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PET OP, PET AF

EEN TWEESPRAAK OVER DUBBELE PETTEN IN DE FISCALE WERELD

HENK BERGMAN1

Het is een oud dilemma in de fiscale wereld: mag 
een belastingwetenschapper ook in de adviespraktijk
werken? Of andersom: kan een belastingadviseur 
ook docent en onderzoeker aan de universiteit zijn?
De discussie werd recent nieuw leven ingeblazen 
door de oratie van hoogleraar Vleggeert in Leiden en 
een onderzoek van GroenLinks.

In het Weekblad een tweespraak tussen Hans van
den Hurk (k HvdH), zelfstandig belastingadviseur en HH
hoogleraar belastingrecht aan Maastricht University
en Anna Gunn (AFG), hoofdredacteur van de fiscale
website Artikel104.nl, partner bij Gunn Tax
Communication BV en werkzaam bij de Universiteit
Leiden.

De dubbele pettenproblematiek: waaruit bestaat die 
in de kern? 

(AFG) ‘We hebben de afgelopen jaren felle discussies 
gezien over het Nederlandse belastingrecht. Toeslagen, g

ionals, het functioneren van de Belastingdienst
cale ethiek: alles is controversieel. Dit is zorge-

lijk. Belastingen behoren immers tot het fundament vanlijk. 
onze samenleving. In het democratische debat hieroveronz
behoort de belastingwetenschap daarom een centrale rolbe
te hebben. Burgers en politici kijken naar de wetent -

or informatie en ideeën. Maar het vertrouwen oo
astingwetenschap staat onder druk. 

k spitst zich nu toe op de dubbele petten. 
nks turfde onlangs dat 72,5 procent van alle

hoogleraren belastingrecht en ondernemingsrecht een
nevenfunctie heeft bij een “fors betalend advieskan-
toor”.2 Bij de niet-hoogleraren in deze disciplines is dat
58,6 procent. Dat leidt tot vragen. Zijn deze weten-
schappers nog wel onafhankelijk? Of dienen zij hun 
commerciële broodheer? Op zich zijn dat geen rare 
vragen.

In de fiscale wereld is er weinig begrip voor GroenLinks.
Het rapport wordt niet gezien als een belangrijke uiting 
van maatschappelijke bezorgdheid, maar als een cynisch 
pamflet gericht op het electoraal gewin. Dat vind ik te 
makkelijk. Zeker, het rapport is op plaatsen overtrok-
ken. Maar dat maakt de vraag naar wetenschappelijke
onafhankelijkheid niet minder legitiem.3 Wie het risico
op belangenverstrengeling botweg ontkent is ongeloof-
waardig.

Gegeven het feit dat er niet of nauwelijks wetenschap-
pelijk onderzoek bestaat naar de gevolgen van de
Nederlandse fiscale dubbele petten is terughoudendheid 
geboden – zeker op het individuele niveau. Wel stel ik
de vraag naar de gevolgen op groepsniveau. En dan gaat
het niet alleen over hoogleraren. Deze thematiek is 
even relevant voor docenten, promovendi en alle fisca-
listen die niet in dienst zijn van een universiteit, maar
wel bijdragen aan de fiscale literatuur, onderzoek ver-
richten of meedraaien in het onderwijs. Als GroenLinks
goed heeft geteld dan heeft het merendeel van deze

1 Zelfstandig fiscaal en juridisch journalist.

2 Wetenschappers in dienst van de Zuidas (2021).

3  Omwille van de transparantie: Anna Gunn wordt in het rap-

port aangehaald op dit punt, p. 6.

WFR 2021/66
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belastingwetenschappers een dubbele pet. Je mag dan 
best de vraag stellen wat dit betekent voor de belas-
tingwetenschap als geheel. Is er voldoende diversiteit? 
Of speelt er toch een mate van ongewilde bias of zelfs 
tunnelvisie? Het is ongemakkelijk: dubbele petten staat 
echter – terecht of onterecht – op de publieke agenda. 
Ik ben blij dat het Weekblad er aandacht aan besteedt. 
De geest is tenslotte uit de fles.’

