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HOOFDSTUK 1.  

Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het voorjaar van 2022 zijn berichten in de media verschenen over de mogelijke invloed van derden op 

onderzoek en publicaties van (bijzonder) hoogleraren Belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam 

(UvA). Ook zijn hierover Kamervragen gesteld. In de berichten werd ook gerefereerd aan de wijze van 

financiering van de leerstoel Internationale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen. Het 

beeld dat uit de publicaties naar voren gekomen is, is – onder andere – dat er aspecten zijn die een nader 

onderzoek vragen bij de instelling van de leerstoel Internationale fiscale aspecten van collectieve 

(vastgoed)beleggingsinstellingen rond de financiering en mogelijke achterliggende partijen. 

De decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) van de Universiteit van Amsterdam heeft 

Berenschot gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het doel van het onderzoek is helderheid te verkrijgen 

in de wijze van de totstandkoming van de leerstoel in 2012 en daarna.  

1.2 Uitvoering onderzoek en opbouw rapportage 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 geven wij de gevolgde onderzoeksaanpak weer, 

daarin staan ook de onderzoeksvragen opgenomen. Hoofdstuk 3 bevat het toetsingskader, dat wordt 

gevormd door beleidsregels en besluiten van de UvA, regelingen, besturingsdocumenten, 

beleidsdocumenten, jaarverslagen en andere relevante informatie. In hoofdstuk 4 is een overzicht van 

gebeurtenissen, relevant voor dit onderzoek, opgenomen. Hoofdstuk 5 bevat de beantwoording van de 

onderzoeksvragen. In het afsluitende hoofdstuk 6 relateren wij de bevindingen aan het toetsingskader en 

geven wij onze reflectie. 
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HOOFDSTUK 2.  

Aanpak van het 

onderzoek 

2.1 Doel 

Het doel van het onderzoek is helderheid te verkrijgen in de wijze van de totstandkoming en de 

financiering van de bijzondere leerstoel Internationale fiscale aspecten van collectieve 

(vastgoed)beleggingsinstellingen in 2012 en daarna.1 Naast het beschrijven van de feitelijke 

totstandkoming van de leerstoel geven wij onze reflectie op de situatie, aan de hand van de destijds 

geldende regelgeving binnen de UvA. 

Opmerking over weergave van namen van personen 

In dit rapport zijn ter bescherming van de privacy van personen alle namen van personen vervangen door 

functiebenamingen, zodanig dat personen met dezelfde functie van elkaar zijn onderscheiden via een 

cijfer (de eerste persoon die de functie vervulde heeft het laagste cijfers). Als er twee personen zijn die een 

functie vervulden van wie één nog steeds in functie is, dan is de vorige functionaris aangegeven als 

‘voormalig’ (vm), deze aanduiding is ook gebruikt voor een persoon die een functie niet meer vervult 

(zoals de hoogleraar Belastingrecht die de functie tot zijn ontslag eind april 2022 vervulde). 

2.2 Onderzoeksvragen 

Om helderheid in de totstandkoming van de leerstoel te verschaffen, heeft de UvA een zevental 

onderzoeksvragen geformuleerd. De onderzoeksvragen voor dit onderzoek luiden als volgt: 

1. Hoe is de bijzondere leerstoel Internationale fiscale aspecten van collectieve 

(vastgoed)beleggingsinstellingen die in 2012 werd gevestigd vanwege de Amsterdam School of Real 

Estate, met inbegrip van de financiële afspraken daarover, tot stand gekomen? 

2. Wat was de rol van vm hoogleraar Belastingrecht en van diens leidinggevende bij het realiseren van 

deze leerstoel?  

3. Is en zo ja, op welke wijze, de leerstoel van vm hoogleraar Belastingrecht, nadat deze in 2016 was 

omgezet in een gewone onbezoldigde leerstoel, en nadat deze in 2018 was omgezet in een gewone 

bezoldigde leerstoel, gefinancierd gebleven vanuit de Amsterdam School of Real Estate dan wel door 

vm hoogleraar Belastingrecht persoonlijk? Welke afspraken zijn daarover gemaakt en met wie? 

4. Welke nevenwerkzaamheden bekleedde vm hoogleraar Belastingrecht vanaf 2012 en heeft hij hier op 

gepaste wijze uiting aan gegeven? 

5. Welke nevenwerkzaamheden bekleedde de leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht vanaf 

2012 en heeft hij hier op gepaste wijze uiting aan gegeven? 

6. Welke kennis had het faculteitsbestuur van de FdR van de financieringsconstructies van de bijzondere 

leerstoel, de gewone onbezoldigde leerstoel, en de gewone bezoldigde leerstoel van vm hoogleraar 

Belastingrecht en/of betalingen vanuit de ASRE aan vm hoogleraar Belastingrecht persoonlijk? Welke 

 

 

1 Over de in paragraaf 1.1 genoemde aanleiding ‘invloed van derden op onderzoek en publicaties van (bijzonder) 
hoogleraren Belastingrecht aan de UvA’ is een separaat onderzoek uitgevoerd.! 
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inspanningen zijn door het faculteitsbestuur van de FdR ondernomen om zich op de hoogte te stellen 

van deze constructies? 

7. In welke mate verhielden de constructies en handelingen zich tot de dan geldende regelgeving en 

beleid binnen de UvA en overige relevante regelgeving en beleid? 

 

2.3 Plan van Aanpak 

De toegepaste onderzoeksmethoden in dit onderzoek bestaan uit documentenanalyse en interviews. Onze 

aanpak bestond uit de volgende onderdelen. 

In de documentstudie bestudeerden we de relevante informatie, en vanuit onze eigen search, gebaseerd 

op openbare stukken en documentatie verkregen van de opdrachtgever. We verdiepten ons in 

verschillende regelingen, besturingsdocumenten, beleidsdocumenten, jaarverslagen en andere relevante 

informatie. Op basis van de documentstudie maakten we ons toetsingskader en gaven we een eerste 

aanzet tot de beantwoording van de onderzoeksvragen. Een compleet overzicht van de bestudeerde 

documenten is te vinden in bijlage 2.  

Op basis van de documentstudie zoals hiervoor beschreven, maakten we informatieleidraden voor ieder 

te voeren gesprek. Deze bevatten een basis met algemene vragen voor iedere gesprekspartner en vragen 

die specifiek een gebeurtenis, functie of achtergrond betreffen. De interviewleidraad is gemaakt op basis 

van de vragen in het onderzoek, zoals in 2.2 geformuleerd. 

De opdrachtgever heeft de te interviewen personen benaderd met de reden van het onderzoek en de 

vraag of zij willen meewerken aan het onderzoek. De VBFV heeft de onderzoekers aangegeven niet te 

willen meewerken aan het onderzoek en heeft verwezen naar de eerder afgelegde verklaring, uitgebracht 

als persbericht op 5 mei 2022. De vm hoogleraar Belastingrecht wilde – wegens persoonlijke 

omstandigheden, waaronder het sterfbed en vervolgens overlijden van zijn moeder op 19 augustus 2022 – 

geen persoonlijk interview aan de onderzoekers geven en verzocht vragen aan hem te sturen, die hij 

schriftelijk heeft beantwoord. 

2.3.1 Interviews 

De gesprekken zijn in beslotenheid en met twee, vaak drie, onderzoekers van Berenschot gevoerd ten 

behoeve van een objectieve blik. In totaal hebben er elf interviews plaatsgevonden. Van de gesprekken is 

een verslag opgesteld dat ter verificatie aan de gesprekspartner is voorgelegd. Deze gespreksverslagen 

worden niet met de opdrachtgever of derden gedeeld. 

Naar aanleiding van de eerste gespreksronde en eventuele bestudering van aanvullende documentatie 

hebben wij aan alle gesprekspartners aanvullende vragen gesteld. De beantwoording van deze vragen 

maakte onderdeel uit van voorgenoemd gespreksverslag. Alle geïnterviewden hebben daaraan hun 

medewerking verleend. De retour ontvangen verslagen zijn vervolgens definitief vastgesteld. 

Op 18 juli 2022 is de voormalig hoogleraar Belastingrecht uitgenodigd voor een interview. Na enkele 

reminders, heeft hij begin september laten weten wegens persoonlijke omstandigheden niet aan een 

interview te kunnen meewerken, maar wel is hij bereid schriftelijke vragen te beantwoorden (zie 

hiervoor). Eind oktober zijn deze vragen toegezonden. Op 23 november 2022 zijn de antwoorden 

ontvangen. 

In bijlage 1 is een volledig overzicht opgenomen van de geïnterviewde functionarissen, alleen aangeduid 

met hun functie. 
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2.3.2 Onderzoek en rapportage 

Het onderzoek bevat een beschrijving van de gebeurtenissen en gedragingen, op basis van de 

documentatie en de interviews. Uit het onderzoek wordt duidelijk of en zo ja, waarover, verschillende 

inzichten bestaan. We legden de vastgestelde situaties en gedragingen ter toetsing vervolgens langs het 

dan geldende kader binnen de UvA, en gaven op onderdelen, onze reflectie. 

Op een conceptversie van het rapport zijn vier in het onderzoek betrokken personen gevraagd wederhoor 

te geven. Allen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Hun opmerkingen zijn door de 

onderzoekers gewogen en vervolgens grotendeels verwerkt; waar dat niet het geval is geweest is dit aan 

betrokkene met reden waarom dit niet is verwerkt, teruggekoppeld. 

Een concept-rapport is aan de opdrachtgever voorgelegd. Na verwerking van de ontvangen reactie is het 

rapport definitief gemaakt en aan de opdrachtgever overhandigd. 

  



 

 

 7/63 

HOOFDSTUK 3.  

Toetsingskader 

3.1 Inleiding 

In het voorliggende onderzoek brengen we de relevante feiten in beeld inzake de instelling en financiering 

van de leerstoel internationale fiscale aspecten van collectieve vastgoedinstellingen. We bekijken het 

handelen van betrokkenen in het licht van relevante regelgeving en geldende gedragscodes bij de UvA. In 

dit toetsingskader zijn bepalingen opgenomen op basis waarvan wij tot een oordeel kunnen komen.  

Het toetsingskader bestaat uit de volgende onderdelen, geordend naar tijd: 

1. Regeling Nevenwerk (d.d. 19 oktober 2009) 

2. Hooglerarenbeleid UvA (d.d. 12 januari 2011) 

3. Reglement bijzondere leerstoel (d.d. 12 augustus 2012) 

4. Regeling Nevenwerkzaamheden 2014 (d.d. 14 april 2014)  

5. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2004, herzien 2012, 2014 en 2018) 

6. Samengevoegde sectorale regeling nevenwerkzaamheden juli 2017 en aanvullende regeling 

nevenwerkzaamheden UvA 2018 (d.d. 5 november 2019) 

Van elk van de onderdelen lichten wij de voor het onderzoek (meest) relevante passages uit. De 

weergegeven teksten zijn letterlijke citaten. Vanwege de omvang ervan zijn deze passages opgenomen in 

bijlage 2.   
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HOOFDSTUK 4.  

Overzicht 

gebeurtenissen 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende gebeurtenissen die zich binnen de scope van dit onderzoek hebben 

afgespeeld, weergegeven. De gebeurtenissen zijn geordend op datum en in subkoppen onderverdeeld. In 

bijlage 2 is een uitgebreide documentstudie weergegeven. 

Datum Gebeurtenis 

 Vaststelling van diverse regelingen en aanstelling als docent 

19-10-2009 De Regeling Nevenwerk UvA wordt vastgesteld. 

01-02-2010 Bij besluit van het CvB vertegenwoordigd door de vm decaan van de FdR 
(ondertekend door de vm directeur bedrijfsvoering 1, namens de vm decaan) wordt 
de vm hoogleraar Belastingrecht per 1 februari 2010 benoemd als Docent 3 voor 
een periode van 4 jaren voor 0,2 fte. 

12-01-2011 Het hooglerarenbeleid (‘hooglerarenbeleid 2011’) van de UvA wordt opnieuw 
uitgegeven inclusief de procedure en modelovereenkomst voor een gesponsorde 
leerstoel.  

 Instelling van de bijzondere leerstoel Internationale fiscale aspecten van 
collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen 

21-09-2011 De profielschets voor een bijzonder hoogleraar Internationale fiscale aspecten van 
collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen is opgesteld. 

10-10-2011 Vm bestuurssecretaris FdR stuurt namens de vm decaan aan het CvB een brief met 
het verzoek om de leerstoel internationale fiscale aspecten van collectieve 
vastgoedbeleggingsinstellingen in te stellen met een omvang van 0,2 fte. Voor de 
benoeming zal een open werving plaatsvinden. 

24-01-2012 Uit de mailwisseling tussen vm bestuurssecretaris FdR en een medewerker van 
Academische Zaken (AZ) is op te maken dat het CvB stelt dat er sprake moet zijn 
van een gesponsorde leerstoel. De vm bestuurssecretaris FdR meldt dat er na 
overleg met betrokkenen is besloten voor een bijzondere leerstoel te kiezen; op 

dezelfde wijze waarop de ASRE bijzondere leerstoelen heeft bij de FEB en FMG.  

