting Europese Fiscale Stu-
dies (EFS). EFS heeft tot doel wetenschappelijk postmasteronderwijs en onderzoek op het ter-
rein van het Europese belastingrecht te bevorderen. De aan ESL en ESE verbonden fiscale hoog-
leraren zijn in 2013 in EFS verband een aantal maal bij elkaar gekomen. Het dagelijks bestuur is 
in handen van Arnaud de Graaf (voorzitter, ESL) en prof. dr. Peter Kavelaars (secretaris-
penningmeester, ESE). 

De EFS richt zich op onderwijs en onderzoek op het ge-
bied van Europees en international belastingrecht. In 
2013 zijn weer drie postdoctorale opleidingen georgani-
seerd (Post-Master Directe Belastingen (januari-mei 
2013), Post-Master Douane (september 2013-januari 
2014) en Post-Master Indirecte Belastingen (september 
2013-januari 2014). Het onderwijs werd verzorgd door 
docenten van de opleiding Fiscale economie van de ESE, 
docenten van de opleiding Fiscaal Recht van de ESL, als-
mede door externe docenten.  

Bovendien heeft de EFS drie binnen het onderzoeksprogramma passende seminars georgani-
seerd. Deze seminars hadden een hoge opkomst zowel uit de wetenschap als uit de fiscale prak-
tijk.29 

Op dinsdag 29 januari 2013 vond het seminar "Ontwikkelin-
gen in de BTW- en douanejurisprudentie bij internationale 
goederentransacties" plaats. René van de Paardt 
(EFS/Hoogleraar ESE, FEI/Loyens & Loeff NV) trad op als 
dagvoorzitter van dit seminar. Marieke van Hilten (A-G bij 
de Hoge Raad/destijds hoogleraar VU Amsterdam) richtte 
zich op het onderwerp "Internationale goederentransacties 
en btw(-jurisprudentie)". Walter de Wit (EY/destijds 
UvA/thans hoogleraar ESL) ging als tweede spreker in op 
"Recente ontwikkelingen in het douanerecht". Als laatste 
spreker sprak John Heezen (Belastingdienst) over "Btw en 
jachten!!!". Elke inleiding werd afgesloten met een discussie. 

 

 

                                                             
29 De handouts van alle bijeenkomsten staan op http://www.europesefiscalestudies.nl/?page_id=1064. 
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In samenwerking met Erasmus Law Review vond op 
11 juni 2013 de Engelstalige conferentie "Company 
tax integration in the EU - A necessary step to neu-
tralize 'excessive' behavior within the EU" plaats.30 
De organisatie lag in handen van Arnaud de Graaf en 
prof. dr. Klaus Heine (verbonden aan het ESL pro-
gramma Behavioral Approaches to Contracts and 
Torts (BACT). Zij traden met Han Kogels op als dag-

voorzit-
ters. 

Achim 
Pross (OESO) sprak over het onderwerp "ATP by 
MNE’s: OECD action plan". Hendrik Vrijburg (ESE), 
ging vervolgens in op "ATP by MNE’s: The effects on 
the welfare of states – action needed?". Jaap Walter 
Tilstra (Europese Commissie) hield een inleiding met 
als titel "ATP by MNE’s: Its impact on domestic enter-
prises – what to do?". Thushyanthan Baskaran (Uni-
versiteit van Göttingen) sprak over het onderwerp 
"Tax competition within the EU – The economics and 
empirics of tax competition: a survey of the literature 
". Maarten de Wilde ging in op "Tax competition with-
in the EU – Is the CCCTB - directive a solution". Anna 
Sting (promovenda ESL), sprak over "Company tax 
integration in the EU – How to overcome the current 
legal obstacles?". Elke inleiding werd afgesloten met 
een discussie. Aan het einde van de conferentie vond 
een uitgebreidere discussie plaats waarbij de spre-
kers plaatsnamen in het panel. De schriftelijke bijdra-
gen van de sprekers worden gepubliceerd in issue 7:1 
van Erasmus Law Review.  

 

Op 27 november 2013 vond het Engelstalige seminar "FATCA and 
automatic exchange of information" plaats met Guido de Bont als 
dagvoorzitter.31 Michèle van der Zande (KPMG Meijburg & Co) 
sprak over "FATCA and Intergovernmental Agreement (IGA) Over-
view" en Philip Kerfs (OESO) hield zijn inleiding over "Internatio-
nal Developments in Automatic Exchange of Information". 

 

 

 

 

                                                             
30 Een verslag van het seminar is gepubliceerd in het WFR en EC Tax Review: M.L. Schippers, Company tax 
integration in the European Union, WFR 2013/1165 en M.L. Schippers, Forum - Company tax integration 
in the European Union, EC Tax Review 2013-5. 

31 Een verslag van het seminar is gepubliceerd in het WFR: M.L. Schippers, FATCA en automatische uitwis-
seling van informatie, WFR 2013/102. 
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4.2 Onderzoeksbijeenkomsten 

4.2.1 Programmabijeenkomst 13 juni 2013 

Op 13 juni 2013 is een onderzoeksbijeenkomst gehouden voor alle aan het onderzoekspro-
gramma fiscale autonomie en haar grenzen verbonden onderzoekers. We hebben het midterm-
rapport geëvalueerd: waar moeten we aan werken in de aanloop naar de onderzoeksevaluatie 
2009-2014, hoe kunnen we onze output coherenter maken? Wat moeten we aanpassen in onze 
publicatie-strategie? Hoe zorgen we voor meer peer reviewed internationale publicaties? We 
hebben de strategie voor de resterende periode van het onderzoeksprogramma bepaald en ver-
der vooruit gekeken naar de toekomst door te spreken over het LMB-speerpunt. Een weerslag 
van deze bijeenkomst is mede te vinden in paragraaf 2 van dit verslag. Tevens heeft Arnaud de 
Graaf verteld over zijn ervaringen met de meervoudige onderhandse aanbesteding ‘Belasting-
verdragen met ontwikkelingslanden’ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het onder-
zoek belastingverdragen.  

4.2.2 Promovendibijeenkomsten 

4.2.2.1 Gezamenlijke promovendibijeenkomsten fiscalisten ESL en ESE: 14 februari, 24 
mei en 8 november 2013 

Op 14 februari 2013 sprak Mark Robben tijdens de gezamenlijke fiscale ESL/ESE promovendi 
bijeenkomst over zijn onderzoek over de fiscale maatregelen op de huizenmarkt. Hij besprak de 
essentie van zijn onderzoek, gaf de volkshuisvestelijke achtergrond, schetste het toetsingskader, 
en stipte de onderzochte regelingen aan. Nadat hij zijn onderzoek had ingeleid, volgde een le-
vendige discussie. De focus lag op het economische hoofdstuk van het proefschrift. Tijdens de 
discussie vielen verschillen tussen de economen en de juristen op. 