Wat je ook van de GroenLinks-conclusie vindt, er is 
dus wel degelijk een probleem? 

(HvdH) ‘Zeker. Toen ik in 2005 hoogleraar in Maastricht 
werd heb ik met Deloitte – het kantoor waar ik Interna-
tional Tax Partner was – afgesproken dat ik in die func-
tie schrijven mocht wat ik wilde. Dat ging in de praktijk 
niet zonder slag of stoot, moet ik zeggen. Er ontstond 
toch regelmatig discussie over de vraag of ik bepaalde 
uitspraken wel voor mijn rekening mocht nemen. Mis-
schien had het er mee te maken dat mijn oratie uit 2006 
handelde over creditsystemen en ontwikkelingslanden. 
Een collega die daarbij aanwezig was maakte daaruit op 
dat ik kennelijk lid was van een links-progressieve poli-
tieke partij. Toen ik een aantal jaren later een artikel 
publiceerde met de titel Starbucks versus the People, 
over de belastingplanning van Amerikaanse multinatio-
nals, werd er opnieuw met verbazing gereageerd.4 Het 
was allemaal niet echt een probleem, maar ik vond het 
toch beter om weg te gaan.

Je kunt natuurlijk je mond houden als bepaalde ontwik-
kelingen in het voor- of nadeel van je cliënten lijken 

uit te pakken; dan ben je echt niet fout. Maar zo werkt 
het niet bij mij. Ik laat me als wetenschapper door nie-
mand weerhouden om mijn standpunt te verkondigen. 
Dat heeft niets met politiek of zuidas-invloeden te  
maken, maar alles met een reële zorg voor het bedrijfs-
leven. CCCTB bijvoorbeeld betekent veel werk voor  
belastingadviseurs, maar toch ben ik er met naar mijn 
idee goede argumenten op tegen. Hetzelfde geldt voor 
het afschaffen van de dividendbelasting. Het zou toch 
raar zijn als ik mezelf op dat punt zou moeten verloo-
chenen?’

Petloos

Moeten we de dubbele petten afschaffen?

(AFG) ‘Een volledig petvrije universiteit zie ik niet zit-
ten. Toch deel ik de zorgen die hoogleraar Vleggeert 
uitte in zijn veelbesproken oratie van oktober 2020.5 De 
geloofwaardigheid van de belastingwetenschap – en in 
het verlengde daarvan de hele belastingsector – moet zo 
snel mogelijk worden hersteld. Hoe herwinnen we het 
publieke vertrouwen? Het afschaffen van dubbele pet-
ten geeft een duidelijk en concreet signaal dat belan-
genverstrengeling écht niet getolereerd kan worden. 
Maar de vraag is of Nederland er op langere termijn  
beter van wordt. Het afpakken van petten alleen is 
geen garantie voor een evenwichtig debat. En wat het 
lobbyen door kantoren betreft: dat kan ook prima zon-
der professor op de payroll.

We moeten het dus over een andere boeg gooien. De  
belastingwetenschap moet het risico van belangenver-
strengeling onderkennen en ondervangen. Dan richten 
we de pijlen op het echte probleem. Ik denk dat het  
publiek best kan leven met een dubbelpettige expert 
– mits de onafhankelijkheid en integriteit zichtbaar  
gewaarborgd zijn. Ik heb eerder concrete suggesties  
gedaan hoe dit er in de praktijk kan uitzien.’6 

(HvdH) ‘Toen ik in 1989 in Tilburg begon als docent 
was de eis – ja, eis – van hoogleraren Geppaart en Van 
Dijck dat je minstens een dag in de week buiten de 
universiteit aan het werk ging. In de meeste gevallen 
was dat bij een belastingadvieskantoor. De opzet was 
duidelijk: die dag hielp je om de doorwerking van ons 
vak in de praktijk te begrijpen. En ja, we mochten de 

4  Starbucks versus the people, IBFD’s Bulletin 2014 nr. 1, 

p. 27-34. Dit artikel is in vijf andere talen verschenen, w.o. 

het Chinees.