26-01-2012 
(dagtekening brief 
10-10-2011) 

Vm bestuurssecretaris FdR stuurt namens de vm decaan aan het CvB een brief met 
het verzoek om in tegenstelling tot de brief van 10-10-2011, de bijzondere leerstoel 
internationale fiscale aspecten van collectieve vastgoedbeleggingsinstellingen in te 
stellen met een omvang van 0,2 fte. Voor de benoeming zal een open werving 
plaatsvinden. 

30-01-2012 In een brief van de directeur bedrijfsvoering ASRE aan vm bestuurssecretaris FdR 
stemt de ASRE in met en geeft een financiële garantie af voor de bijzondere 
leerstoel Europese fiscale harmonisatie van nationale regimes in relatie tot vastgoed 
en infrastructuur (typefout). De statuten van ASRE zijn in de bijlage opgenomen. 



 

 

 9/63 

Datum Gebeurtenis 

01-02-2012 Memo AZ aan vm rector magnificus. De vm rector magnificus tekent voor akkoord 
een memo over de vestiging van de bijzondere leerstoel conform het verzoek van de 
decaan d.d. 10 oktober 2011. In dit memo staat tevens vermeld dat er in eerste 
instantie verzocht werd een gewone leerstoel in te stellen, maar omdat deze 
gefinancierd werd door de Amsterdam School of Real Estate dat niet mogelijk was2. 
De decaan heeft er daarom voor gekozen om het als een bijzondere leerstoel te 
laten vestigen. In de brief wordt tevens een voorstel gedaan voor leden van het 
curatorium en benoemingsadviescommissie. 

03-02-2012 Het College voor Promoties brengt aan het CvB een positief advies uit voor het 
vestigen van de bijzondere leerstoel Internationale fiscale aspecten van collectieve 
vastgoedbeleggingsinstellingen. 

09-02-2012 Het CvB stemt in met de vestiging van de bijzondere leerstoel door de ASRE bij de 
FdR en het reglement van de leerstoel.  

14-02-2012 In een brief van het CvB aan de decaan deelt het CvB mede dat het op 9 februari 
2012 ingestemd heeft met de toelating van de ASRE tot de vestiging van de 
bijzondere leerstoel internationale fiscale aspecten van collectieve 
vastgoedbeleggingsinstellingen bij de FdR. 

 Benoemingsprocedure 

15-02-2012 Vacaturetekst voor een bijzonder hoogleraar internationale fiscale aspecten van 
collectieve vastgoedbeleggingsinstellingen is gereed. In deze vacature wordt een 
sollicitatiedeadline genoemd van 17 maart 2012.  

14-02-2012 t/m 29-
02-2012 

De Radboud Universiteit Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Open 
Universiteit, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en Maastricht 
University kunnen geen namen noemen voor de bijzondere leerstoel. 

27-02-2012 De Universiteit Leiden kan twee kandidaten voor de vacature voor de bijzondere 
leerstoel noemen. 

28-02-2012 Tilburg University noemt de naam van vm hoogleraar Belastingrecht voor de 
vacature voor de bijzondere leerstoel. 

10-03-2012 In een sollicitatiebrief inclusief CV en publicatielijst gericht aan directeur 
bedrijfsvoering 1, solliciteert vm hoogleraar Belastingrecht voor het bijzonder 
hoogleraarschap.  

27-03-2012 De Erasmus universiteit laat weten geen namen te kunnen noemen voor de 
bijzondere leerstoel. 

18-04-2012 De benoemingsadviescommissie adviseert om vm hoogleraar Belastingrecht te 
benoemen voor de bijzondere leerstoel. 

16-04-2012 t/m 25-
04-2012 

De zusterfaculteiten stemmen in met de benoeming van vm hoogleraar 
Belastingrecht op de bijzondere leerstoel internationale fiscale aspecten van 
(vastgoed)beleggingsinstellingen of onthouden zich van advies. De Radboud 
Universiteit Nijmegen (geen reden), de Open Universiteit (ontbreken van expertise) 
en de Universiteit Utrecht (ontbreken van expertise) onthouden zich van advies. 
Tilburg University (steunt de voordracht), de Erasmus Universiteit Rotterdam (gaat 
akkoord), de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen en Maastricht 
University stemmen in. 

 

 

2 Het verzoek tot instelling van een gewone leerstoel is niet onderzocht omdat dit onderzoek betrekking heeft op de 
bijzondere leerstoel 
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Datum Gebeurtenis 

16-08-2012 De vm decaan verzoekt het CvB om in te stemmen met de voordracht van de vm 
hoogleraar Belastingrecht op de bijzondere leerstoel internationale fiscale aspecten 
van (vastgoed)beleggingsinstellingen voor 0,4 fte voor 5 jaren. (op 03-10-2012 is 
dat gecorrigeerd naar 0,2) 

Bij dit verzoek is een dossiersamenvatting toegevoegd met de volgende bijlagen: 

• Het eerdere besluit van het CvB tot vestiging van de bijzondere 
leerstoel (d.d. 9 februari 2012). 

• De financiële garantstelling van de ASRE (d.d. 17 augustus 2012) 
• Mailwisseling tussen de vm vakgroepsvoorzitter, de algemeen directeur 

van de ASRE en de directeur bedrijfsvoering van de ASRE over de 
financiële garantstelling (d.d. 12 juli 2012). 

• De statuten van de ASRE 
• Het reglement van de bijzondere leerstoel 
• De reacties van de zusterfaculteiten op het verzoek om geschikte 

kandidaten(d.d. 14 februari 2012 t/m 29 februari 2012) 
• Het benoemingsadviesrapport (d.d. 18 april 2012) 
• Het CV en de publicatielijst van de vm hoogleraar Belastingrecht 
• De reacties van de zusterfaculteiten op de voordracht van de vm 

hoogleraar Belastingrecht (d.d. 16 april 2012 t/m 25 april 2012) 
• Het positieve advies van de vaste commissie voor de hoogleraren- en 

UHD benoemingen (d.d. 16 augustus 2012) 
• De profielschets van de bijzondere leerstoel 

16-08-2012 In een brief van de vaste commissie voor hoogleraar- en UHD benoemingen aan de 
decaan stemt de commissie in met de voordracht van vm hoogleraar Belastingrecht. 

De instelling van de leerstoel zelf is eerder tijdens drie vergadermomenten 
besproken: 

• 24 oktober 2011 
• 10 januari 2012 
• 17 januari 2012 

17-08-2012 In een brief van algemeen directeur ASRE aan een medewerker van Academische 
Zaken (AZ) stemt de ASRE in met en geeft een financiële garantie af voor de 
bijzondere leerstoel.  

19-09-2012 De rector magnificus is akkoord met de voordracht van vm hoogleraar 
Belastingrecht voor een periode van vijf jaar met een omvang van 0,2 fte. 

03-10-2012 Het CvB stemt in met de benoeming van vm hoogleraar Belastingrecht voor de 
bijzondere leerstoel voor 7,6/38e van de volledige werktijd voor een periode van vijf 
jaar. 

06-11-2012 In een brief van de voorzitter van het bestuur van de ASRE aan het CvB stemt de 
ASRE in met de benoeming van vm hoogleraar Belastingrecht tot bijzonder 
hoogleraar Internationale Fiscale Aspecten van Collectieve 
Vastgoedbeleggingsinstellingen voor een periode van 5 jaar voor 0,2 fte ingaande 1 
november 2012. 

 Aanstelling 

17-12-2012 De directeur bedrijfsvoering 1 stuurt een brief aan vm hoogleraar Belastingrecht om 
de uitbreiding van de werktijd van 8 uur naar 16 uur per week incl. toelage 
hoogleraarschap te bevestigen. (Dit gebeurt abusievelijk en wordt op 25-03-2013 
gecorrigeerd, zie hieronder)  

25-03-2013 De directeur bedrijfsvoering 1 stuurt een brief aan vm hoogleraar Belastingrecht met 
de mededeling dat de uitbreiding van de werktijd en de toelage voor het 
hoogleraarschap met terugwerkende kracht teruggedraaid wordt en de werktijd bij 
de FdR als docent 8 uur per week bedraagt. De reden hiervoor is dat de ASRE 
betaalt voor het bijzonder hoogleraarschap van 8 uur per week.  
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Datum Gebeurtenis 

05-11-2013 Bij besluit van het CvB vertegenwoordigd door de vm decaan van de FdR (bij 
afwezigheid van de vm directeur bedrijfsvoering 1 ondertekend door de vm 
faculteitssecretaris, namens de vm decaan) wordt de aanstelling van de vm 
hoogleraar Belastingrecht als docent per 1 februari 2014 verlengd voor een periode 
van 2 jaren met een omvang van 0,2 fte. 

 Vaststelling diverse regelingen 

14-04-2014 De regeling Nevenwerkzaamheden 2014 wordt vastgesteld. 

17-12-2014 De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2004, herzien 2012 en 2014) 
wordt vastgesteld. 

 Wijziging van de bijzondere leerstoel naar een gewone, onbezoldigde, 
leerstoel 

17-03-2015 Vm vakgroepsvoorzitter verzoekt in aanmerking nemende de opmerkingen van de 
vm decaan en de HR-adviseur zelf, de HR-adviseur om vm hoogleraar Belastingrecht 
aan te stellen als gewoon hoogleraar voor 16 uur per week om niet.  

01-07-2015 De decaan vraagt het CvB de bijzondere leerstoel Internationale fiscale aspecten van 
collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen te wijzigen in een gewone onbezoldigde 
leerstoel en vm hoogleraar Belastingrecht voor onbepaalde tijd te benoemen. De 
reden hiervoor is dat de tijdelijke aanstelling als UD (0,2 fte) niet meer kan worden 
verlengd. 

Als bijlagen zijn een verslag van werkzaamheden, een cv en een overzicht van 
publicaties en lezingen toegevoegd. 

30-07-2015 In een mail van vm bestuurssecretaris FdR aan een medewerker van AZ wordt 
bevestigd dat vm hoogleraar Belastingrecht akkoord is met de instelling van een 
gewone leerstoel en deze te bekleden voor 2 dagen om niet. 

27-10-2015 In een brief van de directeur bedrijfsvoering ASRE aan de CvB verklaart de ASRE 
zich akkoord met het wijzigen van de bijzonder leerstoel naar een gewone leerstoel 
en geeft de ASRE het CvB toestemming de bijzondere leerstoel op te heffen. 

27-10-2015 In een brief van de voorzitter van het college van promoties aan het CvB wordt 
gemeld dat het de bevoegdheid van de ASRE tot het vestigen van de bijzondere 
leerstoel internationale fiscale aspecten van collectieve 
vastgoedbeleggingsinstellingen intrekt. 

15-12-2015 In een brief van het CvB aan de vm decaan (CC directeur bedrijfsvoering ASRE) 
wordt medegedeeld dat het CvB op 7 december 2015 met de wijziging van de 
bijzondere leerstoel naar een onbezoldigde gewone leerstoel en vm hoogleraar 
Belastingrecht voor 15,2/38e fte aan te stellen heeft ingestemd. 

15-12-2015 In een brief van het CvB aan vm hoogleraar Belastingrecht stemt het CvB in met de 
wijziging van de bijzondere leerstoel naar een onbezoldigde gewone leerstoel en vm 
hoogleraar Belastingrecht voor 15,2/38e fte aan te stellen. 

02-02-2016 De ingangsdatum van 1 februari 2016 voor de onbezoldigde leerstoel wordt in een 
brief van het CvB aan de vm hoogleraar Belastingrecht bevestigd. 

 Verbreding van de leeropdracht van vm hoogleraar Belastingrecht naar 
Belastingrecht 

16-10-2017 De decaan verzoekt het CvB de leeropdracht van vm hoogleraar Belastingrecht te 
verbreden van Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed) 
beleggingsinstellingen naar Belastingrecht. 

02-11-2017 Het CvB stemt in met de verbreding van de leerstoel Internationale fiscale aspecten 
van collectieve (vastgoed) beleggingsinstellingen naar Belastingrecht 
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Datum Gebeurtenis 

31-08-2018 Vaststelling Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018. 

 Omzetting van een onbezoldigde aanstelling van vm hoogleraar 
Belastingrecht naar een bezoldigde aanstelling 

11-09-2018 Afdelingsvoorzitter Publiekrecht verzoekt de decaan de aanstelling van vm 
hoogleraar Belastingrecht per 1 januari 2018 om te zetten naar een bezoldigde 
aanstelling van 15,2 uur.  

18-09-2018 De decaan verzoekt het CvB de onbezoldigde benoeming van vm hoogleraar 
Belastingrecht om te zetten naar een bezoldigde benoeming van 15,2/38e fte.  

29-11-2018 In een brief van het CvB aan de vm hoogleraar Belastingrecht, CC de decaan wordt 
gemeld dat het CvB op 23 november 2018 heeft ingestemd zijn benoeming met 
terugwerkende kracht om te zetten naar een bezoldigde benoeming van 15,2/38e 
fte, met ingang van 1 januari 2018. 

