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STRUCTUURRAPPORT BIJZONDERE LEERSTOEL  
HEFFINGEN VAN LOKALE OVERHEDEN  

 

1. ALGEMENE INFORMATIE 
 

 Naam van de leerstoel: Heffingen van lokale overheden 
 Organisatie-eenheid: Sectie Belastingrecht Erasmus School of Law, in samenwerking met Stichting 

J.H. Christiaanse 

 Omvang: 0,2 fte 
 Aanvang: 1 januari 2020 
 Aanstellingsduur: vier jaren 
 Onbezoldigd / financiering via Stichting J.H. Christiaanse 

 
 

2. ESL, SECTIE BELASTINGRECHT 

2.1 . ACHTERGRONDEN 
 
Erasmus School of Law (ESL) verzorgt drie bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht, en 
Criminologie. Deze opleidingen werken nauw samen. Daarnaast biedt ESL diverse masteropleidingen aan, 
waaronder twee masters Fiscaal recht (master Fiscaal recht - Directe belastingen, master Fiscaal recht - 
Indirecte belastingen). Het onderzoek is binnen ESL georganiseerd in vijf onderzoeksprogramma’s. Ook 
tussen de onderzoeksprogramma’s van ESL wordt samengewerkt en bestaan er diverse dwarsverbanden. 
 
Sinds 1991 wordt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam vanuit de juridische faculteit fiscaalrechtelijk 
onderwijs en onderzoek verzorgd. Het fiscaal-juridische onderwijs binnen ESL wordt verzorgd vanuit de sectie 
Belastingrecht Het onderzoek wordt verricht vanuit het onderzoeksprogramma getiteld ‘Fiscale autonomie en 
haar grenzen’. Bij het onderwijs en onderzoek van de sectie zijn zo’n 60 personen betrokken.  
 
Thans zijn bij de sectie vier gewone leerstoelen bezet: Belastingrecht, Vennootschapsbelasting, Formeel 
belastingrecht en Internationaal en Europees belastingrecht. Daarnaast zijn er vijf bijzondere leerstoelen 
gevestigd: Internationaal beleid en fiscale autonomie, Internationaal en Europees douanerecht, Indirecte 
belastingen, Belastingheffing van multinationale ondernemingen in een globaliserende wereld en Heffingen 
van lokale overheden. 
 
De aanstellingsduur van de zittende bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden verstrijkt per 
jaareinde 2019. In dat verband wordt nu een kandidaat gezocht die de leerstoel met ingang van 1 januari 
2020 voor een aanstellingsperiode van vier jaren voor 0,2 fte kan bezetten. 
 
 

2.2 . ONDERWIJS  
 
Uitgangspunt van het onderwijs aan ESL is active academic learning, zowel in de bachelorfase als in de 
masterfase. 
 
De sectie Belastingrecht verzorgt de voltijds en deeltijds bacheloropleidingen en masteropleidingen Fiscaal 
recht. Deze opleidingen voorzien ook in een mr-drs variant voor studenten die gelijktijdig fiscaal recht in 
combinatie met economie of bedrijfskunde studeren. Daarnaast wordt een minor verzorgd voor EUR-
studenten die geen fiscaal recht studeren. Aan de bachelor Fiscaal recht nemen per jaar ongeveer 250 
studenten deel, aan de master ongeveer 150 studenten. In de bachelor wordt het voltijdonderwijs in de vorm 
van probleemgestuurd onderwijs aangeboden, waarbij tutoren een belangrijke rol spelen. Naast de door de 
tutoren verzorgde onderwijsgroepen, worden ook hoorcolleges gegeven. Het onderwijs vindt gedurende het 
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gehele jaar op vaste dagen en tijden plaats. In de deeltijdopleiding worden hoorcolleges en werkgroepen 
aangeboden op de vrijdagmiddag. In de master worden hoorcolleges en werkgroepen/-colleges aangeboden. 
 
De Sectie Belastingrecht van ESL neemt een unieke plaats in als het gaat om het aanbieden van academisch 
onderwijs op het terrein van de Heffing van lokale overheden in de bachelor- en masterfase. Het vakonderwijs 
concentreert zich met name rondom de bachelorfase. In het tweede bachelorjaar (B2) wordt het vak 
‘Heffingen lokale overheden’ verzorgd. Verder staat een van de fiscale Moot Courts in de B2 (Juridisch-
Academische Vaardigheden voor fiscalisten) in het teken van lokale heffingen. Studenten kunnen daarnaast 
hun bachelorwerkstuk of masterscriptie schrijven over een thema op het vlak van de lokale heffingen. Ook 
komt het vakgebied van de lokale belastingheffing terug in het Fiscaal Confrontatievak in de masterfase. 
 