Op 24 mei 2013 was de gezamenlijke fiscale ESL/ESE promovendi bijeenkomst gewijd aan het 
onderzoek dat Esther Huiskers (buitenpromovenda ESL) doet naar de effectiviteit van horizon-
taal toezicht. In dit onderzoek combineert zij fiscaal juridische analyses met de resultaten van 
empirisch onderzoek. Zij onderzoekt of horizontaal toezicht, in vergelijking tot het traditionele 
belastingtoezicht, leidt tot een betere fiscale compliance, meer fiscale zekerheid, minder fiscale 
compliancekosten en een betere relatie met de Belastingdienst. Omdat haar empirische onder-
zoeksmethode ook voor andere promovendi erg interessant is, empirisch onderzoek staat nog in 
de kinder (baby?) schoenen in de fiscaliteit, heeft Esther in het bijzonder haar hoofdstuk over 
onderzoeksverantwoording besproken. Hierin legt zij verantwoording af over de onderzoeks-
methode(n) die zij heeft gekozen om uiteindelijk haar probleemstelling te beantwoorden. Esther 
gaf op 24 mei eerst een inleiding op wat empirisch fiscaalrechtelijk onderzoek is. Vervolgens 
besprak ze deopzet van een empirisch onderzoek, hetgeen ze vervolgens toespitste op haar ei-
gen onderzoek over de effectiviteit van horizontaal toezicht. Ze ging in op de formulering van de 
probleemstelling, de keuze voor een onderzoeksmethode, het verzamelen van fiscale gegevens 
en de wijze van uitvoering (inclusief veldwerk en analyses). Esther deelde open haar ervaringen 
en beantwoordde openhartig de vele vragen, hetgeen voor de aanwezigen, zeker zij die ook em-
pirisch onderzoek willen doen, zeer nuttig was. Het was een zeer vruchtbare bijeenkomst, waar-
in veel ervaringen zijn uitgewisseld. 

Op 8 november 2013 stond de gezamenlijke fiscale promovendi-bijeenkomst van de ESL en de 
ESE in het teken van de proefpromotie van Yvonne Tigelaar van de ESE, die op 28 november 
2013 is gepromoveerd op het onderwerp bedrijfsopvolging. Tijdens deze bijeenkomst heeft 
Yvonne eerst haar lekenpraatje gehouden en daar feedback op ontvangen. Vervolgens hebben de 
promovendi haar vragen gesteld over haar onderzoek.  
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4.2.2.2  Promovendibijeenkomst onderzoeksprogramma fiscale autonomie en haar  
 grenzen 11 december 2013 

Naast gezamenlijke bijeenkomsten met de promovendi van de ESE, was er ook in 2013 behoefte 
aan een bijeenkomst speciaal voor de aan ons onderzoeksprogramma verbonden promovendi. 
Dit overleg vond plaats op 11 december 2013 en stond onder voorzitterschap van Sigrid Hemels. 
Deze bijeenkomst had niet zozeer een inhoudelijk karakter, maar meer een procesmatig ka-
rakter. De opkomst was groot: 11 promovendi (Anneke Monsma, Mytra Tydeman, Uyanga Dor-
lig, Leo Neve, Erik Ros, Najat Idrissi, Alice van Vught, Renate Buijze, Richard Snoeij, Anja van 
Velzen en Maarten de Wilde). Het was zeer prettig dat deze zowel door de promovendicoördina-
tor tot eind 2013, Elaine Mak, als de promovendicoördinator vanaf 2014, Karin Van Wingerde 
werd bijgewoond. Karin zal deze taak, die Elaine de afgelopen 4 jaar heeft vervuld, vanaf 1 janu-
ari 2014 voor 0,3 van haar tijd vervullen. De promovendicoördinator onderhoudt contacten met 
docenten en promovendi, is betrokken bij de cursussen die de EGSL organiseert en is vertrou-
wenspersoon voor promovendi. Elaine Mak is vanaf 1 januari 2014 directeur van de EGSL. Zij 
neemt deel aan het DB-OZ en denkt vanuit de EGSL/promovendi mee over het beleid. Zij neemt 
de positie over van René van Swaaningen. Overigens zullen reeds samengestelde doctoraats-
commissies waarin René zitting heeft niet van samenstelling veranderen.  

 De bijeenkomst ving aan met een voorstelronde waarbij iedereen kort vertelde over zijn/haar 
onderzoek, in welke fase zich dit bevond (de variëteit was groot: van promovendi die aan het 
begin staan tot die bijna klaar zijn en alles daartussen in) en op welke wijze het onderzoek 
wordt gedaan. De groep fiscale promovendi kent namelijk een grote variëteit aan promotiecon-
structies: er is maar één 'echte' aio, daarnaast zijn er udio's, buitenpromovendi (waarvan som-
migen hun onderzoek deels op de faculteit uitvoeren) en een extern gefinancierde wetenschap-
pelijk onderzoeker. Er is zorg uitgesproken over het feit dat de meest ideale constructie, die van 
de udio, waarin promotie-onderzoek en het opdoen van onderwijservaring wordt gecombineerd 
en die erg goed past bij de wensen van de fiscale promovendi en de fiscale sectie, in de faculteit 
niet meer mogelijk lijkt. 

Er is gesproken over de ingewikkelde administratieve processen in de laatste fase van het pro-
motietraject. Elaine en Karin geven aan dat de EGSL bezig is om hopelijk vanaf januari/februari 
2014 ondersteuning te bieden in deze fase, ook aan buitenpromovendi. Dit wordt met enthousi-
asme ontvangen. Er is ook uitgebreid gesproken over het belang van de eerste fase van het on-
derzoek: het maken van een goede opzet en probleemstelling kost veel tijd, maar dat is geen 
verloren tijd en helpt in de latere fase van het onderzoek. Alice wijst op het Handboek buiten-
promoveren32, zij vond dit heel nuttig. Een exemplaar van dit boek is aanwezig op het secretari-
aat van de fiscale sectie. 

Tevens is gesproken over onderzoek doen in het buitenland. Elaine gaf aan dat de EGSL dit aan-
moedigt. Zij heeft zelf ook veel buitenlandervaring. Promovendi kunnen een aanvraag doen bij 
het trustfonds van de EUR. Zij vergoeden maximaal de helft van de kosten, de andere helft moet 
op andere wijze worden gefinancierd. De faculteit kan in de persoon van Nathalie Weber hulp 
bieden bij het aanvragen van fondsen. Sigrid wijst op de mogelijkheden die de WU Wien biedt 
aan buitenlandse onderzoekers, onder meer de Ernst Mach grants33 en het visiting scholars pro-
gramme34.  

                                                             
32 http://www.handboekbuitenpromoveren.nl/. 

33 http://www.wu.ac.at/taxlaw/en/research/ernst-mach. 