29-11-2018 De decaan ontvangt van het CvB een afschrift van het voornoemde besluit. 

05-11-2019 De Regeling Nevenwerkzaamheden Juli 2017 en aanvullende regeling 
Nevenwerkzaamheden UvA 2018 wordt vastgesteld. 

 Uitbreiding van de aanstelling van vm hoogleraar Belastingrecht 

25-02-2022 De decaan verzoekt aan het CvB om de benoeming van vm hoogleraar 
Belastingrecht als hoogleraar Europese Ondernemingsbelastingen (typefout) te 
wijzigen van 15,2/38e fte naar 22,8/38e fte met ingang van 1 februari 2022 gezien 
zijn werkzaamheden als vakgroepvoorzitter belastingrecht.  

05-04-2022 In een brief van het CvB aan vm hoogleraar Belastingrecht wordt medegedeeld dat 
het CvB op 31 maart 2022 besloten heeft de aanstelling van vm hoogleraar 
Belastingrecht als hoogleraar Belastingrecht per 1 februari 2022 te wijzigen van 
15,2/38e fte naar 22,8/38e fte.  

05-04-2022 De decaan ontvangt van het CvB een afschrift van het voornoemde besluit. 

 Ontslag vm hoogleraar Belastingrecht 

29-04-2022 In een mail aan de decaan dient de vm hoogleraar Belastingrecht zijn ontslag in.  

05-05-2022 De Vereniging ter behartiging van de gezamenlijke belangen van beursgenoteerde 
fiscale vastgoedbeleggingsinstellingen (VBFV) reageert op het vertrek van vm 
hoogleraar Belastingrecht bij de UvA. 
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HOOFDSTUK 5.  

Beantwoording 

onderzoeksvragen 

Hoofdstuk 5 bevat de beantwoording van de onderzoeksvragen. Per vraag beschrijven wij de bevindingen 

uit dit onderzoek.  

Onderzoeksvraag 1: Hoe is de bijzondere leerstoel Internationale fiscale aspecten van 

collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen die in 2012 werd gevestigd vanwege de 

Amsterdam School of Real Estate, met inbegrip van de financiële afspraken daarover, tot 

stand gekomen? 

Onderzoeksbevinding: Uit het onderzoek blijkt dat bij de instelling van de leerstoel de procedurele stappen 
zijn gevolgd zoals die voor de benoeming van een bijzonder hoogleraar golden, maar dat deze stappen niet 
ingezet hadden mogen worden omdat een interne kandidaat niet op een bijzondere leerstoel had mogen 
worden benoemd op basis van het Hooglerarenbeleid 2011. Over het bijeenkomen van de 
benoemingsadviescommissie (BAC) is echter geen helderheid en is niet gebleken dat er gemotiveerd van is 
afgeweken. Ook over de financiële afspraken blijkt uit het onderzoek dat er gedeeltelijk onduidelijkheid is hoe 
deze tot stand zijn gekomen.  

1. Totstandkoming van de bijzondere leerstoel 

Uit de gesprekken is gebleken dat vm hoogleraar Belastingrecht de ambitie had om hoogleraar te worden 

bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) en dat hij hierover als eerste het gesprek is aangegaan met 

zijn leidinggevende (elders in dit rapport genoemd: de vm vakgroepsvoorzitter). Voor de leidinggevende 

speelde de gedachte dat de vm hoogleraar Belastingrecht hem later mogelijk zou kunnen opvolgen als 

vakgroepsvoorzitter. De situatie op dat moment was dat vm hoogleraar Belastingrecht in dienst was bij 

PricewaterhouseCoopers (PwC) en bij de UvA voor 0.2 fte een aanstelling had als universitair docent (UD). 

Als UD kon vm hoogleraar Belastingrecht via een functie als UHD in principe geen gewoon hoogleraar 

worden, omdat hij dan ten minste voor 0,6 fte een aanstelling als UHD diende te hebben. Dit was conform 

de toenmalige beleidsregels van de FdR, geeft de voormalig leidinggevende aan. Volgens de 

leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht had vm hoogleraar Belastingrecht niet de ambitie om 

UHD te worden, maar had vm hoogleraar Belastingrecht wel interesse om hoogleraar te worden. De vm 

hoogleraar Belastingrecht heeft aan de onderzoekers aangegeven dat hij bij voorkeur gewoon en geen 

bijzonder hoogleraar wilde worden. 

Toen de vm hoogleraar Belastingrecht zijn ambitie om hoogleraar te worden bekend had gemaakt aan de 

vm vakgroepsvoorzitter, had duidelijk moeten zijn dat de vm hoogleraar Belastingrecht op basis van het 

Hooglerarenbeleid 2011 geen bijzonder hoogleraar kon worden. De vm hoogleraar Belastingrecht kon 

geen bijzonder hoogleraar worden, omdat de vm hoogleraar Belastingrecht reeds bij de FdR werkzaam 
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was; “Interne kandidaten kunnen niet op een bijzondere leerstoel worden benoemd”(Hooglerarenbeleid 

20113). Er is niet gebleken dat er gemotiveerd van is afgeweken. 

Vervolgens is een verzoek bij het CvB ingediend tot vestiging van een leerstoel. Het is uit de gesprekken 

niet duidelijk geworden waarom niet expliciet is gevraagd een bijzondere leerstoel in te stellen. Door 

Academische Zaken (AZ) is aan de faculteit gevraagd of er geen sprake had moeten zijn van een bijzondere 

leerstoel of een gesponsorde leerstoel. 

Uit de mailwisseling d.d. 24 januari 2012 tussen vm bestuurssecretaris FdR en een medewerker van AZ is 

op te maken dat het CvB stelt dat er sprake moet zijn van een gesponsorde leerstoel. In het 

Hooglerarenbeleid 2011 staat expliciet “In het geval van een gesponsorde leerstoel ligt mededinging door 

interne kandidaten eerder wel dan niet voor de hand”. De vm hoogleraar Belastingrecht was reeds als UD 

werkzaam binnen de FdR. 

De vm bestuurssecretaris FdR meldt bij AZ dat er na overleg met betrokkenen is besloten voor een 

bijzondere leerstoel te kiezen; op dezelfde wijze waarop de ASRE bijzondere leerstoelen heeft ingesteld bij 

de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Maatschappij en Gedrag. Uit de door onderzoekers 

ontvangen documentatie is niet navolgbaar wat met deze stelling van het CvB is gedaan dan wel of er 

daarna nog vragen zijn gesteld waarom de route van bijzonder hoogleraarschap is ingezet. Uit het 

onderzoeksdossier van onderzoekers is gebleken dat in het vervolgproces dat is doorlopen, er geen toets 

is gedaan op de bepalingen van het Hooglerarenbeleid 2011 ten aanzien van een bijzonder hoogleraar.  

Op 1 februari 2012 wordt vanuit AZ een memo aan de rector magnificus verzonden. De rector magnificus 

tekent voor akkoord voor de vestiging van de bijzondere leerstoel. In dit memo staat tevens vermeld: ‘Het 

verzoek was in eerste instantie een gewone leerstoel in te stellen, maar omdat deze gefinancierd werd 

door de Amsterdam School of Real Estate was dat niet mogelijk. De decaan heeft er daarom voor gekozen 

om het als een bijzondere leerstoel te laten vestigen. De Amsterdam School of Real Estate ondersteunt dit. 

Een brief met financiële garantstelling en een concept-overeenkomst zijn bijgesloten.’ 

Uit de gesprekken is geen duidelijk beeld ontstaan wanneer het voor vm hoogleraar Belastingrecht 

duidelijk is geworden dat hij alleen bijzonder hoogleraar kon worden. De leidinggevende van vm 

hoogleraar Belastingrecht verklaart dat dit was toen het benoemingsdossier bij het CvB lag. De 

leidinggevende van de vm hoogleraar Belastingrecht heeft met de vm decaan besproken of de faculteit nog 

wel verder wilde met de kandidaat. Na overleg met de vm hoogleraar Belastingrecht is hij akkoord gegaan 

met de benoeming als bijzonder hoogleraar op de door de ASRE ingestelde leerstoel. 

De leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht heeft het proces gestart tot instelling van de 

leerstoel en voorbereidingen getroffen voor de voordracht van vm hoogleraar Belastingrecht. De 

leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht heeft de instelling van de bijzondere leerstoel met de 

vm decaan besproken; de vm decaan stond, zo heeft de leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht 

aangegeven, achter het instellen van deze leerstoel en de voorgestelde beoogde kandidaat, vm hoogleraar 

Belastingrecht, en gaf mondeling goedkeuring om dit proces te vervolgen. De leidinggevende van vm 

hoogleraar Belastingrecht heeft de leeropdracht geschreven.  

De vaste commissie voor hoogleraar- en UHD-benoemingen in de faculteit heeft, zoals in die tijd te doen 

gebruikelijk bij vergelijkbare voorstellen, de decaan geadviseerd over de voorgenomen instelling van de 

 

 

3 ‘Wanneer het in open werving niet lukt een voldoende gekwalificeerde kandidaat te vinden, blijft de leerstoel 
onbezet of wordt alsnog van vestiging afgezien. Het benoemen van niet gepromoveerde kandidaten is uitgesloten, 
zeer exceptionele uitzonderingen daargelaten. Interne kandidaten kunnen niet op een bijzondere leerstoel worden 
benoemd (wanneer immers de betreffende expertise reeds binnen de Universiteit van Amsterdam aanwezig is, zal een 
verzoek tot instelling van een bijzondere leerstoel niet worden gedaan)’. 
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leerstoel. In de vergadering van 24 oktober 2011 zijn vragen gesteld over onder andere de beperkte 

omvang van de leerstoel in het licht van een mogelijk rommelig beeld bij Belastingrecht door de kleine 

aanstellingen, en de vraag wat het onderzoek bijdraagt aan het zwaartepunt. In de vergadering van 12 

december 2011 is het voornemen tot instellen van de leerstoel nogmaals geagendeerd maar op 17 januari 

2012 besproken, waarbij wordt voorgesteld de leerstoel een benaming te geven die een groter 

onderzoeksgebied aanduidt, waar de beoogde leerstoel dan een onderdeel van is. De leidinggevende van 

de vm hoogleraar Belastingrecht heeft dit geweigerd, omdat het onderzoeksgebied op zichzelf voldoende 

de moeite waard was om onderzoek naar te doen. Dit antwoord was voor de commissie voldoende, 

waarna het proces is vervolgd.  

2. Financiering 

De leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht heeft eerder aan vm hoogleraar Belastingrecht 

aangegeven dat er geen financiële middelen waren om hem hoogleraar te maken, aangezien er geen 

vacature voor een hoogleraar was en gaf de vm hoogleraar Belastingrecht aan dat hij zelf op zoek zou 

moeten gaan naar financiering.  

Over het kenbaar maken van de financiering van de leerstoel leven verschillende opvattingen. De 

garantstelling werd uiteindelijk verkregen via de ASRE, een partij waarmee vm hoogleraar Belastingrecht 

eerder contacten had via zijn werkgever, PwC, omdat medewerkers van PwC bij de ASRE opleidingen 

verzorgden en onderwijs volgden. Vm hoogleraar Belastingrecht gaf gastcolleges aan de ASRE en kwam zo 

in contact met de algemeen directeur van de ASRE. Het was het beeld van vm hoogleraar Belastingrecht 

dat de ASRE, mede doordat de ASRE gelieerd was aan de UvA, bevoegd was bijzondere leerstoelen op het 

gebied van vastgoed in te stellen. De ASRE gaf echter aan zelf niet over financiering te beschikken, omdat 

het fiscale aanbod slechts een klein gedeelte vormde van het totale onderwijsaanbod.  

Tijdens een van de activiteiten die vm hoogleraar Belastingrecht voor de ASRE verrichtte, heeft hij de 

leden van de vereniging ter behartiging van de gezamenlijke belangen van beursgenoteerde fiscale 

vastgoedbeleggingen (VBFV) ontmoet, onder wie de voorzitter ervan. De leden van de VBFV waren reeds 

donateur van de ASRE. Vm hoogleraar Belastingrecht verklaart dat hij geen afspraken met de VBFV heeft 

gemaakt, maar dat de VBFV en de ASRE een overeenkomst hebben gesloten. 

Uit de gesprekken is gebleken dat vm hoogleraar Belastingrecht omstreeks 2011 aan zijn leidinggevende 

heeft verteld dat de VBFV de leerstoel zou financieren. Nadien heeft vm hoogleraar Belastingrecht aan de 

leidinggevende aangegeven dat de ASRE de leerstoel zou instellen, met financiering door de VBFV. De 

leidinggevende van de vm hoogleraar Belastingrecht geeft aan zich niet van bewust te zijn van de 

omstandigheid dat met het aantreden van ASRE als insteller van de leerstoel de VBFV (in plaats van ASRE) 

de facto de financier van de leerstoel zou worden. De leden van de VBFV waren indertijd al sponsors van 

de ASRE; de ASRE vermeldde wel een lijst met donateurs op de website, de meeste van de toen zes leden 

van de VBFV stonden op die lijst. De VBFV stond niet op deze lijst. De ASRE had destijds al een band met 

de UvA en werd door velen gezien als een aan de UvA gelieerde instelling én de ASRE had al eerder 

bijzondere leerstoelen ingesteld. 