5  J. Vleggeert, Over onafhankelijkheid, de verschraling van het 

fiscale debat en wat we daaraan kunnen doen. Oratie bij de 

aanvaarding van het ambt van hoogleraar belastingrecht aan 

de Universiteit Leiden op 30 oktober 2020. 

6  Anna Gunn, Double Trouble: over onafhankelijkheid en fisca-

le dubbele petten, https://artikel104.nl/petten-2/ (per 

15 maart 2021).
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cale debat – zijn wezenlijk en worden al langer onder de
aandacht gebracht. Ik heb er zelf vaak over geschreven, 
maar dan op een andere manier – en kreeg daar zelfs
een prijs voor.8 Kennelijk zijn de geesten rijp voor een 
reflectie op de dubbele pet. Deze controversiële oratie 
past binnen de door mij bepleite pluriformiteit van 
meningen. Dwarsliggers verdienen meer waardering.’

(HvdH) ‘Mee eens: de belastingwetenschap is gebaat 
bij uiteenlopende meningen en benaderingen. In Maas-
tricht heb ik mijn hoogste cijfer ooit voor een eind-
scriptie gegeven aan een student die vooraf tegen me 
zei: ik wil het daarover hebben, maar ik zeg u wel dat 
ik het helemaal met u oneens ben. Hij kwam met een 
verhaal dat zo goed beredeneerd en opgeschreven was 
dat ik hem een negen heb gegeven.’

(AFG) ‘Wat betreft openheid en diversiteit van menin-
gen zijn Hans en ik het wel eens: daar moeten we naar 
toe. De oplossing heeft niet zozeer te maken met dub-
bele petten, maar met de cultuur eromheen. Die belet
juist openheid en geeft te veel ruimte om krampachtig 
aan bepaalde meningen vast te houden.’

Tegengeluid 

Moeten de NGO’s niet voor het tegengeluid zorgen? 

(HvdH) ‘Ik organiseer al een aantal jaren seminars over 
tax policy en dan nodig ik ook altijd NGO’s uit om hun
standpunt te komen vertellen. Maar je moet voorzichtig 
zijn. Oxfam Novib bijvoorbeeld ervaar ik niet als neu-
traal; hun onderzoeksmethodiek bevat vaak doelredene-
ringen. Ik herinner me dat rapport over belastingpara-
dijzen uit december 2016 waar Nederland in de top drie 
stond. Toen ik samen met de penvoerder van Oxfam 
werd geïnterviewd door Radio 1 werd mij gevraagd of ik
begreep waarom een aantal bekende belastingparadijzen 
niet op de lijst stond. Dat bevreemdde mij inderdaad. De 
verklaring des te meer. Er was slechts een kleine groep 
landen die het enquêteformulier had teruggestuurd en 
alleen die landen stonden op de lijst. Mensen als Bart 
Snels en Paul Tang verwijzen nog steeds naar dit onder-
zoek – dat heeft mede bijgedragen aan de stigmatise-
rende situatie die nu is ontstaan.

De marketing van Oxfam is blijkbaar erg goed. Ze wor-
den ook nog eens voor een redelijk deel gefinancierd 
door de Europese Commissie. Daar kwam ik achter toen 
ik de Commissie zonder enige kritische kanttekening
wel erg vaak zag citeren uit een Oxfam-rapport.’

extra inkomsten houden. In Tilburg zagen ze heel goed
dat enkelpetters te ver van de praktijk staan en daar-
mee hun vak niet optimaal kunnen beoefenen. Sommi-
ge docenten hadden moeite met die opvatting; die had-
den geen zin om zich te verdiepen in allerlei praktische 
probleempjes van hun vak. Maar de meesten zagen het 
nut ervan in en deden het graag. Ik ook.’