34 http://www.wu.ac.at/taxlaw/en/research/scholarsprog. 
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We bespraken de positieve ervaringen van Richard, Renate en Anneke met het bespreken van 
delen van het proefschrift met wetenschappers uit andere delen van de ESL of van andere facul-
teiten. Dit heeft een meerwaarde voor het onderzoek en het blijkt dat mensen zeer bereidwillig 
zijn om een promovendus op deze wijze te helpen. 

Renate is voorzitter van de JAR, de vereniging voor alle ESL-promovendi, waar als het goed is 
alle promovendi regelmatig mails van krijgen. Mocht dit niet zo zijn, laat het dan aan Renate we-
ten.  

De cursussen van de EGSL staan op de EGSL website.35 Renate heeft het programma vorig jaar 
gevolgd, Uyanga volgt dit jaar het Research Lab waarin aan het onderzoeksvoorstel wordt ge-
werkt. Indien er ruimte in een cursus is, kunnen ook buitenpromovendi hieraan deelnemen. 
Stuur een email aan de promovendicoördinator, zij zal dan nagaan of deelname mogelijk is. 

Elaine wijst op de ESL-promovendilunches, waarin onderzoek wordt gepresenteerd. De voertaal 
is Engels. Erik wijst er op dat in het Engels presenteren vooral een kwestie van vaker doen is. 

Elaine wijst op de facultaire posterpresentatie. Dit is een goede manier om onderzoek aan de 
faculteit te presenteren en om te netwerken. Naar aanleiding van zijn posterpresentatie vorig 
jaar heeft Erik bijvoorbeeld gastcollege gegeven bij een vak van Flora Goudappel. Sigrid wijst er 
op dat de facultaire posterpresentatie kan worden gebruikt als test voor de EATLP posterpre-
sentatie, waarvoor uiterlijk eind februari een concept-poster moet worden ingediend. 

Sigrid wijst er op dat voor 2014 een beperkt budget beschikbaar is voor congresbezoek van 
promovendi en voor editing. Let op: dien eerst een verzoek met kostenbegroting en motivatie in 
bij Sigrid, en maak pas als je hiervoor goedkeuring hebt gekregen kosten. Elaine geeft aan dat 
Nathalie Weber contacten onderhoudt met editors, zij kan daar meer informatie over geven. 

Slotconclusie was dat het een nuttige bijeenkomst was. Ook volgend jaar zal, naast de meer in-
houdelijke promovendi-overleggen gezamenlijk met de fiscale promovendi van de ESE, ook weer 
aan het eind van het jaar een promovendi-overleg alleen voor de fiscale promovendi van de ESL 
worden georganiseerd, waar de promovendicoördinator ook weer voor zal worden uitgenodigd. 

 

 

 

 

 

                                                             
35 http://www.esl.eur.nl/onderzoek/erasmus_graduate_school_of_law/educational_programme/. 
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5 KENNISMAKING VAN STUDENTEN MET HET ONDERZOEK 

Een groot deel van de onderzoekers die verbonden zijn aan het onderzoeksprogramma, geven 
ook onderwijs in de bachelor en master opleiding fiscaal recht. Het onderzoeksprogramma vindt 
het belangrijk dat de studenten van deze opleiding in aanraking komen met het binnen het pro-
gramma verrichte onderzoek. Dit wordt op een aantal wijzen bewerkstelligd. 

5.1 Inbedding onderzoek in het onderwijs 

In veel vakken komt het in het programma verrichte onderzoek terug. Zo komt het binnen het 
sub-thema ‘Doorwerking Unierecht en internationaal (belasting)recht’ verrichte onderzoek te-
rug in de bachelorvakken vennootschapsbelasting en inleiding internationaal en Europees belas-
tingrecht en in de mastervakken verdieping internationaal belastingrecht, verdieping Europees 
belastingrecht, verdieping vennootschapsbelasting en de capita selecta van eenmanszaak tot 
multinationaal bedrijf. Het onderzoek binnen het thema Lokale belastingheffing in de 21e eeuw 
komt terug in het bachelorvak Heffingen lokale overheden. Onderzoek in het thema Fiscale au-
tonomie en kunst, cultuur en goede doelen komt terug in het bachelorvak Openbare Financiën 
en het mastervak schenk-, erf-, overdrachtsbelasting en estate planning. 

Naast deze inbedding in vakken, is met ingang van het collegejaar 2012-2013 besloten om het 
laatste mastervak, het Fiscaal Confrontatievak, zodanig opnieuw in te richten dat het studenten 
kennis laat maken met wat (fiscale) wetenschapsbeoefening eigenlijk betekent. Het vak is samen 
met prof. Wibren van de Burg (ESL, onderzoeksprogramma Rethinking the Rule of Law in an Era 
of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation) geheel opnieuw vormgegeven. Het vak 
heeft drie leerdoelen. Het eerste doel is dat studenten over de grenzen van het positieve recht 
kijken en inzicht krijgen in hoe rechtsvergelijking en verschillende niet-juridische disciplines 
ondersteunend (en vaak zelfs onmisbaar) kunnen zijn bij fiscaalrechtelijk onderzoek. Het twee-
de doel is het verwerven van inzicht en kennis in de normatieve grondslagen van het belasting-
recht. Het derde doel is om de studenten te ondersteunen bij het schrijven van de masterscriptie 
en ze daarvoor de benodigde methodologische inzichten en vaardigheden bij te brengen. Stu-
denten krijgen inzicht in wetenschappelijke onderzoeksmethoden en dilemma’s. Wetenschap-
pers (gepromoveerden en promovendi) vertellen in het vak over hun onderzoek en de dilem-
ma’s waar ze mee te maken krijgen. Bovendien moeten studenten ook zelf wetenschappelijke 
activiteiten verrichten rondom hun eigen scriptie, zoals peer review en een posterpresentatie. 
Het essay dat een student in het kader van dit vak heeft geschreven, is in december 2013 gepu-
bliceerd in het NTFR.36 Dit vak zal in 2014 voor de tweede keer worden gegeven. 