Op de vraag waarom vm hoogleraar Belastingrecht verder binnen de faculteit geen melding heeft gemaakt 

van de VBFV als indirecte sponsor wordt desgevraagd aangegeven dat alle betrokken stakeholders, het 

faculteitsbestuur, ‘de wetenschappelijke wereld’ (collega’s van zusterfaculteiten) en (later) het ministerie 

van Financiën hiervan op de hoogte waren. De leden van de VBFV waren bij de oratie, receptie en het 

oratiediner aanwezig. De naam van de leerstoel is volgens de vm hoogleraar Belastingrecht ook 

veelzeggend. Tevens is de naam van de leerstoelhouder in het jaarverslag 2013 van het Amsterdam Centre 

for Tax Law (ACTL), een officiële publicatie van het onderzoeksinstituut van de vakgroep Belastingrecht 

van de UvA, prominent vermeld: ‘The chair is endowed by the UvA’s Amsterdam School of Real Estate 

(ASRE).” Hier wordt echter alleen over de ASRE gesproken en niet over de VBFV.  
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Daarnaast merkt vm hoogleraar Belastingrecht op dat het niet vermelden van de wijze van financiering 

niet ongebruikelijk is, omdat de gewone leerstoelen van enkele collega-hoogleraren op vergelijkbare wijze 

gefinancierd waren. Uit de WOB-verzoeken in 2021, zoals beschreven in een artikel van Follow the 

Money4 blijkt dat één bijzondere leerstoel is gefinancierd door een stichting Loyens en Loeff , European 

(tax) law support fund. In 2016 is deze leerstoel met terugwerkende kracht naar 2006 omgezet naar een 

gewone gesponsorde leerstoel. Het is binnen de UvA echter niet gebruikelijk dat gewone leerstoelen op 

een vergelijkbare wijze worden gefinancierd, geeft de decaan aan. 

De vm hoogleraar Belastingrecht geeft verder aan dat van een oogmerk tot verhulling geen sprake is 

geweest en dat de vm hoogleraar Belastingrecht ervan overtuigd is dat de wetenschappelijke publicaties 

van vm hoogleraar Belastingrecht integer zijn.5 

Ten aanzien van de financiële kant geldt als voorwaarde voor het instellen van een bijzondere leerstoel 

dat de initiatiefnemer, in dit geval de ASRE, zich voor een periode van vijf jaar garant stelt voor een 

adequate bezoldiging van de leerstoelhouder (anno 2009 werden de totale kosten voor een benoeming 

van 0,2 fte begroot op € 40.000,- per jaar). De ASRE heeft conform de daarvoor geldende regels een 

garantie afgegeven voor vijf jaren en jaarlijks voldaan aan de vereiste betalingen voor de bijzondere 

leerstoel. Dit is gebeurd via een rechtstreekse betaling aan de leerstoelhouder zelf, de faculteit heeft hier 

niet tussen gezeten. 

Over de financiering vanuit de VBFV naar de ASRE bleek bij de UvA en de FdR weinig tot niets bekend. De 

VBFV heeft in een persbericht d.d. 5 mei 2022 aangegeven dat zij “een overeenkomst is aangegaan met de 

ASRE om het instellen van een bijzondere leerstoel voor een dag per week bij de FdR van de UvA financieel 

mogelijk te maken”. Feitelijk is de VBFV, naast andere donateurs, één van de donateurs van de ASRE, maar 

de ASRE heeft, aldus de algemeen directeur van de ASRE, vervolgens van deze donatie van de VBFV de 

bijzondere leerstoel van vm hoogleraar Belastingrecht gefinancierd. Vm hoogleraar Belastingrecht kwam 

op de loonlijst van de ASRE te staan vanwege zijn aanstelling als bijzonder hoogleraar. Nadat de 

bijzondere leerstoel werd gewijzigd in een onbezoldigde gewone leerstoel, zijn de betalingen door de 

ASRE doorgegaan omdat het immers ging om een onbezoldigde leerstoel, zo geeft de vm hoogleraar 

Belastingrecht aan. Vanuit de ASRE is aangegeven dat het dienstverband van de vm hoogleraar 

Belastingrecht gehandhaafd bleef om de oorspronkelijke afspraak gestand te doen dat de vm hoogleraar 

Belastingrecht dankzij de donaties van de VBFV een extra dag per week bij de UvA kon werken.  

Over het intern kenbaar maken van de financier is het volgende bekend geworden: de leidinggevende van 

vm hoogleraar Belastingrecht heeft in het overleg met de vm decaan waarin voor de eerste keer de 

beoogde instelling van de leerstoel aan de orde kwam, aangegeven dat de VBFV de insteller en financier 

zou zijn. De vm decaan heeft geen herinnering aan het noemen van de VBFV. Het overleg waarin dit punt 

aan de orde kwam duurde circa een kwartier en bevatte ook veel andere onderwerpen, aldus de 

leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht. In een tweede gesprek met de vm decaan heeft de 

voormalig leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht aangegeven dat de financier de ASRE zou 

worden en als partij zou optreden die de leerstoel instelt en ook de financiële garantie afgeeft. De vm 

decaan geeft aan dat indien was aangegeven dat de financier en insteller de VBFV was waarna later de 

ASRE de leerstoel instelde en financierde, de vm decaan dit vermoedelijk nog wel had geweten. 

 

 

4 Follow the Money, Amsterdamse universiteit niet transparant over sponsors hoogleraren Belastingrecht, 10 
december 2021 
5 Er is in opdracht van de UvA een separaat onderzoek uitgevoerd waar een mogelijke invloed van derden op 
onderzoek en publicaties niet is aangetoond 
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3. Benoemingsproces 

De leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht had intussen het proces gestart tot instelling van de 

leerstoel en de voorbereiding gestart voor de voordracht van vm hoogleraar Belastingrecht. De 

leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht heeft de instelling van de bijzondere leerstoel met de 

vm decaan besproken; de vm decaan stond, zo heeft de leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht 

aangegeven, achter het instellen van deze leerstoel en de beoogde kandidaat, de vm hoogleraar 

Belastingrecht, en gaf mondeling goedkeuring om dit proces te vervolgen. De leidinggevende van vm 

hoogleraar Belastingrecht heeft de leeropdracht geschreven. Het is binnen de UvA gebruikelijk dat niet de 

vakgroepsvoorzitter maar de afdelingsvoorzitter een voorstel voor een leerstoel indient en de kandidaat 

voordraagt. Afdelingsvoorzitter 1 geeft aan dat de personele bevoegdheid was gemandateerd aan de 

vakgroepsvoorzitter en dat de afdelingsvoorzitter 1 op de hoogte was van de voordracht en deze 

ondersteunde. Afdelingsvoorzitter 1 geeft aan dat de financiële onderbouwing van de leerstoel goed 

geborgd diende te zijn, dit was een taak voor de vm decaan en directeur bedrijfsvoering 1.  

Daarna is het proces gevolgd zoals dat is voorgeschreven in het Hooglerarenbeleid 2011. Dit proces is 

uitgebreid beschreven in hoofdstuk 3. Feitelijk betekende dit het uitvragen van kandidaten bij 

zusterfaculteiten, het instellen van een benoemingsadviescommissie, sollicitatiegesprek, externe adviezen 

van zusterfaculteiten over de voorgedragen kandidaat, een benoemingsadvies voor te bereiden, en het 

voorstel van de decaan aan het CvB. Het is bij het instellen van deze bijzondere leerstoel om een open 

procedure gegaan, waarbij externe kandidaten de mogelijkheid hadden om te solliciteren. Daartoe is een 

kleine (ladder)advertentie in NRC geplaatst. In de procedure zijn bij de uitvraag bij zusterfaculteiten twee 

namen van mogelijke kandidaten genoemd. Beiden zijn door de faculteit benaderd, maar beiden hadden 

geen interesse in de functie. Op de advertentie is geen reactie gekomen. Vm hoogleraar Belastingrecht was 

de enige die als kandidaat heeft gesolliciteerd.  

Zoals hierboven bij 5.1.1 is opgemerkt, had vm hoogleraar Belastingrecht als interne kandidaat niet op een 

bijzondere leerstoel benoemd kunnen worden en is daar niet gemotiveerd van afgeweken. Nadat de open 

werving is gesloten en er geen sollicitatie is ontvangen van een externe kandidaat, waren er op basis van 

het Hooglerarenbeleid twee mogelijkheden 20116: de bijzondere leerstoel onbezet laten of alsnog afzien 

van de vestiging ervan; geen van beide mogelijkheden is echter gekozen. De vm hoogleraar Belastingrecht 

heeft wel gesolliciteerd, maar had overeenkomstig het Hooglerarenbeleid 2011, als interne kandidaat, niet 

mogen solliciteren naar deze bijzondere leerstoel, omdat hij niet benoemd had kunnen worden. 

Op 11 april 2012 is een gesprek van de BAC met vm hoogleraar Belastingrecht gepland, alle leden van de 

commissie zijn hiervoor uitgenodigd. Van dit gesprek is geen officieel verslag gemaakt, de conclusies zijn 

verwerkt in het benoemingsvoorstel waarin is aangegeven dat de BAC bijeen is gekomen. De BAC bestond 

uit het curatorium aangevuld met leden vanuit de faculteit. In de dossiersamenvatting van het dossier 

zoals na afloop van het proces binnen de faculteit is aangeboden, staat dat de BAC met een kandidaat een 

uitgebreid gesprek heeft gevoerd. Er is een lijstje met inventarisatie van beschikbare data rondgegaan 

langs de BAC-leden en ook blijkt uit mailwisselingen dat een BAC zou hebben plaatsgehad. Twee 

personen, die als leden van de BAC waren aangewezen, hebben aangegeven dat er een bijeenkomst is 

geweest, waarbij alle leden van de BAC aanwezig waren. De voorzitter curatorium geeft aan zich niet te 

herinneren dat hij lid was van de Benoemingsadviescommissie en geeft aan dat hij mogelijk op papier 

heeft zien langskomen dat hij in de Benoemingsadviescommissie zitting had, maar kan zich dat na zoveel 

jaren niet meer herinneren. De voorzitter curatorium stelt desgevraagd uitdrukkelijk dat er geen 

 

 

6 ‘Wanneer het in open werving niet lukt een voldoende gekwalificeerde kandidaat te vinden, blijft de leerstoel 
onbezet of wordt alsnog van vestiging afgezien.’ (Hooglerarenbeleid 2011, pagina 16). 
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sollicitatiegesprek of vergadering is geweest van de benoemingsadviescommissie waar hij fysiek bij 

aanwezig is geweest. De BAC heeft een positief advies gegeven dat is verwerkt in het benoemingsvoorstel.  

Het proces heeft uiteindelijk geleid tot het goedkeuringsbesluit van het CvB tot instelling van de 

bijzondere leerstoel en de benoeming van de leerstoelhouder. De hoogleraarsaanstelling was 0.2 

bekostigd door de leerstoelhouder de ASRE. Tegelijkertijd had de vm hoogleraar Belastingrecht vanaf 

2010 een tijdelijke aanstelling als UD aan de UvA.  

In onderstaande drie tabellen is, vanuit verschillende invalshoeken, het verloop van de functies en de 

bekostiging ervan weergegeven. 

 

Functie Financier 2010 2012 2016 2018 2021 2022 

Omvang aanstelling totaal   0,2 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 

UD UvA 0,2 0,2 0,2 (t/m 
01-2016) 

      

Bijzonder hoogleraar ASRE   0,2         

Onbezoldigd hoogleraar UvA     0,4       

Bezoldigd hoogleraar UvA       0,4 0,4 0,6 

Medewerker ASRE ASRE     0,2 0,2 0,2 (t/m 
03-2021 

  

 

Figuur  1. Verloop van de aanstellingen van vm hoogleraar Belastingrecht, 2010-2022 

 

 

 

Figuur 2 Tijdlijn aanstellingen van de vm hoogleraar Belastingrecht 
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Functie Periode Omvang 
(fte) 

financiering 
door 

opmerkingen 

Docent 01.02.2010 – 01.02.2014 0.2 UvA Bij besluit van het CvB 
vertegenwoordigd door de vm 
decaan van de FdR op 01-02-
2010 (ondertekend door de vm 
directeur bedrijfsvoering 1, 
namens de vm decaan) wordt 
de vm hoogleraar Belastingrecht 
per 1 februari 2010 benoemd 
als Docent 3 voor een periode 
van 4 jaren. 

Bijzonder 
hoogleraar 

01.11.2012 - 01.02.2016 0.2 ASRE Bij besluit van het CvB op 01-
10-2012 (ondertekend door vm 
Voorzitter CvB) wordt de vm 
hoogleraar Belastingrecht per 1 
november 2012 benoemd als 
bijzonder hoogleraar 
Internationale fiscale aspecten 
van collectieve 
(vastgoed)beleggingsinstellinge
n voor een periode van 5 jaren. 