 

2.3 . ONDERZOEK  
 
Erasmus School of Law richt zich op een onderscheidend onderzoeksprofiel, zowel inhoudelijk als 
methodologisch, door het recht te bestuderen in een economische en sociale context. Het uitgangspunt van 
het onderzoek is dat het recht niet kan worden beschouwd als op zichzelf staand of als een doel op zichzelf. 
De economische en sociale context vormt het recht. Tegelijkertijd is het recht zelf een belangrijk onderdeel 
van de maatschappij. Het recht is niet slechts een codificatie van sociale normen; het beïnvloedt ook sociale 
verwachtingen. ESL stimuleert multidisciplinair onderzoek, waarbij empirisch onderzoek een prominente 
plaats inneemt. 
 
Fiscaal onderzoek leent zich uitstekend voor integratie van juridische-, economische-, sociologische- en 
andere inzichten, waarbij het onderzoek van de Sectie Belastingrecht plaatsvind binnen het ESL 
onderzoeksprogramma Fiscale autonomie en haar grenzen. 
 
Internationale afspraken leidden ertoe dat landen diverse protectionistische maatregelen in de vorige eeuw 
afschaften. Ook technologische en logistieke innovaties en het wegvallen van culturele barrières droegen bij 
aan de versnelling van de internationale mobiliteit van personen, goederen, kapitaal en diensten. Burgers en 
ondernemingen kunnen zich makkelijker vestigen 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 voorheen. 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 genoemde globalisering, belastingconcurrentie, technische ontwikkelingen en 
veranderende politieke, culturele en sociale inzichten. 
 
Centrale vraag van het onderzoeksprogramma is welke invloeden van buitenaf werkzaam zijn of zijn geweest 
op het formele en materiële belastingrecht, dan wel in de toekomst daarop van invloed zullen zijn en tot 
welke gevolgen dat heeft geleid of mogelijk zal leiden. Omgekeerd gaat ook invloed uit van het belastingrecht 
op andere rechtsgebieden dan wel andere disciplines. Het gaat, met andere woorden, steeds om de 
wisselwerking tussen het fiscale domein en andere domeinen en wat de gevolgen daarvan zijn voor het 
belastingrecht. 
 
De centrale onderzoeksvraag is momenteel uitgewerkt aan de hand van drie onderzoeksthema’s: 
 
1. Doorwerking Unierecht en internationaal (belasting)recht; 
2. Lokale belastingheffing in de 21e eeuw; 
3. Fiscale autonomie en kunst, cultuur en goede doelen. 
 
De te benoemen bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden zal zich voornamelijk concentreren op 
het tweede thema. De leerstoelhouder kan binnen het deelthema met andere onderzoekers ook een eigen 
onderzoekslijn ontwikkelen. De onderzoekers in het programma concentreren zich op doorgaans één thema. 
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Er bestaan niettemin veel dwarsverbanden tussen de thema’s. Een aantal van de onderzoekers binnen de 
sectie Belastingrecht doen in meerdere thema’s onderzoek. Diverse leden van het onderzoeksprogramma, 
waaronder leden uit het thema Lokale belastingheffing, werken in uiteenlopende onderzoeksprojecten met 
elkaar samen of hebben met elkaar samengewerkt. Deze samenwerking en onderlinge verbindingen worden 
nadrukkelijk aangemoedigd. Het participeren in onderzoekssamenwerkingsprojecten en het daarin betrekken 
van andere leden van het onderzoeksprogramma is een belangrijke opdracht van de aan het 
onderzoeksprogramma verbonden hoogleraren. 
 
Het onderzoeksprogramma van de Sectie Belastingrecht van ESL is steeds in ontwikkeling. Oude 
onderzoekslijnen worden beëindigd en nieuwe lijnen worden gestart. Voor meer informatie over het 
onderzoeksprogramma wordt verwezen naar de jaarverslagen op 
https://www.eur.nl/esl/research/areas/programmes/fiscale-autonomie-en-haar-grenzen/jaarverslagen. 
 
ESL neemt op het terrein van de lokale belastingheffing sinds begin jaren 1990 qua onderzoek een unieke 
positie in. Vanuit het Erasmus Studiecentrum Belastingen van Lokale overheden (ESBL) verrichten 
onderzoekers van ESBL fiscaal-juridisch onderzoek op dit terrein. Het ESBL maakt als intramurale eenheid 
deel uit van de Sectie Belastingrecht van ESL. Het ESBL is de enige in zijn soort en draagt op die wijze bij 
aan de signatuur van de Sectie Belastingrecht en het onderwijs en onderzoek dat vanuit de sectie wordt 
verricht. De leerstoelhouder is wetenschappelijk directeur van het studiecentrum. De onderzoekers van 
ESBL en de hoogleraar Heffingen lokale overheden zijn alle verbonden aan van de Sectie Belastingrecht. 
 