De meest directe link die studenten hebben met het onderzoek uit het onderzoeksprogramma is 
als zij hun scriptie binnen een van deze thema’s schrijven, hetgeen regelmatig voorkomt en ook 
wordt aangemoedigd. Een masterscriptie over omzetbelasting heeft in 2013 geleid tot een publi-
catie in het Weekblad Fiscaal recht.37 

 

 

 

                                                             
36 J.J. Lamper, De leaserijder en het recht op privacy. NTFR 2013/38, p. 21-25. 
37 S. van der Hoeven en T. Braakman, De toekomstige btw-behandeling van vouchers: alles helder? WFR 
nr. 7021, p. 1257 – 1263. 
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5.2 Tax Jurisprudence Program (TJP) 

In het collegejaar 2010-2011 heeft Guido de Bont het initiatief genomen om samen met het be-
stuur van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur het Tax Jurisprudence 
Program (TJP) te starten. Tijdens een aantal bijeenkomsten op woensdagavonden gedurende het 
college jaar worden fiscale onderwerpen op een interactieve manier uitgediept. Het TJP is be-
doeld voor laatstejaars bachelorstudenten en masterstudenten studenten fiscaal recht en fiscale 
economie die inhoudelijk meer uit hun studie willen halen. Per jaar worden tussen de 20 en 25 
studenten voor dit programma geselecteerd. Van die studenten wordt verwacht dat zij een bre-
de inhoudelijke basis en belangstelling hebben, de toegezonden literatuur voorbereiden, elke 
avond aanwezig zijn, een referaat houden en actief een bijdrage leveren aan het debat. Bij (actie-

ve) deelname waarbij maximaal 
een sessie mag worden gemist, 
ontvangen de deelnemers tijdens 
een afsluitend diner aan het eind 
van het jaar uit handen van Gui-
do de Bont een deelnamecertifi-
caat. Iedere sessie geven twee 
studenten een presentatie en 
wordt het onderwerp van de 
avond door een belastingadvi-
seur en door een onderzoeker 
uit het onderzoeksprogramma of 
van het Fiscaal Economisch Insti-

tuut van de ESE besproken. Voor de deelnemers aan het onderzoeksprogramma Fiscale auto-
nomie en haar grenzen vormen deze bijeenkomsten met gemotiveerde studenten een uitgelezen 
mogelijkheid om studenten kennis te laten maken met het onderzoek binnen het onderzoeks-
programma en om met hen van gedachten te wisselen over hun onderzoek en het doen van we-
tenschappelijk onderzoek in het algemeen. 

5.3 Publicaties in De Aanslag 

Een andere wijze waarop de resultaten van het onderzoeksprogramma met studenten worden 
gedeeld zijn bijdragen die leden van het onderzoeksprogramma leveren aan het tijdschrift De 
Aanslag van de Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur. Het tijdschrift wordt 
vier keer in het jaar uitgebracht in een oplage van 650 exemplaren. Alle leden ontvangen een 
magazine. Tevens wordt het verspreid onder alle medewerkers van de sectie belastingrecht van 
de ESL en het Fiscaal Economisch Instituut BV van de ESE en verscheidene kantoren. Leden van 
het onderzoeksprogramma leveren zowel inhoudelijke bijdragen als bijdragen over wat het zijn 
van wetenschapper inhoudt.  

In de eerste aanslag van 2013 werd Maarten Feteris 
geïnterviewd over zijn werk als Raadsheer bij de Hoge 
Raad en reageerde Maarten de Wilde op de stelling ‘Tij-
dens de verkiezingen van afgelopen september werd 
opnieuw bewezen dat belastingwijzigingen een groot 
onderdeel uitmaken van verkiezingsprogramma’s. Zou 
dit wel zo moeten zijn?’ Hij vond dat de fiscaliteit onder-
deel hoort uit te maken van de verkiezingsprogramma’s, 
omdat het van groot belang is dat de wijze waarop de 
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staat via heffingen en premies opbrengsten genereert niet onttrokken wordt aan het publieke 
debat en het democratische proces.  

 

In de tweede aanslag van 2013 schreef Margot Oenema 
over de Starbucks discussie en de versterking van de fiscale 
corporate responsibility en fiscale transparantie.  

 

 

 

In de laatste Aanslag van 2013 publiceerde Sigrid Hemels 
de belangrijkste bevindingen uit het peer reviewed artikel 
dat zij met Marco Fabbri (EDLE) schreef over bestrijding 
van ontwijking van omzetbelasting door loterijen, met 
daarbij een verwijzing naar de vindplaats van het gehele 
artikel. 

 

 



 36  

6. ZICHTBAARHEID VAN HET PROGRAMMA 

In 2013 was het programma op diverse wijzen zichtbaar, onder meer via wetenschappelijke 
artikelen, bijdragen aan conferenties en seminars en bijdrage in de media. Voor een overzicht 
van alle activiteiten wordt verwezen naar de bijlage. In deze paragraaf wordt een aantal activi-
teiten nader belicht.  

6.1 Kernpublicaties 

Publicaties zijn een belangrijk middel om over de resultaten die binnen het onderzoeks-
programma worden behaald, te communiceren. Een lijst van alle output van de deelnemers aan 
het onderzoeksprogramma zijn opgenomen in tabel 5 van de bijgevoegde annex. Een vijftal 
kernpublicaties van het afgelopen jaar waren: 

 Bont, G.J.M.E. de & Hel-van Dijk, E.C.J.M. van der (2013). Exchange of information and cross-
border cooperation between tax authorities. In Exchange of Information and Cross Border Coop-
eration between tax authorities (IFA Cahier, volume 98b) (pp. 549-566). Den Haag: SDU. 

 Evers, M. (2013). Tracing the Origins of the Netherlands' Tax Treaty Network. Intertax, 41(6/7), 
375-386. 

 Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). International Tax Policy needed to counterbalance the 'Excessive' 
Behavior of Multinationals. EC Tax Review, 2013(2), 106-110.  

 Hemels, S.J.C. & Fabbri, M. (2013). 'Do You Want a Receipt?' Combating VAT and RST Evasion 
with Lottery Tickets. Intertax, 41(8/9), 430-443 (peer reviewed). 

 Wilde, M.F. de & Nijkeuter, E. (2013). FII 2 and the Applicable Freedoms of Movement in Third 
Country Situations. EC Tax Review, 22(5), 250-257 

6.2 Conferenties en lezingen  

Door middel van conferenties en lezingen worden de bevindingen die in het kader van het  
onderzoeksprogramma zijn verworven, gedeeld met andere wetenschappers of een breder  
publiek. Deze lezingen zijn opgenomen in tabel 5, hierna wordt een aantal lezingen uitgelicht. In 
paragraaf 4.1 zijn reeds de in 2013 georganiseerde EFS-seminars besproken. Diverse leden van 
de onderzoeksgroep hebben lezingen gegeven en deelgenomen aan conferenties, vaak met een 
interdisciplinair of internationaal karakter.  