Docent 01.02.2014 – 01.02.2016 0.2 UvA Bij besluit van het CvB 
vertegenwoordigd door de vm 
decaan van de FdR op 05-11-
2013 (bij afwezigheid van de 
vm directeur bedrijfsvoering 1 
ondertekend door de vm 
faculteitssecretaris, namens de 
vm decaan) wordt de aanstelling 
van de vm hoogleraar 
Belastingrecht als docent 
verlengd voor een periode van 2 
jaren.  

Gewoon 

hoogleraar 

01.02.2016 – 01.01.2018 0.4 UvA Bij besluit van het CvB op 7-12-

2015 (ondertekend door de vm 
rector magnificus) wordt de vm 
hoogleraar Belastingrecht per 
een nader overeen te komen 
datum benoemd tot gewoon 
(onbezoldigd) hoogleraar. Op 2 
februari 2016 wordt de 
ingangsdatum van 1 februari 
2016 door het CvB aan de vm 
hoogleraar Belastingrecht 
bevestigd. 

 
01.02.2016 – 31.03.2021 0.2 ASRE De betaling van de ASRE aan de 

vm hoogleraar Belastingrecht 
die per 1 november 2012 
gestart is, loopt door tot 31 
maart 2021. 
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Functie Periode Omvang 
(fte) 

financiering 
door 

opmerkingen 

Gewoon 
hoogleraar 

01.01.2018 - 01.02.2022 0.4 UvA Het CvB stemt op 02-11-2017 in 
met de verbreding van de 
leeropdracht van de vm 
hoogleraar Belastingrecht van 
Internationale fiscale aspecten 
van collectieve 
(vastgoed)beleggingsinstellinge
n naar Belastingrecht. 
(ondertekend door Voorzitter 
CvB).  

Bij besluit van het CvB op 23-
11-2018 (ondertekend door 
Voorzitter CvB) wordt de 
aanstelling van de vm 

hoogleraar Belastingrecht met 
terugwerkende kracht gewijzigd 
naar een bezoldigde aanstelling, 
met ingang van 01-01-2018. 

  

Gewoon 
hoogleraar 

01.02.2022 - 29.04.2022 0.6 UvA Bij besluit van het CvB op 31-
03-2022 wordt de omvang van 
de aanstelling van de vm 
hoogleraar Belastingrecht met 
terugwerkende kracht per 1 
februari 2022 gewijzigd in 0,6 
fte (ondertekend door Voorzitter 
CvB) 

Figuur 3 Wijzigingen in de aanstellingen van de vm hoogleraar Belastingrecht inclusief de wijze van 
financiering 

 

Onderzoeksvraag 2: Wat was de rol van vm hoogleraar Belastingrecht en van diens 

leidinggevende bij het realiseren van deze leerstoel?  

Onderzoeksbevinding: Een rechtspersoon van buiten de UvA kan de decaan verzoeken het College van 

Bestuur voor te stellen een bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam te vestigen7. Het initiatief 

voor de bijzondere leerstoel is echter niet gestart bij een externe partij, maar is feitelijk gestart vanuit vm 

hoogleraar Belastingrecht zelf en later door de ASRE omarmd. Het initiatief van vm hoogleraar 

Belastingrecht is in het proces verder gebracht door diens leidinggevende conform de daarvoor geldende 

regels.  

Rollen van vm hoogleraar Belastingrecht en diens leidinggevende 

In diverse gesprekken is vooral het beeld geschetst dat vm hoogleraar Belastingrecht bijzondere 

kwaliteiten had: hij stond goed aangeschreven als docent/onderzoeker, had een goed track record op zijn 

vakgebied en werd gezien als een aanwinst voor de FdR. Een dergelijk talent moest daarom behouden 

worden voor de FdR/UvA. De toenmalige leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht had 

aangegeven dat hij op termijn een opvolger zocht als vakgroepsvoorzitter en daarbij dacht aan vm 

hoogleraar Belastingrecht. 

 

 

7 Hooglerarenbeleid UvA 2011. 
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Uit het onderzoek blijkt dat vm hoogleraar Belastingrecht zelf als eerste het initiatief heeft genomen om 

hoogleraar te worden en dat de leidinggevende vervolgens de daarvoor geldende interne procedure heeft 

opgestart (zie ook bij beantwoording van onderzoeksvraag 1). De leidinggevende van vm hoogleraar 

Belastingrecht zou vm hoogleraar Belastingrecht meegedeeld hebben dat het circa twee jaren zou duren 

voordat iemand hoogleraar zou kunnen worden. De reden hiervoor was volgens de leidinggevende dat er 

een zorgvuldige benoemingsprocedure moet worden doorlopen om hoogleraar te worden.  

Het initiatief is dus feitelijk bij vm hoogleraar Belastingrecht gestart, uiteindelijk heeft de ASRE de rol 

ingevuld van financiële garantsteller en insteller van de bijzondere leerstoel. De algemeen directeur van 

de ASRE heeft desgevraagd aangegeven dat voor de ASRE fiscaal-juridische vakken niet de kern van het 

vakgebied zijn maar wel in alle opleidingen aan de orde komen omdat studenten daar in de praktijk 

veelvuldig mee te maken krijgen.  

De leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht is na het bespreken van de ambitie van vm 

hoogleraar Belastingrecht om hoogleraar te worden, nagegaan wat de mogelijkheden zouden zijn voor een 

leerstoel. De leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht heeft toen aangegeven dat de financiering 

van de leerstoel vanuit de UvA/FdR niet tot de mogelijkheden behoorde, omdat er geen geld voor was en 

dat vm hoogleraar Belastingrecht zelf op zoek moest naar een financier voor een leerstoel. Vm hoogleraar 

Belastingrecht heeft vervolgens zelf een financier gevonden in de VBFV en dit aan de leidinggevende 

medegedeeld. Hierna heeft de leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht overleg gehad met de vm 

decaan en aan de vm decaan verteld dat vm hoogleraar Belastingrecht in de VBFV een financier had 

gevonden.  

De vm decaan heeft geen herinnering aan dit gesprek maar komt na inzage te hebben gekregen in het 

onderzoeksdossier tot de constatering dat als de vm decaan zou hebben vernomen dat de leerstoel 

eigenlijk direct door een ander dan de insteller (de ASRE) zou zijn gefinancierd, hij dit onthouden zou 

hebben. Dat sluit niet uit dat de leidinggevende van de vm hoogleraar Belastingrecht de VBFV in een van 

de gesprekken over de leerstoel, heeft genoemd. Mocht er in dat gesprek zijn benoemd dat er in wezen 

sprake was van een schijnconstructie, dan had de vm decaan dit zeker onthouden. 

Vm hoogleraar Belastingrecht heeft later aan de leidinggevende genoemd dat de ASRE de insteller van de 

leerstoel zou worden. Dat de ASRE de bijzondere leerstoel formeel zou instellen, kwam de leidinggevende 

van vm hoogleraar Belastingrecht en ook de vm decaan niet vreemd voor; de ASRE werd gezien als een 

aan de UvA gelieerde partij, had aanzien als betrouwbare partij, had in het verleden al meer bijzondere 

leerstoelen ingesteld en het onderzoeks- en onderwijsinstituut is op het gebied van vastgoed. De 

leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht zegt dat hij destijds niet aan vm hoogleraar 

Belastingrecht heeft gevraagd waarom de ASRE de insteller en financier is geworden, in plaats van de 

VBFV zoals de leidingevende eerder van de vm hoogleraar Belastingrecht had vernomen. Vm hoogleraar 

Belastingrecht geeft aan dat het duidelijk was dat de VBFV zou financieren en de ASRE zou instellen, zoals 

de ASRE andere bijzonder leerstoelen op deze wijze financierde, zoals die door een makelaarsverenging 

en een ministerie.  

Anderen vanuit de FdR/UvA hebben geen vraag over de financiering aan vm hoogleraar Belastingrecht of 

diens leidinggevende gesteld, behalve over een mogelijke gesponsorde leerstoel.  

De leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht was voorzitter van de BAC en heeft aangegeven dat 

hij verder geen andere rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de bijzondere leerstoel van vm 

hoogleraar Belastingrecht en dat het CvB gaat over de goedkeuring van de insteller, in dit geval de ASRE. 

Het verdere proces verloopt inderdaad via de decaan en het CvB en een vakgroepvoorzitter heeft daarin 

geen rol volgens destijds geldende procedures van de UvA/FdR. 
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Onderzoeksvraag 3: Is en zo ja, op welke wijze, de leerstoel van vm hoogleraar 

Belastingrecht, nadat deze in 2016 was omgezet in een gewone onbezoldigde leerstoel, 

en nadat deze in 2018 was omgezet in een gewone bezoldigde leerstoel, gefinancierd 

gebleven vanuit de Amsterdam School of Real Estate dan wel door vm hoogleraar 

Belastingrecht persoonlijk? Welke afspraken zijn daarover gemaakt en met wie? 

Nadat de leerstoel in 2018 was omgezet naar een bezoldigde leerstoel voor 0.4 fte is de financiering van 

0.2 fte door de ASRE (feitelijk: de VBFV) aan vm hoogleraar Belastingrecht blijven bestaan. De algemeen 

directeur van de ASRE heeft verklaard dat vm hoogleraar Belastingrecht het eigen vakgebied verder wilde 

ontwikkelen op hoogleraarsniveau. Daaraan is bijgedragen door de VBFV, op de wijze zoals eerder 

beschreven. De ASRE heeft nadien, dus nadat vm hoogleraar Belastingrecht geen bijzonder hoogleraar 

meer was (maar onbezoldigd gewoon hoogleraar tot 2018, daarna bezoldigd), de afspraak gestand gedaan 

dat vm hoogleraar Belastingrecht een dag per week, naast de, tot 2018 onbezoldigde, 0.4 fte aanstelling bij 

de UvA, kan blijven werken als hoogleraar. Deze betaling was afkomstig van de VBFV, aldus de algemeen 

directeur van de ASRE. In het persbericht van de VBFV d.d. 5 mei 2022 staat dat de VBFV via de ASRE 0,2 

fte heeft doorbetaald tot 3 jaren nadat de bijzondere leerstoel was opgeheven. Het gaat hier om 0,2 fte 

aanstelling van vm hoogleraar Belastingrecht bij de ASRE naast de normale (onbezoldigde) aanstelling 

van 0,4 fte als gewoon hoogleraar bij de UvA. De ASRE heeft deze betaling van 0,2 fte in maart 2021 

beëindigd, omdat de vm hoogleraar Belastingrecht vakgroepsvoorzitter was geworden. Dit laatste was 

echter niet in maart 2021, maar op 1 januari 2018. Gevraagd naar het langer doorlopen van de 

financiering geeft de algemeen directeur ASRE aan dat vm hoogleraar Belastingrecht in 2020 zelf aangaf 

dat de aanstelling op de UvA uitgebreid was en daarom besloten werd per 1 januari 2021 de aanstelling 

bij de ASRE te beëindigen. De afwikkeling vond in maart van dat jaar plaats. De algemeen directeur van de 

ASRE geeft aan dat hij er gedurende de hele periode van betalingen van uit is gegaan dat de UvA/FdR door 

de vm hoogleraar Belastingrecht was geïnformeerd over de betalingen zelf en de wijze van financiering 

door de VBFV. In totaal bedroeg de betaling € 40.000,- per jaar waarin inbegrepen een vergoeding voor 

een studentassistent. 

Onderzoeksvraag 4: Welke nevenwerkzaamheden bekleedde vm hoogleraar 

Belastingrecht vanaf 2012 en heeft hij hier op gepaste wijze uiting aan gegeven? 

Vanuit de UvA beredeneerd was de aanstelling bij PwC een nevenfunctie van vm hoogleraar 

Belastingrecht. Vm hoogleraar Belastingrecht heeft de functie bij PwC kenbaar gemaakt bij de sollicitatie 

als bijzonder hoogleraar, en bij opvolgende sollicitaties. 

In de reactie op de vragen die vm hoogleraar Belastingrecht in het kader van dit onderzoek zijn gesteld 

geeft vm hoogleraar Belastingrecht aan dat PwC in wezen de hoofdfunctie was en het hoogleraarschap, 

een nevenfunctie. Dit is niet conform het opeenvolgende beleid nevenfuncties van de UvA van 2009, 2014, 

2019.8 

Voor de academische nevenfuncties, conform bovenstaande redenering, verwijst vm hoogleraar 

Belastingrecht naar de jaarverslagen van ACTL, waarin deze jaarlijks zijn gepubliceerd. 

Daarnaast heeft vm hoogleraar Belastingrecht de volgende twee nevenfuncties gemeld: 

1. Gastdocent en vicevoorzitter Examencommissie bij ASRE (v.a. 1 november 2011) 

2. Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwaren (v.a. 16 mei 2020) 

 

 

8 Samengevoegde sectorale regeling nevenwerkzaamheden juli 2017 en aanvullende regeling nevenwerkzaamheden 
UvA 2018 (vastgesteld 5 november 2019) Artikel 1: Ook als de hoofdtaak van een betrokkene elders is, valt deze 
onder de definitie van ‘nevenwerkzaamheid.’ 
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Deze functies zijn gemeld bij de respectieve leidinggevenden die in beide gevallen een positief advies 

hebben gegeven. Beide functies kennen geen beloning, alleen een onkostenvergoeding. 