Daarnaast vindt het onderzoek van de Sectie Belastingrecht in toekomst ook plaats binnen de in het kader 
van het ‘Sectorplan rechtsgeleerdheid’ in te stellende facultaire onderzoeksspeerpunt Publieke en Private 
Belangen en Empirical Legal Studies.  
 
 
2.4. BESTUUR EN MANAGEMENT 
 
Omdat de sectie zowel voor meerdere opleidingen als voor een onderzoeksprogramma verantwoordelijk is, 
wordt van de aan de sectie verbonden gewone en bijzonder hoogleraren betrokkenheid en een bestuurlijke 
inspanning verwacht. De te verdelen bestuurlijke taken betreffen in meer algemene zin onder andere het 
sectievoorzitterschap, het opleidingsdirecteurschap voor de bachelor en masteropleidingen, het 
programmaleiderschap, het vicevoorzitterschap van de examencommissie, het deelnemen aan facultaire en 
universitaire werkgroepen en het roulerend (met FEI) voorzitterschap of secretaris van EFS, Erasmus 
University Rotterdam. Ook van de hoogleraar Heffingen lokale overheden wordt betrokkenheid bij de sectie, 
faculteit en universiteit verwacht. Dit uit zich onder meer door aanwezigheid op de sectie, participatie in 
sectie- en hooglerarenvergaderingen en universitaire plechtigheden. De primaire bestuur- en beheerstaak 
van de leerstoelhouder is het functioneren als wetenschappelijk directeur van het ESBL en uit dien hoofde 
ook het onderhouden van de contacten met Stichting J.H. Christiaanse en het bijwonen van de 
bestuursvergaderingen van deze stichting. 
 
 

3. STICHTING J.H. CHRISTIAANSE 
 
Stichting J.H. Christiaanse is in 1992 opgericht ter financiering van de dat jaar ingestelde leerstoel 
Heffingen lokale overheden en het eveneens dat jaar ingestelde ESBL. Stichting J.H. Christiaanse financiert 
de leerstoel en ESBL sindsdien onafgebroken. De stichting verenigt een aantal grote gemeenten en 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Ook bestaat er een sterke verbinding met de gemeente 
Rotterdam die sinds de oprichting van de stichting één van de partners is. 
 
Stichting J.H. Christiaanse geeft vorm aan de behoefte die binnen het vakgebied bestaat aan een sterk 
wetenschappelijk fundament. Belastingen vormen een essentieel element in de samenleving waar het gaat 
om de ordening van maatschappelijke en economische processen in fiscale regelsystemen. Lokale 

https://www.eur.nl/esl/research/areas/programmes/fiscale-autonomie-en-haar-grenzen/jaarverslagen
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heffingen gaan over wat er dicht bij mensen gebeurt en hebben daardoor een behoorlijke impact op het 
dagelijks leven. Dat vereist een zorgvuldige benadering en een goed wetenschappelijk fundament is 
daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Het stichtingsbestuur constateert dat de inhoudelijke en 
financiële commitment vanuit het vakgebied aantoont aan dat het draagvlak hiervoor aanwezig is. 
 
 

4. BIJZONDERE LEERSTOEL HEFFINGEN VAN LOKALE OVERHEDEN 
4.1. ACHTERGRONDEN (WETENSCHAPSGEBIED EN POSITIONERING) 
 
De bijzonder leerstoel Heffingen van lokale overheden en het studiecentrum ESBL zijn uniek in Nederland. 
De leerstoel en het studiecentrum en hun uniciteit zijn van groot belang voor de rechtswetenschappelijke 
inbedding van de lokale belastingen in Nederland. De onderzoekscapaciteit op het gebied van de lokale 
belastingen is op juridisch gebied geconcentreerd in ESBL. Onder leiding van de hoogleraar wordt vanuit het 
ESBL onderzoek in opdracht uitgevoerd en worden symposia georganiseerd. Ook wordt zelf-geïnitieerd 
onderzoek verricht. Opdrachtgevers zijn doorgaans grote gemeenten en ministeries. Onder deze bijzondere 
leerstoel zijn op het terrein van de lokale belastingen diverse promotieonderzoeken tot stand gekomen. Sinds 
de instelling in 1992 is de leerstoel bekleed door prof. dr. L. van Leeuwen, prof. dr. J.A. Monsma en prof. dr. 
M. de Jonckheere. De afgelopen periode heeft prof. dr. J.A. Monsma (wederom) de leerstoel bekleed. 
 
Binnen het belastingrecht vormen de terreinen van de decentrale belastingen, de financiële verhouding 
tussen lokale overheden en rijksoverheid en de waardering van onroerende zaken een relatief onontgonnen 
terrein. Tegelijkertijd neemt het maatschappelijke belang van lokale heffingen toe. 
 
