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Rex Arendsen is op 1 maart 1966 geboren te Putten. Hij is getrouwd met Eva. 
Samen hebben zij vijf kinderen. Na afronding van het Atheneum vervolgde Rex 
zijn opleiding aan de Universiteit Twente. Hij studeerde Informatica met de 
specialisatie Informatiesystemen en Bedrijfskunde met de specialisatie 
Ontwikkelingskunde. In het kader van zijn studie verbleef hij enige tijd in Spanje 
en deed hij onderzoek bij Shell Pernis en aan het Institut Teknologi Bandung in 
Indonesië. Beide studies rondde hij in 1991 af. 
 
In 1991 is hij als adviseur gaan werken bij Utopics bv. informatie-architecten. Als 
projectmedewerker en later als projectleider droeg hij verantwoordelijkheid 
binnen projecten op het snijvlak van business en IT bij banken, verzekeraars en 
ministeries en binnen de (internationale) telecommunicatie en de industrie. Deze 
vernieuwingsprojecten resulteerden in informatieplanningen, architecturen of de 
realisatie dan wel aanbesteding van geautomatiseerde informatiesystemen. Vanaf 
1997 was hij daarnaast als managing consultant binnen het managementteam van 
een van de werkmaatschappijen van Ordina, Ordina Utopics Front Office, 
verantwoordelijk voor de commerciële portefeuille. 
 
In 1998 maakt hij de overstap naar het Automatiseringscentrum van de 
Belastingdienst. Binnen de sector Systeemontwikkeling was hij als 
afdelingshoofd Ondernemingen  verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid 
van onderhoud en (ver)nieuwbouw van de softwaresystemen voor de verwerking 
van de belastingaangiften voor ondernemers, zoals de loon- en omzetbelasting, de 
basisregistratie en de klantbehandelsystemen. Omvangrijke projecten in die 
periode betroffen onder meer de introductie van de Euro, de 
Millenniumwisseling, en de opstart van de nieuwbouw van het 
aanslagbelastingensysteem. Tevens werd hij in die periode verantwoordelijk voor 
de softwareaanpassingen van het systeem voor inkomstenbelastingen in het kader 
van de operatie Belastingherziening 2001. 
In 2001 was hij daarnaast als eigenaar van het Ontwikkel & Beheer proces 
medeverantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe organisatie B/CICT, het 
Belastingdienst Centrum voor ICT. Na de reorganisatie wordt hij in 2001 
voorzitter van de sector Innovatie en lid van het managementteam van B/CICT. 
Binnen deze sector zijn nieuwe technologieën beproefd voor het call center en e-
Tax, een internet gebaseerde technische infrastructuur van de Belastingdienst. 
 
In 2003 start hij als manager van het programma ICT en Administratieve 
Lastenverlichting, een interdepartementaal programma in opdracht van het 
Ministerie van Economische Zaken.   Datzelfde jaar begint hij met 
promotieonderzoek op dit onderwerp binnen het Leibniz Center for Law van de 
Universiteit van Amsterdam. Het Programma ICTAL levert eerste versies van de 
overheidsbrede informatiesystemen het Bedrijvenloket, de 
Overheidstransactiepoort en het Basisbedrijvenregister. 
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Vanaf 2006 is hij vanuit het Ministerie van Financiën betrokken bij activiteiten in 
het vervolg op ICTAL, zoals de nieuwe Gemeenschappelijke Beheer Organisatie 
en het Forum Standaardisatie. Daaruit voortvloeiend wordt bij in 2008 
verantwoordelijk voor een project gericht op de introductie van elektronisch 
factureren door bedrijven aan de overheid. 
 
In zijn rol van coördinator van het onderzoeksprogramma ‘ICT en 
Overheidsorganisaties’, een samenwerking tussen de Belastingdienst en de 
Universiteit Twente, blijft Rex daarnaast betrokken bij onderzoek naar de 
ontwikkeling van de elektronische overheid. 
 