3. De functie bij PwC is niet als nevenfunctie gemeld. Wel is deze functie, door vm hoogleraar 

Belastingrecht gezien als hoofdfunctie, gemeld bij zijn sollicitatie in 2012. 

Wij hebben niet kunnen constateren of vm hoogleraar Belastingrecht de drie nevenfuncties op de website 

van de UvA heeft vermeld, omdat dit systeem is afgesloten na uitdiensttreding van vm hoogleraar 

Belastingrecht. De jaarverslagen van de ACTL, waarin alleen de nevenfunctie van de vm hoogleraar 

Belastingrecht bij PwC is opgenomen, staan op de website van ACTL.  

De vm hoogleraar Belastingrecht heeft de nevenfuncties gemeld in de documenten voor opvolgende 

functies. De neveninkomsten uit de 0,2 fte aanstelling bij de ASRE van vm hoogleraar Belastingrecht, nadat 

hij gewoon hoogleraar werd, zijn niet conform de dan geldende Regeling Nevenwerkzaamheden 2014 

opgegeven. Deze functie en inkomsten had de vm hoogleraar Belastingrecht via het 'UvA-formulier 

melding nevenwerk' moeten melden. De vm hoogleraar Belastingrecht geeft hierover aan dat de functie 

bij de ASRE als nevenfunctie niet expliciet bij de leidinggevende van de vm hoogleraar Belastingrecht is 

gemeld omdat de betaalde ASRE-aanstelling de vervulling van de bijzondere UvA-aanstelling mogelijk 

maakte. 

Onderzoeksvraag 5. Welke nevenwerkzaamheden bekleedde de leidinggevende van vm 

hoogleraar Belastingrecht vanaf 2012 en heeft hij hier op gepaste wijze uiting aan 

gegeven? 

De leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht heeft de volgende nevenfuncties gemeld en deze zijn 

akkoord bevonden: 

1. Loyens & Loeff, Of Counsel (v.a. 01.02.2010) 

2. Stichting Belastingwinkel Amsterdam, Lid van de Raad van Advies (v.a. 30.12.2019) 

3. Stichting 2 HEJB, Voorzitter van het Bestuur (v.a. 01.10.2020) 

4. De stichting ter bevordering van de beoefening van de belastingwetenschap aan de UvA (Stichting 

Belastingwetenschap), Penningmeester (v.a. 08.04.2021) 

5. Stichting Papageno Fonds, Penningmeester (v.a. 01.0.2021) 

 

Uit de ons bekende documenten is niet duidelijk geworden of de leidinggevende van vm hoogleraar 

Belastingrecht de functie van voorzitter van het bestuur van Stichting 2 HEJB, zoals die op de persoonlijke 

UvA-website van de leidinggevende van vm hoogleraar Belastingrecht staat, heeft gemeld en of deze 

akkoord is bevonden.  

Onderzoeksvraag 6. Welke kennis had het faculteitsbestuur van de FdR van de 

financieringsconstructies van (a) de bijzondere leerstoel, (b) de gewone onbezoldigde 

leerstoel, (c) de gewone bezoldigde leerstoel van vm hoogleraar Belastingrecht en/of 

(d) betalingen vanuit de ASRE aan vm hoogleraar Belastingrecht persoonlijk? Welke 

inspanningen zijn door het faculteitsbestuur van de FdR ondernomen om zich op de 

hoogte te stellen van deze constructies? (e) 

a. Bijzondere leerstoel 

Zie bij de beantwoording van vraag 1 de beschrijving meer in detail over de financiering van de bijzondere 

leerstoel van vm hoogleraar Belastingrecht. 

Van de betalingen vanuit ASRE aan vm hoogleraar Belastingrecht als bijzonder hoogleraar heeft het 

faculteitsbestuur weet gehad. Zoals eerder beschreven hadden de vm hoogleraar Belastingrecht en de 

leidinggevende weet van de beoogde financiering door de VBFV in eerste instantie. Nadien meldde vm 

hoogleraar Belastingrecht aan de vm leidinggevende dat de ASRE de leerstoel zou instellen en financieren. 
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Daaruit heeft de vm leidinggevende, zo geeft hij aan, afgeleid dat de VBFV was afgehaakt en dat de nieuwe 

financier de ASRE zou zijn. Dat heeft de leidinggevende vervolgens in een gesprek nadien aan de vm 

decaan medegedeeld. De ASRE heeft aangegeven dat zij ervan uit zijn gegaan dat binnen de UvA breed 

bekend was dat de financiering door de VBFV via de ASRE verliep.  

De vm hoogleraar Belastingrecht heeft, zoals gebruikelijk is in de situatie van een bijzonder hoogleraar die 

werd bekostigd9, een dienstbetrekking bij de ASRE en dit is ook duidelijk geweest voor het 

faculteitsbestuur.  

Het is niet komen vast te staan dat het faculteitsbestuur weet heeft gehad van de sponsor van de leerstoel, 

de VBFV. Zoals eerder in dit rapport beschreven heeft de leidinggevende van de vm hoogleraar 

Belastingrecht aangegeven de toenmalige decaan hierover mondeling geïnformeerd te hebben in twee 

korte werkoverleggen met de toenmalige decaan. De toenmalige decaan weet zich nog wel te herinneren 

dat de beoogde leerstoel zelf is gemeld, inclusief het feit dat er een financier voor was gevonden (de 

ASRE), maar heeft geen herinnering aan dat was verteld dat VBFV de werkelijke sponsor zou zijn . De 

voormalige decaan geeft aan dat, als dat zou zijn gezegd, hij zich dat nog wel zou herinneren. 

b. Gewone onbezoldigde leerstoel 

In een brief van 15 december 2015 aan vm hoogleraar Belastingrecht is vastgelegd dat het CvB de 

bijzondere leerstoel wijzigt van een bijzondere leerstoel naar een onbezoldigde gewone leerstoel en dat 

vm hoogleraar Belastingrecht voor 15,2/38e fte een aanstelling krijgt. Ook de toenmalige decaan en de 

directeur bedrijfsvoering van de ASRE zijn via een afschrift hierover per brief d.d. 15 december 2015 

ingelicht. Eerder, in juli 2015, heeft de decaan het CvB gevraagd om de bijzondere leerstoel te wijzigen in 

een gewone onbezoldigde leerstoel. Het faculteitsbestuur was derhalve op de hoogte van de gewone 

onbezoldigde leerstoel. Het faculteitsbestuur heeft geen weet gehad van een afspraak tussen vm 

hoogleraar Belastingrecht en de ASRE dat de ASRE voor 0.2 fte per week vm hoogleraar Belastingrecht 

bleef doorbetalen om op hoogleraarsniveau het vakgebied verder te brengen en deze eerder gemaakte 

afspraak met vm hoogleraar Belastingrecht gestand te doen, nadat vm hoogleraar Belastingrecht geen 

bijzonder hoogleraar meer was. Het faculteitsbestuur was niet op de hoogte van de doorlopende 

financiering door de ASRE aan de vm hoogleraar Belastingrecht. De vm hoogleraar Belastingrecht geeft 

aan dat gezien het feit dat er sprake was van een onbezoldigde leerstoel, het voor de hand lag dat de vm 

hoogleraar Belastingrecht door de ASRE bezoldigd zou worden.  

De vm decaan geeft aan dat hij vermoedt, op basis van de documenten in het dossier, dat de vm decaan 

destijds gedacht heeft dat vm hoogleraar Belastingrecht ook tijdens het gewone hoogleraarschap 

doorbetaald zou worden door de ASRE; de vm hoogleraar Belastingrecht verrichtte daar immers ook 

werkzaamheden. Het kwam, zo geeft hij aan, af en toe voor dat iemand gewoon hoogleraar was op basis 

van bezoldiging elders. Uit dit onderzoek blijkt dat meerdere hoogleraren af en toe onbezoldigd werkten, 

bijvoorbeeld om financiële ruimte te creëren voor student-assistenten of promovendi. 

c. Gewone bezoldigde leerstoel 

Van de financiering door de UvA van vm hoogleraar Belastingrecht als gewoon bezoldigd hoogleraar was 

het faculteitsbestuur op de hoogte, blijkend uit het aanstellingsbesluit. 

Conform het gestelde onder b was het faculteitsbestuur ook bij de gewone bezoldigde leerstoel niet op de 

hoogte van de financiering door de ASRE. 

 

 

9 Bij de FdR werkten ook hoogleraren om niet, zij kregen dan tijd ter beschikking van hun andere werkgever dan de 
UvA  (niet zijnde de instellende rechtspersoon) of kregen een beperkte onkostenvergoeding 
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Die afspraak hield in dat de ASRE één dag aan de UvA zou betalen, dit werd vanuit de ASRE gezien als de 

bijdrage vanuit de ASRE voor het werk dat vm hoogleraar Belastingrecht aan de UvA deed. Het is niet 

bekend hoeveel dagen per week vm hoogleraar Belastingrecht de functie daadwerkelijk invulde. 

d. Betalingen aan vm hoogleraar Belastingrecht persoonlijk 

Binnen de FdR is er door de onderscheiden directeuren bedrijfsvoering vanuit gegaan dat de betalingen 

aan vm hoogleraar Belastingrecht als bijzonder hoogleraar rechtstreeks werden gedaan door de financier 

van de leerstoel, de ASRE. Dit is een gebruikelijke werkwijze bij bijzondere leerstoelen, het heeft ook de 

voorkeur dat de externe partij rechtstreeks de leerstoelhouder financiert in plaats van de faculteit die dit 

vervolgens als salaris, dan wel onkostenvergoeding aan de leerstoelhouder overmaakt.  

e. Welke inspanningen zijn door het faculteitsbestuur van de FdR ondernomen om zich 

op de hoogte te stellen van deze constructies? 

Er zijn geen schriftelijke vragen gesteld en geen analyses, onderzoeken of rapportages bekend bij de 

onderzoekers die ingaan op mogelijke vragen van het faculteitsbestuur of UvA om zich op de hoogte te 

stellen van de financieringsconstructie inzake de bijzondere leerstoel en de betalingen nadien toen de 

ASRE de vm hoogleraar Belastingrecht voor 0,2 fte heeft doorbetaald. Uit de gesprekken volgt ook niet dat 

er enige inspanningen door/vanuit de vm decaan, vm vakgroepvoorzitter Belastingrecht en het 

faculteitsbestuur van de FdR of de ondersteunende diensten bedrijfsvoering zijn verricht.  

De vraag is of het faculteitsbestuur wel aanleiding had moeten zien vragen te stellen nu ook duidelijk is 

geworden dat de vm hoogleraar Belastingrecht de ‘functie’ en de betalingen door de ASRE niet als 

nevenfunctie heeft gemeld. De vm hoogleraar Belastingrecht geeft daarover aan dat ging om handhaving 

van de status quo omdat de UvA een medewerker had die een onbezoldigde rol van 0.4 fte vervulde en 

maar voor 0.2 fte werd betaald (hier wordt gedoeld op de betaling door de ASRE bovenop de 

(onbezoldigde) UvA-aanstelling). Ook was de ASRE een vertrouwde partij die vaker bijzondere leerstoelen 

instelde. 

In het benoemingsdossier dat aan het CvB is voorgelegd zijn geen documenten aangetroffen waar daar 

een vraag over is gesteld. In de gesprekken is aangegeven dat de procedure in hoge mate een papieren 

proces was dat geen vragen opriep als alle onderliggende stukken volgens de procesinformatie waren 

ingevuld. Er wordt juist diverse malen in de gesprekken aangekaart dat de ASRE dan wel de VBFV hierin 

zelf transparanter hadden kunnen zijn en hadden moeten optreden richting de FdR en UvA. De ASRE geeft 

echter aan dat zij ervan uit zijn gegaan dat binnen de UvA breed bekend was dat de sponsoring door de 

VBFV via de ASRE verliep omdat het oorspronkelijk initiatief immers op de UvA is ontstaan. Dat is mede 

de reden dat de ASRE geen aanleiding zag melding te maken van de doorlopende financiering na het 

instellen van de bezoldigde leerstoel in 2018.  

Onderzoeksvraag 7. In welke mate verhielden de constructies en handelingen zich tot de 

dan geldende regelgeving en beleid binnen de UvA en overige relevante regelgeving en 

beleid? 