De decentralisaties binnen het sociale domein die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd, hebben gevolgen voor 
de financiële verhouding van gemeenten tot het Rijk. De lokale overheden hebben meer middelen nodig om 
de nieuwe taken te kunnen vervullen. De mogelijkheden voor eigen belastingheffing door gemeenten zullen 
de komende jaren dan ook vermoedelijk toenemen. Zo neemt de waardering van onroerende zaken in 
Nederland in het kader van de Wet WOZ een steeds belangrijkere positie in. Niet alleen voor de lokale 
heffingen maar overigens ook voor de andere belastingen waar voor de vastgoedwaardering naar de WOZ-
waarde wordt uitgeweken, zoals de inkomsten- en vennootschapsbelasting en de schenk- en erfbelasting. 
De WOZ wordt niet alleen voor fiscale doeleinden gebruikt maar speelt ook een rol als het gaat om het 
woningwaarderingsstelsel en fraudebestrijding. De toenemende mogelijkheden voor eigen belastingheffing 
door gemeenten en in dit licht in het veld breed gesignaleerde beleidsopties tot stelherzieningen in dit 
verband initieert een momentum voor een bredere herziening van het gemeentelijke belastinggebied de 
komende jaren. Deze ontwikkelingen versterken de relevantie van het ESBL en het door de medewerkers en 
de leerstoelhouder uitgevoerde onderzoek. 
 
Naast de rol van lokale heffingen ter financiering van de collectieve uitgaven van lokale overheden bestaat 
vanuit de politiek en het openbaar bestuur in toenemende mate de behoefte om lokale heffingen in te 
zetten als instrument om beleidsdoelstellingen te helpen realiseren (instrumentalisme). Daar speelt ook de 
beleidsruimte van lokale overheden in de vormgeving van lokale heffingen een belangrijke rol 
(competentie-afbakeningen, fiscale autonomie). 
 
De inzet van lokale heffingen als beleidsinstrument is bijvoorbeeld te vinden rondom het thema 
duurzaamheid. Dit, in samenhang met klimaatbeleid en energietransitie. In het vakgebied wordt naarstig 
gezocht naar mogelijkheden om lokale heffingen in te zetten voor zowel bekostiging van de energietransitie 
en de gevolgen van klimaatverandering als voor gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld in de vorm van het 
stimuleren en het binden van (groene) investeringen aan het Nederlandse grondgebied. Aan deze 
vraagstukken kleven zowel nationale als internationale dimensies. Klimaatbeleid-, energietransitie- en 
belastingconcurrentievraagstukken betreffen mondiale kwesties. Globalisering en internationalisering en de 
daarmee gepaard gaande mobiliteit van investeringen leidt ertoe dat overheden, nationale en lokale 
overheden zich in voorkomende gevallen in concurrerende posities bevinden. Ook lokale heffingen worden 
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voor dergelijke doeleinden in steeds meerdere mate ingezet en spelen in dit licht derhalve een rol van 
toenemende relevantie. Het ESBL is een relevante speler in de gedachtenontwikkeling op dit terrein. 
 
De inzet van lokale heffingen rondom het thema duurzaamheid is ook te vinden in samenhang met de rol 
van lokale heffingen in de opbouw en ontwikkeling van samenlevingen (nation building). ‘Property taxes’, 
bijvoorbeeld, worden steeds meer gezien als een geschikt instrument voor ‘domestic resource mobilization’. 
Ontwikkelingslanden en landen met economieën in transitie hebben een sterke behoefte om op duurzame 
en structurele wijze opbrengsten uit belastingen en heffingen te genereren. Dit, om de economische 
ontwikkeling van hun samenlevingen vooruit te helpen, en tegelijkertijd minder afhankelijk te worden van 
steun en donoren (‘donor aid dependencies’). Internationaal wordt multidisciplinair en rechtsvergelijkend 
onderzoek gedaan naar de inzet van lokale heffingen ter financiering van de publieke uitgaven van (lagere) 
overheden en de verwezenlijking van hun beleidsdoelstellingen. In Nederland wordt hierop ingespeeld door 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) International met activiteiten ter ondersteuning daarvan 
rond lokale belastingen (‘giving back’). Het ESBL is een belangrijke participant daarin. 
 