(AFG) ‘Ik heb acht jaar bij PwC gewerkt. Tijdens de col-
leges die ik nu geef over fiscale staatssteun en fiscale 
ethiek is dat nog altijd een pre. Studenten waarderen 
inzichten vanuit de praktijk en ik voel me zekerder over 
mijn eigen verhaal. Praktijkkennis is een verrijking van
het onderwijs – mits docenten zorgen voor een even-
wichtige behandeling van de stof. Zelf probeer ik altijd 
om alle kanten van een zaak te belichten – de mooie en 
de minder mooie – en een realistisch beeld te schetsen. 
Mijn motto is dan steeds: “Pas op uw woorden, maar
spreek ze vrijuit”.’7

“Praktijkkennis is een 
 verrijking van het 

 onderwijs – mits docenten 
zorgen voor een 

 evenwichtige behandeling 
van de stof”

Nog even over de oratie van Vleggeert. Hij zegt
n de universiteit alleen maar enkelpetters moe-

ten werken. Maar dan realiseert hij zich naar mijn idee ten w
onvoldoende dat hij zijn vak als hoogleraar nu in brede onv
zin kan uitoefenen omdat hij zelf voorheen bij Loyens & zi
Volkmaars en PwC vele jaren actief is geweest in de V

aktijk en dat hij ook twaalf jaar bedrijfsaa fiscalist 
was.’

et is belangrijk om op de bal – of beter: op de 
spelen en niet op de man. De Leidse oratie is nu 

explosief, maar ik ben benieuwd hoe we er over tien jaar 
op terugkijken. Ik denk dat veel van de kritiek tegen 
die tijd gangbaar is geworden. Vleggeert is een school-
voorbeeld van een disruptor. De thema’s die hij aansnijdt
– onafhankelijkheid, belangenverstrengeling en het fis-

77 Een motto geleend van hoogleraar Ineke Sluiter. Maken en  

breken - Over taal, identiteit en minderheden. Rede (verkort)

ter gelegenheid van de 430e Dies Natalis van de Universiteit 

Leiden, 8 februari 2005.

8 Anna Gunn won in 2020 de Jaap van den Berge-literatuur -

prijs. Zie ook: https://gunntax.com/news/jaap-van-den-

berge-literatuurprijs/
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(AFG) ‘NGO’s zijn aanjagers van het fiscale debat. Samen 
met de onderzoeksjournalistiek vormen ze een belang-
rijke schakel in de informatievoorziening voor de bur-
ger. Ze doen onderzoek naar specifieke bedrijven en 
 leveren soms technische input voor belastinghervormin-
gen. Bij dat laatste denk ik bijvoorbeeld aan het con-
cept van country-by-country reporting: daarbij speelden 
mensen van het Tax Justice Netwerk een belangrijke 
rol. We moeten wel kritisch blijven; ik herken het beeld 
dat Hans schetst namelijk wel. Het is een misvatting  
om NGO’s als een soort “neutrale” partij te zien; wat dit 
betreft verschilt hun “advocacy” niet van de “lobby” 
van organisaties als VNO-NCW of AmCham. 

Vorig jaar was ik betrokken bij een onderzoek naar de 
kwaliteit van “case studies” van NGO’s.9 Het beeld dat 
NGO’s geen fiscale kennis hebben is inmiddels achter-
haald, maar de beschikbaarheid van gegevens en infor-
matie is wel een probleem. Dat maakt de uitkomsten 
minder betrouwbaar. We hebben aanbevelingen gedaan, 
onder meer in de sfeer van hoor en wederhoor. Het 
beeld dat NGO’s nooit contact opnemen met bedrijven is 
overigens onjuist; soms doet men dat wel maar komt er 
geen antwoord. 