 

Maikel Evers gaf een 
aantal direct in het on-

derzoeksprogramma 
passende en aan zijn 
proefschrift gerelateer-
de internationale lezin-
gen: Beneficial Owner-
ship:a Treaty Shopping 
Antidote? op de interna-
tionale EATLP PhD con-
ference 2013 in Leiden, 
BEPS: From Tax Compe-
tition to Tax Monopoly? 
Tijdens de Trilateral 
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Meeting of the UK, Irish and Netherlands Branches of the International Fiscal Association in 
Londen en Early Tax Treaty History tijdens de OECD Advanced Tax Treaty Outreach Course in 
Mexico City. Arnaud de Graaf was panellid tijdens de eveneens naadloos in het onderzoekspro-
gramma passende sessie Neutralising the effects of Hybrid Mismatch Arrangements tijdens de 
18th Annual Tax Treaty Meeting van de OESO in Parijs. Sigrid Hemels gaf tijdens de 8th GREIT 
Annual Conference 'Principles of Law: Function, Status & Impact in the EU tax law' in Lund een 
presentatie getiteld Fairness: a legal principle in EU tax law?, in Rust sprak ze tijdens de confer-
entie Trends and Players in Tax Polic over Improved International Cooperation en zat ze in het 
panel Recent trends in ECJ case law tijdens de conferentie Recent and Pending Cases at the ECJ 
on Direct Taxation in Wenen. Ton Stevens sprak tijdens de IFA-Reginalkonferenz op 7 november 
2013 over het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag aan de Universität Osnabrück. 

 

 

Erwin Nijkeuter werkte mee aan het inno-
vatieve NTFR Journaal waarin hij een 
webinar gaf over Europees Belastingrecht 
dat ook op you tube is terug 
te zien.38 

 

 

Ook in 2013 heeft een aantal aan het onderzoeksprogramma verbonden promo-
vendi, Renate Buijze, Maikel Evers, Erik Ros en Maarten de Wilde, zijn of haar 
onderzoek gepresenteerd tijdens de facultaire posterpresentatie en nieuwjaars-
receptie op 17 januari 2013. De poster van Erik Ros werd geselecteerd voor de 
posterpresentatie op het jaarlijkse EATLP congres dat in 2013 in Lissabon plaats-
vond. Hij heeft daar zijn poster aan een internationaal publiek van fiscale weten-
schappers gepresenteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 http://www.youtube.com/watch?v=WNvyDpLF5Zk&feature=youtu.be. 
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6.3 Onderzoeksprikbord, de 
Blogspot en Repub/SSRN 

De uitkomsten van het onder-
zoek van het programma wor-
den niet alleen door bijdragen 
aan artikelen en conferenties 
gedeeld. Ook via moderne 
massamedia worden de onder-
zoeksresultaten op zo breed 
mogelijke wijze gedeeld. Voor-

beelden zijn de posts met achtergrondinformatie en -documentatie op het weblog van het on-
derzoeksprogramma.39 Daarnaast is in RePub een 
verzamelpagina opgenomen van het onderzoek dat in 
het onderzoeksprogramma fiscale autonomie en haar 
grenzen wordt verricht.40 In deze collectie staan alle 
publicaties in die in Metis zijn opgenomen als beho-
rende tot het programma Fiscale autonomie en haar 
grenzen en die zijn geupload in Repub. Daarnaast 
worden de medewerkers aangemoedigd om hun on-
derzoek ook op SSRN te publiceren. 

 

Op lokale schaal vormt de publicatiewand in de koffiehoek van de sectie 
een effectief middel om met collega’s, studenten en bezoekers over het 
onderzoek van het programma te communiceren., evenals de deelname 
van promovendi van het programma aan de facultaire posterpresentatie 
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. 

 

 

 

 

                                                             
39 http://etld.blogspot.com/. 

40 http://repub.eur.nl/res/col/9795/. 
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6.4 Invloed op overheidsbeleid 

Leden van het onderzoeksprogramma worden regelmatig op grond van hun expertise geconsul-
teerd door overheidsorganen.  

Sigrid Hemels en Dick Molenaar hebben op 17 juni 2013 samen met prof dr. Herman van Keste-
ren van Tilburg University en mr. Anita Nijboer, tax partner bij PwC deelgenomen aan een door 
prof. dr. Alexander Rinnooy Kan (UvA) geïnitieerd overleg met hoge ambtenaren van het Minis-
terie van Financiën over fiscale knelpunten voor de culturele sector. Daarnaast was Sigrid He-
mels penvoerder van het commentaar van de Nederlandse Orde van belastingadviseurs op de 
nieuwe transparantie-eisen in de concept- Uitvoeringsregeling AWR.41 Naar aanleiding van dit 
commentaar zijn er een aantal aanpassingen gemaakt in de definitieve uitvoeringsregeling. Te-
vens heeft ze in oktober 2013 het anbi-commentaar geleverd in het commentaar van de Neder-
landse Orde van Belastingadviseurs op het wetsvoorstel overige Fiscale Maatregelen 2014 en de 
nota van wijziging bij dit wetsvoorstel.42 In het najaar van 2013 heeft Sigrid Hemels deelgeno-
men aan een overleg van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de 
Belastingdienst over knelpunten en onduidelijkheden in de per 1 januari 2014 in werking getre-
den transparantieregels voor anbi’s en meegewerkt aan de voor die bijeenkomst gemaakte 
knelpuntennotitie. Tevens heeft ze deelgenomen aan een rondetafelgesprek over de concept 
Code Cultural Governance, die later in 2013 in definitieve vorm aan de Minister van OCW, Jet 
Bussemaker, is aangeboden.  

Ton Stevens heeft namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) twee maal een 
commentaar op het nieuwe belastingverdrag met Duitsland, waar de staatssecretaris van Finan-
ciën mede op verzoek van de Tweede Kamer uitgebreid op heeft gereageerd. Het ESBL is diverse 
malen door lokale overheden gevraagd om expertise op het gebied van belastingheffing doorlo-
kale overheden te delen. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Arjen 
Schep onderzoek gedaan naar de wijze waarop derden gedwongen kunnen worden mee te beta-
len aan maatregelen die een bestuursorgaan in het kader van een programma op grond van de 
de Omgevingswet wil treffen om bepaalde doelen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
te bereiken. Ook is Arjen Schep in het kader van onderzoek naar organiseche gebiedsontwikke-
ling geïnterviewd door het Planbureau voor de leefomgeving.  

Niet alleen de Nederlandse overheid vraagt en gebruikt de expertise van het het onderzoekspro-
gramma, ook andere overheden weten de weg naar Rotterdam te vinden. Op verzoek van een 
delegatie uit Ethiopië van het Ministerie van Urban Development and Construction ontwikkelde 
het ESBL een seminar over de wijze waarop in Nederland ten behoeve van de heffing van lokale 
èn nationale belastingen lokale overheden onroerende zaken waarderen. Naar aanleiding van 
haar op SSRN geplaatste paper “Trends and Players in Tax Policy in the Netherlands” werd Si-
grid Hemels benaderd door Patrick J. Fuchs, analyst van het White House Office of Management 
and Budget in Washington D.C. die op secondment was bij de U.S. Embassy in The Hague. Hij is 
op 17 mei 2013 samen met de heer Gilles Everts, Economics Specialist bij de ambassade op de 
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faculteit gekomen om met Sigrid te praten over het Nederlandse belastingsysteem en haar visie 

daar op. Naar aanleiding van een artikel uit 201143 werd Sigrid Hemels benaderd door Timo 
Rauhanen, senior researcher in the Government Institute for Economic Research (VATT) in Hel-

sinki, Finland over een onderzoeksproject over de evaluatie van belastinguitgaven. Zij heeft hem 
in contact gebracht met een medewerker van het Nederlandse Ministerie van Financiën. 