Binnen ESBL is het nodige onderzoek reeds gaande op het terrein van duurzaamheid en lokale belastingen, 
en de mogelijkheden en randvoorwaarden daartoe. Het ESBL is hierin een actieve partner in meerjarige 
projecten, op het vlak van decentralisering, energietransitie en klimaatvraagstukken en tevens op het 
terrein van ‘nation building’. Er bestaat een groeiende internationale belangstelling, bijvoorbeeld, voor de 
Nederlandse aanpak van en onderzoek naar de waardering van onroerende zaken voor onder andere 
lokale-heffingendoeleinden. Deze belangstelling naar Nederlandse lokale heffingen in rechtsvergelijkende 
perspectieven zal naar verwachting verder toenemen. Ook daarin speelt het ESBL een centrale rol. Er 
ontstaan kansen voor extern gefinancierd (promotie)onderzoek binnen het thema ‘property tax for 
domestic resource mobilization in development and transitional countries’. 
 
 
4.2. ONDERZOEK LEERSTOELHOUDER/ESBL 
 
Het onderzoek van de leerstoel en het ESBL bevindt zich door de unieke relatie en wisselwerking met partners 
binnen de Stichting J.H. Christiaanse op het snijvlak van fiscale rechtswetenschap en de uitvoeringspraktijk 
van heffende lokale overheden. Met het leggen van verbindingen tussen de theorie en de praktijk van het 
vakgebied op actuele thema’s hebben ESBL en de leerstoel in de loop van de jaren een waardevolle bijdrage 
kunnen leveren aan innovaties op het terrein van de lokale belastingen. 
 
Het onderzoek van de leerstoel het ESBL bestaat voor een belangrijk deel uit contractonderzoek. Bij het 
contractonderzoek van het ESBL wordt in de regel de eis gesteld dat dit ook tot wetenschappelijke publicaties 
kan/moet leiden. Hierdoor kunnen synergievoordelen optreden. Via het contractonderzoek draagt de 
leerstoelhouder bij aan valorisatie van wetenschappelijk onderzoek. Het contractonderzoek kan daarnaast de 
basis vormen voor verder rechtswetenschappelijk onderzoek en publicaties. Gepubliceerde bevindingen, 
vervolgens, leveren ‘tools’ en handvatten op die toepasbaar zijn in de praktijk. Het ESBL verricht ook zelf-
geïnitieerd onderzoek. De leerstoelhouder heeft in dit verband een nadrukkelijke taak in het voeling houden 
en in contact staan met de praktijk van de belastingheffing door lokale overheden. Via intensief contact met 
de sponsoren en door actieve bijdrage aan landelijke overleggen, speelt de leerstoelhouder een belangrijke 
rol bij de acquisitie van nieuw contractonderzoek. De inkomsten van het contractonderzoek kunnen 
vervolgens weer worden aangewend voor het autonome onderzoek. 
 
Het rechtswetenschappelijk onderzoek van het ESBL maakt als hierboven opgemerkt deel uit van het 
onderzoeksprogramma ‘Fiscale autonomie en haar grenzen’ en, voor zover toepasselijk de boven genoemde 
nieuwe facultaire onderzoeksspeerpunten. Voor wat betreft het vanuit ESBL binnen het facultaire 
onderzoeksprogramma verrichte onderzoek naar de lokale belastingheffing gaat het over enerzijds de 
verhouding tussen de centrale overheid en de lokale overheden in hun financiële verhouding tot elkaar en 
anderzijds om de zelfstandige bevoegdheid van lokale overheden om binnen het democratische bestel te 
komen tot rechtvaardige en doelmatige belastingheffing. De wetenschappelijke vragen rond het thema 
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belastingheffing door lokale overheden bevinden zich vanwege de positie die lokale overheden innemen 
binnen het staatsbestel op het snijvlak van het fiscale recht, het bestuursrecht en het privaatrecht. Ook is er 
een duidelijke verbinding met de openbare financiën en de financiële verhouding tussen het rijk en lokale 
overheden daarbinnen. 
 
De bijzonder hoogleraar Heffingen lokale overheden wordt geacht de brede inbedding van de lokale 
belastingen in zijn onderzoek te betrekken. Met de inbedding in andere rechtsgebieden en de economische 
wetenschap, past de leerstoel bij uitstek binnen het profiel van ESL en het onderzoeksprogramma. Hetzelfde 
geldt voor de hierboven gesignaleerde ontwikkelingen (decentralisaties, energietransitie, nation building) en 
de mogelijkheden tot verdere uitbouw van de vanuit ESBL ontplooide onderzoeksinitiatieven. 
 
Afgelopen jaren zijn binnen ESBL stevige stappen gezet op bijvoorbeeld het vlak van internationalisering. 
Illustratief is de totstandgekomen samenwerking met VNG International. Er bestaan grote verschillen tussen 
Nederland en andere landen, bijvoorbeeld voor wat betreft het belang van lokale belastingen voor de 
financiering van lokale overheden en hun fiscale autonomie in dat verband. Zo is in de internationale 
academische gremia een toenemende vraag naar kennis van het ESBL waarneembaar over de lokale 
belastingen in Nederland. Veelal wordt in dit verband gevraagd naar kennis over de inrichting van een lokaal 
belastingstelsel en de waardering van vastgoed voor fiscale doeleinden. 
 