Het begrip “tegengeluid” vind ik ook interessant. 
Anno 2021 is veel van het NGO-denken over belasting 
mainstream geworden. Dat multinationals meer belas-
ting zouden moeten betalen is over het hele politieke 
spectrum geen controversieel standpunt meer. Ook bin-
nen de belastingwereld zelf is een kentering gaande. De 
volgende generatie, die nu in de virtuele collegebanken 
zit, groeit op in het post BEPS-tijdperk. Voor deze nieu-
we lichting zijn de NGO’s reguliere actoren in het fiscale 
debat.’

Hamvraag

De hamvraag: wat is het voordeel van werken met 
een dubbele pet? 

(HvdH) ‘Ik ben in opdracht van een aantal Latijns- 
Amerikaanse en Afrikaanse belastingadministraties  
bezig met een onderzoek naar misbruik van belasting-
verdragen. Ze hebben mij gevraagd met de expliciete 
motivering dat ik hoogleraar ben, maar daarnaast een 
internationale procedurepraktijk heb en dus weet hoe 
het in de praktijk toegaat. Met die twee petten op kan 
je ons helpen om misbruik in kaart te brengen, zeiden 
ze toen we de opdracht vooraf bespraken. Een duidelij-
ker antwoord kan ik niet geven.’ 

(AFG) ‘Dat herken ik zeker. Wie fiscale wetenschap kan 
combineren met praktijkkennis kan veel betekenen voor 
bijvoorbeeld ontwikkelingslanden en NGO’s. Dubbelpet-
ters moeten dan wel in de gelegenheid zijn om hun 
kennis te delen – dat is soms een probleem. Verder nog 
de kanttekening dat het vergaren van ervaring ook 
volgtijdelijk kan. Het is niet nodig om alle petten tege-
lijkertijd te dragen.’ 

Toch zien we dat die dubbele petten het vertrouwen 
in zowel het belastingrecht als de fiscale wetenschap 
hebben doen afnemen en hier en daar zelfs hebben 
doen omslaan in wantrouwen. Hoe kan dat hersteld 
worden? 

(AFG) ‘Vooropgesteld: dit is geen gemakkelijke kwestie. 
Vertrouwen komt immers te voet en gaat te paard. Het 
publiek moet ervaren dat het hoogwaardige en onpartij-
dige informatie krijgt. Burgers kunnen bijbedoelingen 
of verborgen agenda’s op een afstand ruiken. Dit is een 
kwestie van lange adem. De sleutel ligt bij meer diversi-
teit, zowel van ideeën als van mensen. We kunnen het 
Nederlandse belastingdebat verbeteren. De maatschappij 
financiert de wetenschap en mag daarom verwachten 
dat wetenschappers het politieke en publieke debat  
onpartijdig voorzien van kennis en inzichten. Als alle 
kanten van de zaak op een eerlijke, transparante en  
integere wijze belicht worden is een eventuele dubbele 
pet misschien niet meer zo relevant.’

(HvdH) ‘Mee eens. Met de nadruk op de woorden: alle 
kanten van de zaak. Voorbeeld. Bijna alle Nederlandse 
politici laten zich leiden door de leer van econoom Bas 
Jacobs, die stelt dat Nederland een uitermate flexibele 
economie heeft. Als we hier morgen duizend arbeids-
plaatsen verliezen dan kunnen we die overmorgen weer 
invullen. Dat klinkt goed, maar het is het macro-econo-
mische verhaal. Ik kom uit Noord-Brabant, daar hadden 
we een internationaal goed bekend staand hightech- 
bedrijf in de metaal: Wärtsilä in Drunen. In de economi-
sche crisis gingen daar in 2010 ruim vierhonderd hoog-
waardige banen verloren. Dat was eens maar nooit meer, 
vonden ze in Drunen en omgeving, we kunnen ons  
beter concentreren op logistiek. Het resultaat zie je: 
overal blokkendozen, waar bedrijven als Bol.com hun 
spullen opslaan en waar hoofdzakelijk Poolse en andere 
Oostblok-werknemers actief zijn. Die vliegen elke week 
op en neer en leveren daardoor maar een kleine bijdrage 
aan de Nederlandse maatschappij. Maar we hebben 
hoogopgeleide techneuten verloren – en die komen 
nooit meer terug. Hetzelfde verhaal dreigt op te gaan 
voor TataSteel in IJmuiden. 