Vm hoogleraar Belastingrecht en diens leidinggevende hebben aangegeven dat in de jaargesprekken de 

nevenfuncties en neveninkomsten als gespreksonderwerpen aan de orde zijn geweest en dat de 

uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in het document jaargesprekken. De drie gesproken 

afdelingsvoorzitters verklaren hetzelfde over deze systematiek. De vm leidinggevende geeft aan dat de vm 

hoogleraar Belastingrecht de vm leidinggevende nimmer in kennis heeft gesteld dat vm hoogleraar 

Belastingrecht bij de ASRE – na de aanstelling als gewoon hoogleraar – nog een nevenfunctie bekleedde, 

laat staan dat de vm hoogleraar Belastingrecht die werkzaamheden bij de vm leidinggevende als 

nevenfunctie heeft gemeld. Er is geen informatie verkregen over het uitvoeren van controle op 

nevenfuncties die níet zijn gemeld. Uit dit onderzoek is niet gebleken dat er een inhoudelijke controle was 

op de opgegeven (of niet opgegeven) nevenfuncties en de neveninkomsten. Wel verklaart vm directeur 
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Bedrijfsvoering 1 dat vanuit HR op werd toegezien dat in de jaargesprekken ook nevenfuncties aan de 

orde zouden komen.  

Uit diverse gesprekken blijkt dat er onduidelijkheid was bij betrokkenen hoe en wat na de melding van de 

nevenfuncties op de website van de UvA kwam en wie dat moest (gaan) plaatsen of hoe dat werd 

geplaatst. De onderzoekers hebben in dit onderzoek niet met zekerheid vast kunnen stellen of iedereen 

daadwerkelijk de actuele stand van nevenfuncties en neveninkomsten aan de FdR/UvA heeft 

doorgegeven. Daardoor kunnen er verschillen zijn tussen wat in het centrale register van de UvA staat, op 

de persoonlijke UvA-webpagina van de desbetreffende medewerker van de FdR, in dit geval de 

jaarverslagen van de ACTL en eventueel een LinkedIn pagina met eveneens een weergave van 

(neven)functies. Voor zover uit raadpleging van de documenten blijkt, heeft vm hoogleraar Belastingrecht 

de betaalde aanstelling voor 0,2 fte bij de ASRE, nadat hij in 2018 geen onbezoldigd hoogleraar meer was, 

niet gemeld bij de vm leidinggevende of de FdR/UvA .  

Curatorium 

Volgens artikel 4, lid 4, van de Regeling Nevenwerkzaamheden (2014) had vm hoogleraar Belastingrecht 

tevens toestemming moeten vragen voor het verrichten van nevenwerkzaamheden bij het curatorium. 

Deze toestemming is niet gegeven en er zijn hiervan geen documenten bekend.  

Uit het onderzoek blijkt dat het curatorium van de bijzondere leerstoel nooit bijeen is gekomen tijdens de 

periode dat vm hoogleraar Belastingrecht bijzonder hoogleraar was. Per brief van 14 februari 2012, 

ondertekend door de waarnemend voorzitter CvB, is bepaald dat het curatorium bestaat uit de hoogleraar 

en directeur ACTL, de voormalig leidinggevende van de hoogleraar Belastingrecht en de algemeen 

directeur van de ASRE, die tevens het curatorium bijeen zou moeten roepen. In een brief d.d. 14 februari 

2012 van het CvB aan de vm decaan en waarin de leerstoel wordt ingesteld, is de samenstelling van het 

curatorium vermeld. In deze brief wordt de vm decaan gevraagd contact op te nemen met de algemeen 

directeur van de ASRE om het curatorium bijeen te roepen. De algemeen directeur van de ASRE heeft 

bevestigd dat deze brief in afschrift is ontvangen. De algemeen directeur van de ASRE heeft deze taak niet 

uitgevoerd en heeft aangegeven er geen herkenning aan te hebben dat hij lid was van het curatorium en 

tevens het curatorium zou moeten samenroepen. De algemeen directeur van de ASRE ging ervan uit dat 

de faculteit het voortouw zou nemen voor een vergadering en dat dit niet aan een externe organisatie is.  

Dat curatorium niet bij elkaar gekomen is verbaast de algemeen directeur van de ASRE, ook omdat bij de 

leerstoelen vanwege de ASRE aan de economische faculteit het curatorium wel bij elkaar kwam. Uit de 

gesprekken is niet gebleken dat andere leden van het curatorium, dan wel anderen van de UvA of de FdR 

een signaal hierover hebben gegeven aan de algemeen directeur van de ASRE. Op de vraag aan vm 

hoogleraar Belastingrecht of deze jaarverslagen heeft gemaakt en die vervolgens met het curatorium heeft 

besproken, geeft vm hoogleraar Belastingrecht aan dat het hem niet bij staat. De vm hoogleraar 

Belastingrecht had jaargesprekken met de (vm) vakgroepvoorzitter en jaargesprekken met de algemeen 

directeur van de ASRE vanuit zijn rol als leerstoelhouder. Wij constateren dat het curatorium als zodanig 

nooit bijeen is gekomen en dat er nooit jaarverslagen zijn gemaakt, maar dat met twee leden afzonderlijk 

wel jaargesprekken met vm hoogleraar Belastingrecht zijn gevoerd. 
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HOOFDSTUK 6.  

Toetsing en reflectie 

In dit hoofdstuk realteren wij de bevindingen uit dit onderzoek aan het Toetsingskader zoals weergegeven 

in hoofdstuk 3 en bijlage 2. 

6.1 Bevindingen toetsingskader 

Het toetsingskader bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Regeling Nevenwerk (d.d. 19 oktober 2009) 

2. Hooglerarenbeleid UvA (d.d. 12 januari 2011) 

3. Reglement bijzondere leerstoel (d.d. 12 augustus 2012) 

4. Regeling Nevenwerkzaamheden 2014 (d.d. 14 april 2014)  

5. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2004, herzien 2012, 2014 en 2018) 

6. Samengevoegde sectorale regeling nevenwerkzaamheden juli 2017 en aanvullende regeling 

nevenwerkzaamheden UvA 2018 (d.d. 5 november 2019) 

Onderstaand volgen de bevindingen uit het onderzoek: 

Kaders 1, 4 en 6: Regeling Nevenwerk /werkzaamheden 

Regeling Nevenwerk 2009 

Uit het onderzoek volgt dat de vm hoogleraar Belastingrecht in de periode na aanstelling als bijzonder 

hoogleraar totdat de vm hoogleraar Belastingrecht gewoon hoogleraar werd, de nevenfuncties heeft 

gemeld in de sollicitatiebrief. 

Regeling Nevenwerkzaamheden 2014 

Nadat de vm hoogleraar Belastingrecht onbezoldigd gewoon hoogleraar werd op 1 februari 2016, is het 

dienstverband met de ASRE en de neveninkomsten vanuit de ASRE niet gemeld bij de FdR/UvA. Ook in de 

jaren daarna is geen melding gedaan bij de FdR/UvA. Vm hoogleraar Belastingrecht geeft aan dat hij dit 

niet heeft gemeld omdat duidelijk was dat de ASRE het financieel mogelijk maakte dat de vm hoogleraar 

Belastingrecht het ambt als onbezoldigd kon uitvoeren. Ook in de jaren daarna is geen melding gedaan bij 

de FdR/UvA. 

In de regeling  nevenfuncties (2014) is opgenomen dat alle activiteiten buiten de functie bij de UvA 

worden beschouwd als nevenfunctie. Vanuit dit perspectief had de vm hoogleraar Belastingrecht de 

functie bij de ASRE moeten melden. 

Samengevoegde sectorale regeling nevenwerkzaamheden (2017 en aanvulling in 2018) 

Zie ook hierboven bij de beantwoording van vraag 4 en 5. In deze latere regelingen wordt aangegeven dat 
ook als de hoofdtaak elders is, deze valt onder de definitie van nevenwerkzaamheid. 

Kader 2. Hooglerarenbeleid 2011  

In het Hooglerarenbeleid 2011 zijn de volgende aspecten opgenomen inzake bijzonder hoogleraren: 

1. Wanneer het in open werving niet lukt een voldoende gekwalificeerde kandidaat te vinden, blijft de 

leerstoel onbezet of wordt alsnog van vestiging afgezien.  
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2. Het benoemen van niet gepromoveerde kandidaten is uitgesloten, zeer exceptionele uitzonderingen 

daargelaten.  

3. Interne kandidaten kunnen niet op een bijzondere leerstoel worden benoemd (wanneer immers de 

betreffende expertise reeds binnen de Universiteit van Amsterdam aanwezig is, zal een verzoek tot 

instelling van een bijzondere leerstoel niet worden gedaan).  

Uit het onderzoek blijkt dat een open werving is gehouden voor de positie van bijzonder hoogleraar en dat 

er geen externe kandidaten hebben gesolliciteerd.  

Nu vaststaat dat er na een open werving geen externe kandidaat heeft gesolliciteerd en er dus geen 

voldoende gekwalificeerde externe kandidaat is gevonden, had de leerstoel onbezet moeten blijven dan 

wel van vestiging moeten worden afgezien.  

De procedure voor een bijzondere leerstoel is nadien echter wel voortgezet met een interne kandidaat, de 

vm hoogleraar Belastingrecht. De vm hoogleraar Belastingrecht is weliswaar gepromoveerd en voldoet 

aan bovenstaande tweede aspect, maar was als UD in dienst van de FdR en is een interne kandidaat; de vm 

hoogleraar Belastingrecht kon overeenkomstig het Hoogelarenbeleid 2011 niet solliciteren en niet op een 

bijzondere leerstoel worden benoemd. 

Kader 3. Reglement bijzondere leerstoel 

Uit het onderzoek is geleken dat het curatorium niet bij elkaar is gekomen en dat de vm hoogleraar 

Belastingrecht geen verslag aan het College van Curatoren en de decaan van de faculteit jaarlijks vóór 31 

december schriftelijk heeft uitgebracht van de werkzaamheden gedurende het in dat jaar beëindigde 

studiejaar. 

Kader 5. De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening 

Dit kader valt buiten de scope van dit onderzoek en wordt beantwoord in een ander onderzoek dat de UvA 

heeft uitgezet. 

6.2 Reflectie 

In de uitvoering van dit onderzoek zijn enkele zaken opgevallen die in deze paragraaf als reflectie worden 

meegegeven. 

6.2.1 Context van de faculteit 

De faculteit en daarbinnen de afdeling/vakgroep had in de periode waarin ideeën over de leerstoel 

werden ontwikkeld, een relatief groot aantal bijzondere leerstoelen. Dit had te maken met het vakgebied 

Belastingrecht, waarin de relatie tussen wetenschappelijk werk en praktijkgericht onderwijs en 

onderzoek gebruikelijk is. Een aantal geïnterviewden heeft aangegeven dat de FdR in de periode 2012 in 

een financieel lastige situatie zat. Het beeld is ontstaan dat het aantrekken van bijzondere hoogleraren een 

aantrekkelijk perspectief is, omdat zij niet door de UvA worden betaald maar door een externe partij (de 

insteller van de bijzondere leerstoel) worden bekostigd. Er wordt zo externe expertise in huis gehaald 

zonder dat het de faculteit middelen kost. De vm decaan geeft aan dat juist omdat leerstoelhouders vaak 

een goedbetaalde baan elders hebben, zij geregeld bereid zijn tegen een beperkte (onkosten)vergoeding 

of om niet een bijzondere leerstoel te bekleden. Voldoende geld voor een gesponsorde leerstoel was er in 

het juridisch domein zelden. 

De combinatie van bovenstaande kan mogelijk leiden tot een situatie waarin er actief gezocht wordt naar 

financiers voor een bijzondere leerstoel en mogelijk ook andere onbezoldigde aanstellingen. Ons beeld is 

dat er weinig opmerkingen zijn gemaakt of tegenkracht is geboden in het proces om tot instelling van een 

bijzonder leerstoel te komen en het benoemingsproces van een kandidaat. Wij zien dit terug in het feit dat 

er weinig tot geen vragen worden gesteld over de instelling van de leerstoel, zoals het feit dat de  
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hoogleraar Belastingrecht een interne kandidaat was en daarom niet mocht worden benoemd op een 

bijzondere leerstoel, conform het Hooglerarenbeleid 2011. 

Het proces tot instelling van de bijzondere leerstoel is niet secuur verlopen: er was verwarring over een 

gewoon of bijzonder hoogleraarschap, over een gesponsorde versus een bijzondere leerstoel, waar 

doorvragen voor de hand had gelegen. Waar er opmerkingen zijn gemaakt gingen die over de juiste 

formulieren en het goed doorlopen van het proces, nauwelijks over de inhoud. 

Deze context is belangrijk voor het goed kunnen begrijpen van de onderzoeksbevindingen. Op de vraag 

c.q. de uitgesproken ambitie/het initiatief van de vm hoogleraar Belastingrecht om hoogleraar te willen 

worden, had al aanstonds gereageerd moeten worden dat deze vanuit de positie als UD in dienst van de 

UvA op basis van het Hooglerarenbeleid 2011 geen bijzonder hoogleraar kon worden . 

6.2.2 Proces van instelling en aanstelling 

Er is een belangrijk onderscheid tussen de functies van gewoon en bijzonder hoogleraar, ten aanzien van 

de financiering, maar ook waar het gaat om de verbinding met de faculteit en het ‘aanzien’ van de functie. 

In het UvA-hooglerarenbeleid 2011 is het onderscheid tussen beide functies helder omschreven.  

Het initiatief voor de bijzondere leerstoel is niet gekomen vanuit een externe organisatie ‘meest ideële 

instellingen die het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op een bepaald thema zouden willen 

bevorderen (Hooglerarenbeleid 2012)’, maar op initiatief van een medewerker in dienst van de FdR. 