 
4.3. ONDERWIJS LEERSTOELHOUDER 
 
De te benoemen bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden wordt ingebed in het onderwijs dat 
de Sectie Belastingrecht verzorgt op het terrein van de lokale belastingen. De hoogleraar neemt een zichtbare 
rol in het onderwijs in. Als meewerkend academisch voorman borgt de hoogleraar de academische signatuur 
en diepgang van het onderwijs op dit terrein. De hoogleraar integreert het vanuit ESBL verrichte onderzoek 
in het onderwijs en garandeert op deze wijze de verankering van de academie. Als collegiaal afstemming 
zoekend mededocent heeft de hoogleraar een inhoudelijke inbreng inzake de richting en de kwaliteit en 
verdieping van het onderwijs. De hoogleraar neemt een verantwoordelijke positie in als het gaat om de 
verdere ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en als het gaat om het meedenken over en het 
doorvoeren van onderwijsontwikkelingen en -vernieuwingen. 
 
 
4.4. BESTUUR EN MANAGEMENT LEERSTOELHOUDER 
 
De bestuurlijke taken en managementtaken van de leerstoelhouder richten zich met name op het als 
wetenschappelijk directeur academisch leiding geven aan het wetenschappelijk onderzoek van het ESBL en 
de daaraan verbonden personen. Onder leiding van de te benoemen leerstoelhouder verstevigt ESBL zijn 
positie als het universitaire studiecentrum voor belastingen en lokale overheden.  
 
De leerstoelhouder zich in om de verbindingen tussen ESBL, Stichting J.H. Christiaanse, de Sectie 
Belastingrecht en ESL te blijven waarborgen. In dat verband spant de leerstoelhouder zich in om de 
onderzoeks- en onderwijsambities en doelstellingen van betrokken organisaties, alsmede de financiering 
daarvan, onderling afgestemd en met elkaar in lijn te houden. De leerstoelhouder onderneemt concrete 
stappen om de naamsbekendheid en de positie van het ESBL binnen Nederland en daarbuiten verder te 
vergroten en te versterken. De leerstoelhouder onderhoudt een positieve en constructieve relatie met de 
Sectie Belastingrecht. De leerstoelhouder neemt deel aan de hoogleraren- en sectieoverleggen. De 
leerstoelhouder stelt zich actief en constructief op binnen de faculteit en universiteit. De leerstoelhouder 
neemt deel aan hooglerarenberaden en hooglerarenlunches. Ook neemt de leerstoelhouder deel aan 
universitaire hoogtijdagen zoals de dies en de opening van het academisch jaar. Een belangrijke taak van 
de hoogleraar is het onderhouden en verstevigen van het contact met de sponsoren. 
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Het ESBL heeft een beperkte bezetting. Om de ambitie van een groeiende rol en positie van het 
studiecentrum in het werkveld te realiseren, is de route gekozen van het netwerk of de ‘flexibele schil’. 
ESBL vervult de rol van ‘academische hoofdaannemer’ en voert de regie over de kwaliteit en uitvoering van 
het onderzoek (en aanverwante activiteiten). De uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden vindt plaats 
met inzet van een netwerk van daarvoor beschikbare vakspecialisten en instanties; een netwerk dat door 
het ESBL wordt opgebouwd en onderhouden. De leerstoelhouder heeft een centrale rol bij de aansturing 
van de bij de onderzoeksactiviteiten van ESBL betrokken onderzoekers, specialisten en professionals. Het 
netwerk biedt flexibele capaciteit en stelt het ESBL in staat om meer opdrachten aan te nemen dan met de 
vaste bezetting mogelijk zou zijn. Uitvoering van de onderzoekswerkzaamheden onder de vlag van het 
ESBL garandeert de opdrachtgever kwaliteit en onafhankelijkheid. De hoogleraar heeft een centrale en 
essentiële rol in de verdere investering, opbouw en onderhoud van het netwerk. 
 
 
4.5. MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE EN VALORISATIE 
 
De leerstoelhouder draagt een visie uit op het valoriseren vanuit het belastingrecht, in het bijzonder op het 
gebied van de lokale belastingheffing. De synergie die ESBL tussen wetenschap, onderwijs en praktijk tot 
stand brengt, vormt binnen ESL een best practice van kennisbenutting en valorisatie. De leerstoel 
‘Heffingen van lokale overheden’ en het ESBL zijn uniek in Nederland. Deze unieke positie heeft de 
afgelopen decennia het ESBL en de daaraan verbonden hoogleraren in staat gesteld een onafhankelijke 
wetenschappelijke stempel te drukken op maatschappelijke en fiscaal-juridische discussies op dit terrein. 
Omdat de leerstoelhouder gezichtsbepalend is voor het ESBL behoort het naar buiten treden met 
onderzoeksresultaten en het deelnemen aan het academische onderwijs en het maatschappelijke debat 
nadrukkelijk tot de taken van de leerstoelhouder. Zo kan een kruisbestuiving plaatsvinden tussen het 
contractonderzoek, de door het ESBL georganiseerde congressen en studiedagen en het zelf geïnitieerde 
onderzoek van het studiecentrum. 
 