Ik vind dat Nederland te weinig aandacht heeft voor de 
kwaliteit van onze arbeidsplaatsen. We moeten innova-
tief en technologisch toonaangevend blijven en geen 
dozenverplaatseconomie worden. En bij hoogwaardige 

9  A.F. Gunn, D.-J. Koch en F. Weyzig, A methodology to 

 measure the quality of tax avoidance case studies: Findings 

from the Netherlands, Journal of International Accounting, 

Auditing and Taxation 39 (2020) 100318.
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“Ik vind het onbegrijpelijk 
dat staatssecretaris 

 Vijlbrief na dat 
 GroenLinks-rapport meteen 
door de knieën is gegaan. 

Dat is zinloze 
 Bühne- politiek”

(AFG) ‘In het huidige klimaat had Vijlbrief geen andere 
keuze. Ja, het is symboolpolitiek – maar symbolen zijn 
belangrijk. De opkomst van de petloze commissie is een 
teken aan de wand. Als het ons niet lukt om het publie-
ke vertrouwen te herstellen is deze harde aanpak van 
dubbelpetters ons voorland. Dat kun je erg vinden of 
niet. Op de langere termijn is zo’n rigide houding naar 
mijn idee onhoudbaar. Er komt een moment dat de beste
specialist een dubbele pet heeft. Dan moet per geval 
naar de onafhankelijkheid gekeken worden. Als ik naar 
de samenstelling van de tweede Commissie Ter Haar 
kijk, dan zie ik daarin voldoende zwaarte en diversiteit 
– ook zonder dubbelpetters.’

(HvdH) ‘Daar ga ik niet helemaal in mee. Het verbaast
me dat in die commissie ook degene zit die bij Oxfam 
Novib eindverantwoordelijk was voor het nogal tenden-
tieuze rapport over belastingparadijzen uit 2016 dat ik 
al noemde. Dan heb je toch ook een dubbele pet op?’

Nog een nieuwe ontwikkeling: de overheid doet 
steeds vaker een beroep op de kennis en expertise 
van onder meer de belastingadvieswereld door 
 internetconsultaties over fiscale wetsvoorstellen uit 
te schrijven. Lost dat het dubbele petten-probleem 
niet deels op? 

(HvdH) ‘Het is zeker nuttig, alleen zijn het er wel veel. 
Soms lopen er op mijn gebied drie tegelijkertijd, want 
ook de OESO en de EU vragen regelmatig mijn mening.
Ik ben lang niet altijd in staat om daar allemaal op te 
reageren. Waarbij ook het niet onbelangrijke punt 
speelt dat ik in de tijd die ik aan een consultatie kwijt 
ben geen geld kan verdienen; je krijgt er geen vergoe-
ding voor.’

werkgelegenheid hoort een faciliterend belastingstelsel. 
Dus ik roep al heel lang: belastingwetenschappers, laat
de voordelen van een fiscaal gunstig vestigingsklimaat
maar duidelijk zien en bestrijd daarmee het groeiende
anti-multinational sentiment.’

(AFG) ‘Hans maakt een terecht punt, maar ik denk dat
er wel een nuance nodig is. Er wordt binnen fiscale 
kringen te veel gehamerd op het belang van “het vesti-
gingsklimaat” – onder andere door lobbyorganisaties –
zonder dat het begrip gedefinieerd wordt of kritisch
onderzocht. Mijn gespreksgenoot maakt zich niet schul-
dig aan oppervlakkig of opportunistisch gebruik van
het begrip, dat gaat zonder zeggen. Meer in het alge-
meen: “vestigingsklimaat” is een soort retorische con-
structie die wordt ingezet als het gaat om voordelen
voor grote bedrijven.