6.5 Optredens in de media 

Ook in 2013 hebben diverse leden van het onderzoeksprogramma via uitingen in de populaire 
media de binnen het onderzoeksprogramma opgedane kennis verspreid onder een breed  
publiek. Het betrof interviews op de radio en in kranten en tijdschriften. De media weten leden 
van de onderzoeksgroep goed te vinden.  

Arjen Schep is op 7 november geïnterviewd over ondernemersfondsen, lokale belastingen voor 
ondernemers, door de landelijke radiozender BNR nieuwsradio.44 

Sigrid Hemels haalde op 30 november de 
voorpagina (en pagina 4) van het Nederlands 
Dagblad met een interview over de nieuwe 
transparantie-regels voor algemeen nut beo-
gende instellingen. Ook in het Reformatorisch 
Dagblad werd zij op 6 december 2013 gequote 
over de nieuwe eisen aan goede doelen. Op 5 
oktober 2013 werd ze over fiscale aspecten 
van mecenaat gequote in het Financieel Dag-
blad in het artikel ‘Moderne jazz met modern 
geld’. NRC Handelsblad quote haar op 20 juli in 
een artikel over het arrest van de Hoge Raad 
over de erfbelastinggevolgen van de vererving 
van een Chinese pot. 

Erwin Nijkeuter werd op 23 december 2013 door het Financieele Dagblad geïnterviewd over de 
prejudiciële vragen die de Hoge Raad op 20 december 2013 aan het Europese Hof van Justitie 
heeft gesteld over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de Nederlandse dividendbelasting 

voor buitenlandse particuliere beleggers. De 
prejudiciële vragen van de Hoge Raad zijn ge-
relateerd aan stellingen die Erwin Nijkeuter 
eerder in zijn proefschrift innam. 

 

Ton Stevens is in het Financieele Dagblad en in 
het Belasting Magazine geïnterviewd over het 
nieuwe belastingverdrag met Duitsland. 

 

 

                                                             
43 Hemels, Sigrid (2011): Ex-Post Evaluation of Tax Legislation in the Netherlands. Svensk Skattetidning, 
No. 9, pp. 754-764, 2011. 

44 http://www.bnr.nl/?player=archief&fragment=20131107163725300. 
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In de goed gelezen elektronische Nieuwsbrief ‘Tax Live’ werd 
uitgebreid stilgestaan bij het afscheid Henk van Arendonk.45 Het 
stuk bevatte quotes over Van Arendonk van Arie Rijkers, hoog-
leraar belastingrecht aan Tilburg University, Arnaud de Graaf en 
Sigrid Hemels.  

 

Het tijdschrift Mr. 
interviewde in de 
rubriek Mr. Van de 
week Maarten Feteris 
ter gelegenheid van 

zijn benoeming tot vice-president van de Hoge Raad.  

 

 

6.6 Lidmaatschappen van redacties, vaste medewerkerschappen 

Vele leden van de onderzoeksgroep zijn als redactielid, vaste annotator of bewerker verbonden 
aan een groot aantal publicaties op fiscaal terrein. Voor de onderzoeksgroep is dit een goede 
manier om naar buiten te treden en de contacten met andere fiscale wetenschappers en met de 
fiscale praktijk te onderhouden. Bovendien weerspiegelt dit de waardering van vakgenoten voor 
de fiscale expertise van de leden van de onderzoeksgroep.  

- prof.mr.drs. H.P.A.M. van Arendonk: hoofdredacteur Maandblad Belastingbeschouwin-
gen, voorzitter van de redactie van EC Tax Review. 

- mr. A.J.M Arends: annotator NTFR, vaste medewerker Fiscaal Praktijkblad. 

- prof. dr. M.W.C. Feteris: lid van de redactie van FED fiscaal Weekblad en van de reeks 
Fiscale Monografieën.  

- prof. mr. dr. A.C.G.A.C. de Graaf: lid van de redactie van het Maandblad Belasting Be-
schouwingen.  

- prof. dr. S.J.C. Hemels: lid van de redactie van het Weekblad fiscaal recht, vaste mede-
werker Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN). 

- drs. B.J. Kiekebeld: editor van EC Tax Review , vaste medewerker Weekblad fiscaal recht, 
vaste medewerker NTFR Beschouwingen en annotator NTFR. 

- prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok: vaste medewerker van Ondernemingsrecht, vaste medewer-
ker bij Weekblad Fiscaal recht, annotator bij NTFR.  

- prof. dr. H.A. Kogels: Chief editorial board van International VAT Monitor, lid van de re-
dactieraad van Maandblad Belastingbeschouwingen en lid van de editorial board van EC 
Tax Review. 

- Mr F.J.H.L. Makkinga: Vaste medewerker Belastingblad en annotator Vakstudie Nieuws.  

- dr. D. Molenaar: annotator bij NTFR.  

                                                             
45 http://taxlive.nl/-/-bouwheer-en-initiator-van-arendonk-neemt-afscheid. 
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- mr.dr. E. Nijkeuter: annotator bij NTFR. 

- mr. M.E. Oenema: annotator bij Vakstudie Nieuws en FED en redactielid bij het Tijd-
schrift voor Fiscale Beheersing en Controle (TFBC) en van het Vakblad Tax Assurance.  

- prof.dr. J.C.M. van Sonderen: lid van de redactie van Ondernemingsrecht en lid van de 
redactie Rechtspersonen. 

- Prof. dr. A.J.A. Stevens: vaste medewerker bij NTFR-B, WFR, en Fiscoloog Internationaal 
(België). 

6.7 Onderzoek voor derden 

In het kader van het Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale overheden (ESBL, 
www.esbl.nl), waarvan de onderzoekers ook meedoen aan het onderzoeksprogramma, wordt 
veel onderzoek voor derden gedaan, zie ook paragraaf 2. Zo deed Arjen Schep op verzoek van 
het Planbureau voor de leefomgeving onderzoek naar de mogelijke rol van baatbelasting in een 
organische ruimtelijke ontwikkeling en heeft hij in opdracht van de Regionale Belastingdienst 
Drechtsteden het heffen van onroerende zaakbelastingen (OZB) op ondergrondse kabels en lei-
dingen (netwerken van nutsbedrijven) onderzocht. Tevens was hij in de tweede helft van 2013 
een aantal dagen per week gedetacheerd bij de Belastingdienst Amsterdam. Sigrid Hemels heeft 
in opdracht van het Erasmus Centre for Strategic Philantropy samen met Corine Vos (studente 
notarieel en fiscaal recht UvA) voor de website van het European Foundation Centre een update 
gemaakt van het Nederlandse Legal and Fiscal Country Profile for Charities. 