 
5. TAAKOPDRACHT BIJZONDER HOOGLERAAR HEFFINGEN VAN LOKALE OVERHEDEN  
 
De leerstoelhouder beschikt over een uitstekende academische reputatie op het gebied van het 
belastingrecht, in het bijzonder op het gebied van de lokale belastingheffing. De bijzonder hoogleraar wordt 
door zijn peers beschouwd als wetenschappelijk expert. De reputatie van de hoogleraar blijkt onder meer uit 
een relevante dissertatie, publicaties in wetenschappelijke tijdschriften, alsmede uit een relevant academisch 
netwerk. 
 
De leerstoelhouder is ‘on top of’ ontwikkelingen in het vakgebied, maar kan hierover eveneens met een 
theoretische distantie, los van de waan van de dag en de dagelijkse rechtspraktijk, met een toekomstgerichte 
blik buiten de gebaande paden over kunnen doceren en publiceren. De hoogleraar beschikt over een 
omvangrijk netwerk van academici en organisaties en treedt geregeld op als gastdocent of als spreker op 
nationale en internationale congressen. De hoogleraar heeft een brede blik op de materie en beschikt over 
de vaardigheid deze op effectieve en constructieve wijze uit te wisselen met collega-wetenschappers, 
vakspecialisten en studenten. De hoogleraar doet blijken in staat te zijn tot valorisatie van wetenschappelijk 
onderzoek via bijvoorbeeld media-optredens en het geven van lezingen. De hoogleraar draagt zorg voor het 
zichtbaar maken van onderzoeksresultaten en neemt deel aan het maatschappelijke debat. 
 
De leerstoelhouder staat zowel qua theorie als praktijk midden in de Nederlandse heffingen en het 
werkveld. De leerstoelhouder richt zijn werkzaamheden onder andere op de Nederlandse lokale belastingen 
en de actuele vraagstukken in dit verband. Tegelijkertijd heeft de hoogleraar een internationale oriëntatie 
en interesse. De hoogleraar legt zich erop toe de nationale en internationale aspecten van lokale heffingen 
op onderzoeksvlak in onderlinge samenhang en wisselwerking combineren. De hoogleraar wordt geacht 
zijn kennis te delen met de samenleving en deel te nemen aan het maatschappelijk debat over lokale 
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overheden. Dit, bijvoorbeeld via de media, op studiedagen voor medewerkers van lokale belastingdiensten, 
of anderszins. 
 
Vanwege de koppeling van deze bijzondere leerstoel met het wetenschappelijk directeurschap van het 
ESBL beschikt de leerstoelhouder over goede communicatieve en leidinggevende eigenschappen 
(samenbindend en dienend academisch leiderschap). De hoogleraar beschikt over de vaardigheden het 
studiecentrum te managen en aan te sturen. De hoogleraar beschikt over de vaardigheden een goede en 
constructieve relatie te onderhouden met de Stichting J.H. Christiaanse. De hoogleraar beschikt over ruime 
ervaring met contractonderzoek en is bereid en heeft de vaardigheden om een concrete bijdrage te leveren 
in het acquireren van opdrachtonderzoek. De hoogleraar heeft het vermogen verbinding te maken met 
strategische partners. De hoogleraar is een uitstekende samenwerker, die ambitie weet te combineren met 
collegialiteit. De hoogleraar identificeert zich met het profiel en de missie en visie van ESL en dat van de 
Sectie Belastingrecht van deze faculteit. 
 
De leerstoelhouder heeft wetenschappelijke integriteit hoog in het vaandel staan. Hij/zij verricht 
wetenschappelijke arbeid volgens de principes van goed wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (VSNU 
2014). 
 
 
6. TAAKOMSCHRIJVING  
 
Onderwijstaken: 
 (mede-) verantwoordelijk voor en/of het in nadrukkelijke samenwerking, als meewerkend academisch 

voorman, met andere docenten verzorgen van de vakken:  
o B2-vak Heffingen Lokale Overheden 
o B2-Moot Court Heffingen Lokale Overheden (onderdeel van Juridisch-Academische Vaardigheden voor 

Fiscalisten) 
o Begeleiding van bachelorwerkstukken en masterscripties, fungeren als tweede lezer van masterscripties 

en voorzitten van afstudeerbijeenkomsten. 

 het in teamverband met de andere docenten ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het door de Sectie 
Belastingrecht te verzorgen fiscaal-juridische studieprogramma. 