“Vestigingsklimaat” is geen neutraal begrip meer; eerder 
een soort troefkaart om een discussie te winnen. Ik 
chargeer nu een beetje, maar het begrip heeft inmiddels 
een negatieve bijklank in het maatschappelijke debat.
Zo ontstaat het risico dat reële waarschuwingen vanuit
het veld over de economische uitwerking van belasting-
maatregelen niet gehoord worden. Dat is kwalijk en mis-
schien zelfs gevaarlijk waar het gaat om bijvoorbeeld 
de werkgelegenheid. Het zou dus beter zijn om in het
publieke debat het woord “vestigingsklimaat” te vervan-
gen door een meer specifieke uitleg van het probleem
of risico. Zo komt de problematiek scherper in beeld en
wordt misbruik van het begrip voorkomen.’

((HvdHH ) ‘We moeten de terminologie in het debat veran-
deren. Niet meer “vestigingsklimaat” gebruiken, maar 
“kwalitatieve werkgelegenheid”.’

Overheid

Tot nu toe hebben we het over belastingadviseurs en 
wetenschappers. Maar er is nog een derde partij: 
de overheid. Staatssecretaris Vijlbrief heeft recent 
gezegd dat hij niet langer belastingadviseurs met een 
bijbaan in de wetenschap wil opnemen in commissies 
die de regering adviseren over fiscaliteit. Is dat de 
juiste weg? 

(HvdH) ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat hij na dat Groen-
Links-rapport meteen door de knieën is gegaan. Dat is 
zinloze Bühne-politiek. Zo verspeelt hij grote hoeveel-
heden relevante kennis. Dat neem ik hem wel kwalijk.’
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(AFG) ‘Ik heb ooit twee hele dagen besteed aan het 
schrijven van commentaar voor een internetconsultatie. 
Dat kan ik mij, net als Hans, niet al te vaak permitte-
ren. Voor advieskantoren en grote bedrijven is het wat 
makkelijker. Het risico speelt dat commerciële geluiden 
de overhand krijgen, simpelweg doordat onafhankelijke 
spelers te weinig middelen hebben om effectief mee te 
doen. Er is geen pasklare oplossing, maar het zou hel-
pen als NGO’s en politieke partijen vaker en in een 
 eerder stadium vaktechnische ondersteuning zouden 
krijgen, het liefst pro deo, bij het schrijven van consul-
tatiecommentaren. Vanuit de belastingwetenschap  
gebeurt dit al tot op zekere hoogte, maar deze onder-
steuning moet worden uitgebreid. De NOB en het RB 
zouden hier een waardevolle rol kunnen spelen. Dat kan 
bijdragen aan een technisch zuiverder – en dus beter – 
belastingdebat, waarbij alle spelers over genoeg kennis 
bezitten. Het speelveld wordt dan gelijker.’

Hoogleraar

Laatste punt: je kunt ‘gewoon’ of ‘bijzonder’ 
 hoogleraar zijn. Maakt dat nog verschil voor de 
 dubbele petten-kwestie? 

(HvdH) ‘Ik ben gewoon hoogleraar, benoemd voor onbe-
paalde tijd. Dan kan je toch wat makkelijker onafhan-
kelijk zijn dan in het geval je leerstoel wordt gefinan-
cierd door een kantoor.’

(AFG) ‘Ik merk vaak dat er verwarring bestaat over de 
aanduiding “bijzonder” hoogleraar. Veel mensen denken 
dat je zo genoemd wordt omdat je extra goed bent in je 
vak. Laten we een andere term gebruiken; ik stel voor: 
praktijkhoogleraar.’

(HvdH) ‘Dat vind ik een prima suggestie.’ 