Arnaud de Graaf, Ton Stevens en Peter Kavelaars (hoogleraar ESE) hebben in EFS-verband deel-
genomen aan de meervoudige onderhandse aanbesteding ‘Belastingverdragen met ontwikke-
lingslanden’ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze is uiteindelijk aan het IBFD ge-
gund. 

6.8 Colleges op buitenlandse universiteiten en overige activiteiten  

Verschillende hoogleraren hebben in 2013 colleges op buitenlandse universiteiten verzorgd: 
Ton Stevens (Universiteit Hamburg, Universiteit Freiburg, Universiteit Münster, Universi-
teit/Wirtschaftskammer Oberösterreich Linz en Bundes Finanz Akademie Berlijn) en Sigrid He-
mels (Universiteit van Lissabon). Sigrid Hemels onderhield ook in 2013 weer diverse contacten 
met Japanse onderzoekers. Zij ontving op de faculteit prof. Kazuko Goto van Saitama University 
en Yuka Shiba van Meikai University. 

De meeste hoogleraren zijn lid van de European Association of Tax Law Professors (EATLP). 
Sigrid Hemels is sinds 2012 deputy member van het Academic Committee van de EATLP. Ook 
was ze in 2013 evaluator for the European Academic Tax Thesis Award 2013 Han Kogels is se-
cretaris-generaal van de IFA (International Fiscal Association), lid van het Kuratorium van het 
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, lid van de Board of Trustees van 
het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), member Commission on Taxation, 
International Chamber of Commerce ICC , voorzitter Curatorium Bijzondere Leerstoel Geschie-
denis van de Belastingen (Universiteit Leiden), voorzitter Commissie E-factureren,  
VNO-NCW en MKB-Nederland en lid van het Forum Standaardisatie ingesteld door de Minister 
van Economische Zaken. Sigrid Hemels is lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie 
van het onderzoek 'Geven in Nederland' (Vrije Universiteit Amsterdam), bestuurslid van de Ne-
derlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), lid van de Commissie wetsvoorstellen van de 
NOB en tot april 2013 bestuurslid van de Vereniging Kunst Cultuur Recht die twee maal per jaar 
een studiemiddag organiseert op het snijvlak van kunst, cultuur en recht. Ze is in 2013 als fellow 
toegelaten tot de Group for Research on European and International Taxation (GREIT) , een 
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network van wetenschappers gespecialiseerd in Europees en international belastingrecht. In dit 
kader heeft ze ook deelgenomen aan een internationaal research propo-
sal voor een project voor de jaren2015-2020 getiteld Tax governance: 
International standards, patriotisms and exiles, waarbij zij betrokken 
zou zijn bij het deelproject EU good tax governance. Het proposal is eind 
2013 ingediend bij de Portuguese Foundation for Science and Technolo-
gy door prof. Ana Dourado van het Instituto de Direito Económico, Fi-
nanceiro e Fiscal (IDEFF) van de Universiteit van Lissabon. Sigrid He-
mels heeft voor Edward Elgar Publishing Ltd als reviewer opgetreden 
van een book proposal over International and EU Tax Law. Arnaud de 
Graaf is voorzitter van de Stichting Europese Fiscale Studies (EFS). Maar-
ten Feteris is sinds 1 april 2013 vice-president van de Hoge Raad. 
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Bernard Damsma is lid van de BIAC Tax Committee (BIAC: Business In-
dustry Advisory Committee) en deelnemer aan de vergaderingen van het 
EU Joint Forum on Transfer Pricing. Tevens  
organiseert hij samen met de UvA en de Universiteit Antwerpen het 

Transfer Pricing platform, periodieke bijeenkomst van Nederlandstalige transfer pricing specialis-
ten uit academische wereld, bedrijfsleven en vrije sector.  

Maikel Evers maakt deel uit van de Young IFA Network (YIN)-commissie van de Nederlandse IFA 
branch. Margot Oenema is bestuurslid Vereniging voor Belastingwetenschap. Renate Buijze is 
voorzitter van de JAR, de vereniging voor alle ESL-promovendi. 
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7. TOT SLOT 

Het jaar 2013 was een productief jaar, waarin het onder-

zoeksprogramma zeer zichtbaar was, zowel in het weten-

schappelijke, als in het maatschappelijke debat. Ook in de toe-

komst wordt deze meer-wegenstrategie gevolgd van versprei-

ding van kennis en inzichten die in het onderzoeksprogramma 

zijn opgedaan via wetenschappelijke, vaktechnische en popu-

lariserende publicaties en activiteiten.  

Promovendi zijn belangrijk voor het onderzoeksprogramma. Tot ons grote genoegen hebben we 

ook afgelopen jaar een aantal nieuwe buiten-

promovendi aan ons programma mogen ver-

binden. De externe middelen die bij de benoe-

ming van Walter de Wit en Reinout Kok tot 

bijzonder hoogleraar beschikbaar zijn geko-

men voor het aantrekken van twee parttime 

promovendi, maken het mogelijk dat in 2014 

twee promovendi in dienst kunnen treden. 

Bovendien verwachten we in 2014 een aantal 

promoties van huidige promovendi, hetgeen 

ongetwijfeld een mooie motivatie-impuls zal 

geven aan het onderzoek van de andere promovendi. 

Ook in andere opzichten was 2013 een jaar waarin 

plannen voor de toekomst zijn gemaakt. Deelnemers 

aan het onderzoeksprogramma bereiden zich voor op 

het nieuwe speerpunt LBM. De verdere bundeling van 

het binnen het programma verrichte onderzoek heeft 

mede met het oog op deze ontwikkeling plaats gevon-

den. In 2014 zal in dit kader ook verder worden ge-

werkt aan het subthema Maritime and transport Tax 

Law. Diverse onderzoekers zetten zich in voor het 

verder brengen van het onderzoeksprogramma en het 

meedenken over de integratie van het fiscale 

onderzoek in het speerpunt LBM. Een woord 

van dank is op zijn plaats voor deze inspannin-

gen. Samenwerking binnen en buiten het pro-

gramma, binnen en buiten de ESL en binnen en 

buiten Nederland, is kenmerkend voor het 

onderzoeksprogramma en wordt ook als 

kernwaarde beschouwd. Beelden van het laat-

ste uitje en van het sectieteam bij het door de 

fiscale studievereniging Christiaanse Taxateur 

georganiseerde voetbaltoernooi getuigen er-

van dat die samenwerking niet alleen weten-

schappelijk, maar ook collegiaal is.  
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ANNEX BIJ ‘FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN’  

  

TABEL 1: PERSONELE FORMATIE IN FTE’S ONDERZOEK 

 