 
Onderzoekstaken 

 Vanuit ESBL regelmatig publiceren in hoog aangeschreven nationale en internationale 
vaktijdschriften. 

 Vanuit ESBL zelfstandig en in samenwerking met anderen, zowel binnen de sectie als daarbuiten 
(daaronder begrepen in het buitenland) verrichten van onderzoek binnen het 
onderzoeksprogramma fiscale autonomie en haar grenzen. 

 Vanuit ESBL stimuleren van onderzoek en betrekken bij onderzoek van deelnemers aan het 
onderzoeksprogramma. 

 Vanuit ESBL aantrekken en begeleiden van (buiten)promovendi, waarbij het van groot belang is 
dat de hoogleraar promovendi stimuleert, ondersteunt en hun de kansen geeft hun eigen 
onderzoekslijnen uit te zetten. Het zijn van tweede promotor en in die hoedanigheid effectief 
samenwerken met de eerste promotor. 

 Vanuit ESBL participeren in internationale samenwerkingsverbanden en het opbouwen en 
onderhouden van contacten met personen en instanties in binnen- en buitenland om een verdere 
internationalisering van het onderzoek te stimuleren en publicaties te bevorderen. 

 Vanuit ESBL leveren van een jaarlijkse bijdrage aan het jaarverslag, bij voorkeur met anderen 
binnen (een deelprogramma van) het onderzoeksprogramma. 

 
Bestuurs- en beheerstaken 

 Het functioneren als wetenschappelijk directeur van het ESBL op basis van de beginselen van 
samenbindend en dienend academisch leiderschap. 
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 Binnen de sectie meedragen van verantwoordelijkheid voor de (coördinerende) werkzaamheden op 
het gebied van het onderwijs en het onderzoek. 

 Het desgevraagd participeren in bestuurs- en beheerstaken van de faculteit. 
 Bestuurslid EFS, Erasmus University Rotterdam, en in die hoedanigheid betrokken bij de 

postdoctorale onderwijsprogramma’s en organisatie van EFS-seminars. 
 Bijwonen bestuursvergaderingen Stichting J.H. Christiaanse. 

 
 
7. Profiel 
 
De kandidaat: 

 heeft een proefschrift geschreven op een onderwerp dat relevant is voor de belastingheffing van 
lokale overheden. 

 heeft onderzoekservaring, blijkend uit nationale en internationale publicaties op het vakgebied in 
vooraanstaande tijdschriften op het terrein van het belastingrecht. 

 heeft het vermogen tot het inspireren en begeleiden van onderzoekers en kan als een motiverende 
en coachende promotor voor promovendi optreden. 

 beschikt over een netwerk en wordt als expert gezien op het vakgebied, hetgeen bijvoorbeeld kan 
blijken uit uitnodigingen om op nationale en internationale congressen te spreken en om 
gastcolleges te geven aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. 

 is betrokken bij het maatschappelijke debat en heeft het vermogen om zijn/haar onderzoek in het 
maatschappelijke debat te integreren. 

 identificeert zich met het onderzoekprofiel van ESL en dat van het onderzoeksprogramma Fiscale 
autonomie en haar grenzen. 

 heeft ervaring met het vervaardigen en geven van onderwijs op het terrein van de lokale 
belastingheffing en is een begenadigd docent, hetgeen kan blijken uit onderwijsevaluaties of een 
proefcollege. De hoogleraar heeft de basiskwalificatie onderwijs of is daarvan vrijgesteld op basis van 
onderwijsevaluaties. 

 heeft de vaardigheid colleges in het Nederlands en in het Engels te verzorgen. 
 heeft ervaring met management en kan zich als manager dienend opstellen, niet werkend vanuit 

hiërarchie, maar vanuit de capaciteiten van medewerkers, ongeacht hun positie. Hij/zij stimuleert 
medewerkers het beste uit zichzelf te halen en zorgt voor een veilige en prettige werkomgeving. 

 voelt zich betrokken bij ESBL, Stichting J.H. Christiaanse, de Sectie Belastingrecht, ESL en de 
universiteit.  

 beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen en is een goede samenwerker die ambitie 
weet te combineren met collegialiteit.  

 Omdat het onderwijs in het Nederlands wordt gegeven, maar een deel van het onderzoek in het 
Engels zal worden verricht is zowel een goede beheersing van het Nederlands als van het Engels 
(C1) in woord en geschrift essentieel. 

 
 
8. Benoemingsprocedure 
 
Er wordt gewerkt met een open benoemingsprocedure. De kandidaat is bereid een assessment af te leggen. 