    2009 2010 2011 2012 2013 

Hoogleraren 1.20 1,36 1,25 1,33 1,00 
Overig   wp 1.90 1,26 0,56 0,32 1,32 
Promovendi (incl. udio’s) 0.00 2,2 2,04 2,01 2,37 

 
Totaal WP 3.10 4,72  3,85 3,66 4,69 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46  

TABEL 2: KWANTITATIEVE ONDERZOEKSRESULTATEN PER JAAR 

FA output per year  2010 2011  2012 2013  

Academic            

International            

Articles  15 14 7 6   

Books & Reports      1     

Book Chapters  3 8 0 3   

PhD Theses           

International Total  18 22 8 6   

Dutch            

Refereed Articles  17 24 28  24   

Books & Reports    2 2 3    

Book Chapters  7 3 5 14    

PhD Theses    1 1     

Dutch Total  24 30 36 44  

Academic Total  42 52 44 50  

Professional            

International            

Articles  9 2 4 5    

Books & Reports      1     

Book Chapters  2 1 0     

International Total  11 3 5   

Dutch         

Articles  18 24 23 12  

Books & Reports  4 1 2 1  

Book Chapters  10 29 13 28  

Annotations  46 64 79 70  

Dutch Total  78 118 117 111  

Professional Total  89 121 122 116  

Academic + professional 
Total  131 173 166 166  

Other         

Lectures  9 34 41 70    

Other Output  10 37 22 14    

Other Total  19 71 63 84    

Total  150 244 229 250    
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TABEL 3: PROMOTIES PER JAAR 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aantal lopende pro-
motie-onderzoeken 

12 11 14 13 16 19 

Aantal afgeronde 
promoties 

4 3 0 1 1 0 

Waarvan medewer-
ker van het instituut 

2 2 0 1 1 0 

Waarvan niet-
medewerker van het 
instituut 

2 1 0 0 0 0 
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TABEL 4: LIDMAATSCHAPPEN VAN PROMOTIE- EN 
OPPOSITIECOMMISSIES 

 

2013 
Datum 
promotie 

Naam  
Titel van het boek 

Naam  Promotiecie 
/oppositie promovendus universiteit 

H.P.A.M. van Aren-
donk 

 
      

  

G.J.M.E. de Bont          

M.W.C. Feteris          

A.C.G.A.C. de Graaf 13-nov F. Weyzig 
Taxation and deve-
lopment 

Radboud 
Universiteit 
Nijmegen 

promotiecie 
(niet manus-
scriptcie) 

S.J.C. Hemels 31-jan M. Bayramli 
Patent Strategies and 
R&D in Complex Prod-
uct Industries 

Erasmus 
Universiteit 
Rotterdam/ 
ESL 

oppositiecie 

S.J.C. Hemels 28-nov 
Y.M. Tigge-
laar-
Klootwijk 

Bedrijfsopvolging bij 
natuurlijke personen  

Erasmus 
Universiteit 
Rotterdam/ 
ESE 

promotiecie  

M.J.M. de Jonckhee-
re 

        
  

H.A. Kogels 

13-mei Ch. Trenta VAT and Illegal Digital 
Supplies 

 Jönköping 
University, 
Zweden  

promotiecie  

Q.W.J.C.H. Kok           

J.C.M. van Sonderen           

A.J.A. Stevens 
17-okt-
13 

Arie Tervoort Het bestuursverbod bij 
de commanditaire 
vennootschap 

Erasmus 
Universiteit 
Rotterdam/ 
ESL 

promotiecie  

W. de Wit           
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TABEL 5: OVERZICHT PUBLICATIES 2013 ‘FISCALE AUTONOMIE 
EN HAAR GRENZEN’  

Wetenschappelijke publicaties 

1.1  Artikelen 

1.1.1 Internationaal46 
1. Evers, M. (2013). Tracing the Origins of the Netherlands' Tax Treaty Network. Intertax, 41(6/7), 

12p., 375-386 
2. Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). International Tax Policy needed to counterbalance the 'Excessive' Be-

havior of Multinationals. EC Tax Review, 2013(2), 5p., 106-110 
3. Hemels, S.J.C., Heidebauer, S., Muehlmann, B.W., Stewart, M., Thömmes, O. & Tukic, T. (2013). Cross-

Border Charitable Giving and Its Tax Limitations. Bulletin for International Taxation, 67(11), 15p., 
611-625 

4. Hemels, S.J.C. & Fabbri, M. (2013). 'Do You Want a Receipt?' Combating VAT and RST Evasion with 
Lottery Tickets. Intertax, 41(8/9), 14p., 430-443 

5. Wilde, M.F. de & Nijkeuter, E. (2013). FII 2 and the Applicable Freedoms of Movement in Third 
Country Situations. EC Tax Review, 22(5), 7p., 250-257 

6. Wilde, M.F. de & Wisman, C (2013). The New Dutch 'Base Exemption Regime' and the Spirit of the 
Internal Market. EC Tax Review, 22(1), 15p., 40-55 

 

1.1.2 Nationaal  
1. Arendonk, H.P.A.M. van (2013). Naar een activerender belastingstelsel: eindrapport Commissie-Van 

Dijkhuizen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (september), 10p., 239-248 
2. Arendonk, H.P.A.M. van (2013). 'Naar een activerender belastingstelsel' en 'Bruggen slaan': wat 

gaat de toekomst bieden? Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013 (februari), 17p., 43-59 
3. Arends, A.J.M. & Bitter, R.P. (2013). De eigenwoningrenteaftrek anno 2013 onder de loep. Weekblad 

Fiscaal Recht, 2013 (6987), 11p., 174-184 
4. Arends, A.J.M. (2013). Wetgeving, regelgeving en aanbevelingen m.b.t. de eigen woning mede naar 

aanleiding van het rapport van de Commissie-Van Dijkhuizen. Maandblad  Belastingbeschouwingen, 
2013(9), 8p., 267-274 

5. Damsma, B.W.A.M. & Heiden, P. van der (2013). Onzakelijke garantstelling binnen concern: verlies 
niet aftrekbaar. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013(7-8), 6p., 229-234 

6. Graaf, A.C.G.A.C. de (2013). Noodzaak van internationaal fiscaal beleid als tegenwicht voor exces-
sieve gedragingen. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2013(1), 8p., 22-29 

7. Hemels, S.J.C. (2013). Belastingen als middel voor kunstbeleid. Liberaal Reveil, 2013(3), 6p., 181-
186 

8. Hemels, S.J.C. (2013). Giftenaftrek afschaffen ten bate van vooringevulde aangifte? Weekblad Fiscaal 
Recht, 142(7015), 5p., 1057-1061 

9. Hemels, S.J.C. (2013). Pieken en dalen in belastingsubsidies voor cultuur in: De Staat van Cultuur. 
Lancering Cultuurindex Nederland Boekmanstichting/Sociaal en Cultureel Planbureau. Boekman. 
Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 25(Winter), 5p., 142-146 
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