De UvA kende in 2012, evenals nu, de mogelijkheid van een gesponsorde leerstoel. In het 

hooglerarenbeleid staat daarover: ‘De laatste jaren is een toenemende belangstelling waarneembaar van 

maatschappelijke instanties (waaronder bedrijven) die een relatie met de Universiteit van Amsterdam 

aangaan, niet zozeer om een bepaald onderwijs- en onderzoeksthema op de wetenschappelijke kaart te 

zetten, maar om als maatschappelijke instantie nauwer betrokken te worden bij het wetenschappelijk 

onderzoek op een bepaald vakgebied. De aanwezigheid van bepaalde expertise binnen de Universiteit van 

Amsterdam is dan juist de aanleiding die de belangstelling van externe partijen genereert. De instelling 

van een bijzondere leerstoel ligt in deze gevallen niet voor de hand, maar wel een gesponsorde leerstoel.’ 

En: ‘In het geval van een gesponsorde leerstoel ligt mededinging door interne kandidaten eerder wel dan 

niet voor de hand. De sponsor zal immers aangetrokken worden door de aanwezige expertise binnen de 

universiteit.’ Tijdens de procedure is vanuit AZ de vraag gesteld of een gesponsorde leerstoel niet meer 

voor de hand had gelegen. 

Over het doorlopen proces van de hoogleraarsbenoeming merken wij het volgende op: 

Er zijn geen vragen gesteld over de financiering, niet binnen de faculteit en niet vanuit AZ/CvB. De vm 

vakgroepsvoorzitter geeft aan dat het CvB eventuele vragen daarover zou stellen, zoals vastgelegd in 

staand beleid. Twee, mogelijk drie personen waren van de oorspronkelijke wijze van financiering op de 

hoogte, maar hebben er op dat moment geen melding van gemaakt dat de financiële middelen voor de 

bijzondere leerstoel beschikbaar werden gesteld door een andere partij dan de partij die de leerstoel 

instelde en de financiële garantie heeft gegeven (de ASRE). Het is opmerkelijk dat de vm 

vakgroepsvoorzitter Belastingrecht niet de vraag heeft gesteld wat er met het initiële voorstel van de 

VBFV is gebeurd en waarom de ASRE in plaats van deze initiële partij de bijzondere leerstoel in wilde 

stellen. Voor anderen was de ASRE de enige financier en omdat de ASRE een partij was die vaker 

bijzondere leerstoelen instelde en zich financieel garant stelde, was deze een vertrouwde partij en gaf dat 

geen reden tot vragen. 

Het opgebouwde dossier dat aan het CvB is voorgelegd kent een aantal onderdelen die door verschillende 

partijen worden verzorgd. Het proces dat is doorlopen bij het instellen van de bijzondere leerstoel kan op 

de hoofdonderdelen van het te doorlopen proces gevolgd worden, maar in het bijzonder bij de interactie 

tussen de diverse partijen in de gehele keten, lijkt de overdracht (interne communicatie en afstemming 
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tussen personen en verslaglegging ervan in het dossier) niet transparant en moeilijk navolgbaar. Er is wel 

een oplegmemo met toelichting op hoofdpunten gemaakt, maar in de stukken is geen duidelijke en 

congruente verslaglegging van de verschillende onderdelen, een toelichting, overdracht of 

verantwoording van het proces aangetroffen.  

Over het al dan niet bijeenkomen van de Benoemingsadviescommissie is, zoals hiervoor beschreven, 

onduidelijkheid. Vaststaat dat een uitnodiging is verzonden naar alle leden; een verslag van de 

bijeenkomst is niet beschikbaar. Van de in dit onderzoek gesproken leden geven twee leden aan aanwezig 

te zijn geweest en één lid kan zich niet herinneren dat er een bijeenkomst is geweest.  

Er is geen verslag van het gesprek van de Benoemingsadviescommissie met de kandidaat gemaakt, 

waardoor niet navolgbaar is of dit gesprek heeft plaatsgevonden en ook niet hoe het aldaar besprokene in 

het benoemingsvoorstel is verwerkt.  

Er is geen duidelijke herleidbare trail over het initiële akkoord dat gegeven diende te worden door de vm 

decaan, namelijk over de financiële garantsteller (eerst de VBFV en toen de ASRE waarbij de VBFV de 

leerstoel via de ASRE sponsorde), de insteller van de leerstoel. Van de bespreking waarin dit initiële 

akkoord is gegeven,  is geen verslag gemaakt, terwijl het in ons beeld gaat om vrij gewichtige 

onderwerpen die niet terloops besproken zouden moeten worden. Het benoemingstraject is, zoals hier 

ook beschreven, zorgvuldig en volgens de procedures doorlopen. Het traject is echter gestart met de 

sondering bij de vm decaan in een mondelinge bespreking zonder concreet voorstel en waarbij de – op dat 

moment – beoogde financier terloops ter sprake kwam, op zodanige wijze dat de vm decaan aangeeft 

daaraan geen herinnering te hebben. 

Er zijn door het CvB (Academische Zaken) geen vragen gesteld over het ingediende voorstel. De 

beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van volledigheid en juistheid (is aan alle procedurele vereisen 

voldaan). Een aantal geïnterviewden geeft aan dat er geen reden was om vragen te stellen omdat aan alle 

vereisten was voldaan. 

Over de relatie tussen de faculteit en ASRE is in dit onderzoek niet gebleken dat er onderlinge 

ontmoetingen zijn geweest, of dat men elkaar heeft betrokken of geïnformeerd. Deze contacten zijn er wel 

geweest tussen de vm hoogleraar Belastingrecht en de ASRE, maar niet met anderen in de FdR zoals de 

decaan, vm bestuurssecretaris of de afdelingsvoorzitter. Dergelijke contactmomenten zijn niet vastgelegd 

in de geldende regelgeving maar de afwezigheid van dergelijke contacten past niet bij een relatie van een 

externe organisatie en de FdR die samen een leerstoel bouwen; zij dragen gezamenlijk 

verantwoordelijkheid voor deze leerstoel. In dit onderzoek is gebleken dat ASRE en bij de instelling van de 

leerstoel betrokken personen naar elkaar wijzen als het gaat om meer transparantie omtrent de 

financiering jegens de ander. 

6.2.3 Curatorium en nevenfuncties 

Uit dit onderzoek is gebleken dat het curatorium nooit bijeen is geweest. Voor zover ons bekend, zijn daar 

geen vragen over gesteld door de leden die in het curatorium zitting hadden en andere direct 

betrokkenen. 

Over nevenfuncties en neveninkomsten is het beeld dat deze wel werden besproken en dat het formulier 

werd ingevuld, maar dat er daarna geen controle meer is geweest op het formulier: is het formulier 

volledig ingevuld, wat is er al dan niet aangegeven qua functies en inkomsten uit functies en wie de 

inkomsten ontvangt. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de persoonlijke pagina van de medewerkers is 

gecontroleerd op volledigheid van nevenfuncties. Er is door leidinggevenden uitgegaan van vertrouwen 

dat medewerkers hun nevenfuncties zouden melden. 
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Tot slot 

In dit rapport is een terugblik gegeven op processen, besluiten en afwegingen van nu zo’n tien jaar 

geleden. De regelgeving nu is anders dan die van tien jaar geleden, we toetsen dan ook aan de bepalingen 

die golden op het moment van een gebeurtenis of situatie van toepassing was. Hoewel we via de 

interviews een betrekkelijk goed beeld hebben gekregen van de praktijk in die periode, weten we niet 

altijd of wat we hebben beschreven destijds de mores was. Veel geïnterviewden geven aan dat zaken 

destijds minder strak werd afgedaan; met de inzichten van nu (en aangepaste procedures en [interne] 

regels) zouden enkele geconstateerde zaken waarschijnlijk niet meer kunnen voorkomen. Er zou dan 

kritisch(er) doorgevraagd worden. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Overzicht 
geïnterviewde 
functio-
narissen 

 

Functie 

Vm hoogleraar Belastingrecht (schriftelijk) 

Hoogleraar, vm vakgroepsvoorzitter Belastingrecht 

Decaan FdR 

Vm decaan FdR 

Vm directeur bedrijfsvoering 1 

Vm directeur bedrijfsvoering 2 

Vm afdelingsvoorzitter 1 

Vm afdelingsvoorzitter 2 

Afdelingsgroepsvoorzitter 

Vm faculteitssecretaris 

Algemeen directeur ASRE 
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Bijlage 2. Toetsingskader 

Relevante passages uit regelingen 

Regeling Nevenwerk (d.d. 19 oktober 2009) 

Aanvraag 

De werknemer vraagt voor het verrichten van nevenwerk toestemming aan de werkgever 

onder overlegging van de volgende gegevens: 

een omschrijving van het nevenwerk; 

naam en adres van de instantie waarvoor het nevenwerk wordt verricht; 

de geschatte duur van het nevenwerk; 

de geschatte omvang van het nevenwerk; 

de hoogte van de eventuele aan het nevenwerk verbonden honorering; 

of en zo ja in hoeverre het nevenwerk binnen de voor de werknemer geldende 

werktijd wordt verricht; 

of en zo ja in hoeverre het nevenwerk beslag legt op universitaire voorzieningen. 

Toestemming 

1. De werkgever beslist binnen een redelijke termijn op de aanvraag van de werknemer. 

2. De werkgever kan toestemming verlenen voor bepaalde of voor onbepaalde tijd en aan de toestemming 

voorwaarden en beperkingen verbinden. Onverminderd lid 6 en voor zover het nevenwerk niet binnen de 

voor de werknemer geldende werktijd wordt verricht noch beslag legt op universitaire voorzieningen, 

wordt de werkgever geacht toestemming voor onbepaalde tijd te hebben verleend indien hij na het 

verstrijken van acht weken na ontvangst van de aanvraag van de werknemer niet op deze aanvraag heeft 

beslist. 

3. De werkgever kan criteria vaststellen voor nevenwerk waarvoor toestemming geacht wordt te zijn 

verleend met ingang van de dag van aanvraag. 

4. De werkgever kan de toestemming voor het verrichten van nevenwerk te allen tijde intrekken. 

5. Het is de werknemer niet toegestaan nevenwerk te verrichten dat onverenigbaar is met zijn functie of 

het belang van de universiteit kan schaden. 

Openbaarmaking 

1. Het nevenwerk wordt geregistreerd in het openbaar register en per medewerker wordt het openbaar 

gemaakt via de website van de UvA. 

2. De medewerker kan het College van Bestuur schriftelijk en gemotiveerd verzoeken (een deel van) zijn 

nevenwerk niet openbaar te maken. Het College beslist binnen vier weken op dit verzoek 

Hooglerarenbeleid UvA (d.d. 12 januari 2011)  

Benoemingsprocedure 

Over benoemingen tot hoogleraar beslist het College van Bestuur. Een benoemingsvoorstel van de kant 

van een faculteit wordt door de decaan beargumenteerd bij het College van Bestuur ingediend. Deze 
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procedure voor een benoeming tot hoogleraar geldt zowel voor een kandidaat van buiten als voor de 

interne bevordering binnen de Universiteit van Amsterdam. Immers, ook als een interne (dus bekende) 

kandidaat wordt voorgedragen, is een zorgvuldige benoemingsprocedure belangrijk. 

Overigens is de combinatie van een UHD-positie aan de Universiteit van Amsterdam met een deeltijd 

hoogleraaraanstelling binnen dezelfde organisatie-eenheid (d.w.z. dezelfde faculteit) vanuit het oogpunt 

van helder personeelsbeleid ongewenst. Van een hoogleraar wordt immers verwacht dat hij/zij de functie 

integraal uitoefent en op dat niveau functioneert. Daarom zal een dergelijke combinatie aan de 

Universiteit van Amsterdam niet langer worden gehanteerd. Op voorstel van de decaan neemt het College 

van Bestuur een voorgenomen benoemingsbesluit gevolgd door een kennismakingsgesprek van het 

College van Bestuur met de hoogleraar, waarna een definitief benoemingsbesluit wordt genomen. 

Bijzonder hoogleraar 

Een rechtspersoon van buiten de Universiteit van Amsterdam kan een decaan verzoeken het College van 

Bestuur voor te stellen een bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam te vestigen om het 

geven van wetenschappelijk onderwijs en daarmee in samenhang het wetenschappelijk onderzoek op een 

specifiek terrein te bevorderen. Het gaat hierbij meestal om ideële instellingen die het wetenschappelijk 

onderwijs en onderzoek op een bepaald thema zouden willen bevorderen. Het initiatief tot het in het  

leven roepen van een rechtspersoon die uitsluitend tot doel heeft een leerstoel te exploiteren kan niet 

vanuit de Universiteit van Amsterdam worden genomen. 

Het gaat hierbij altijd om bijzondere leerstoelen in deeltijd (meestal 0,2 fte). De bijzondere leerstoel is 

verbonden aan een termijn van vijf jaar, waarna een verlenging voor opnieuw een periode van 

vijf jaar mogelijk is. Opheffing van een bijzondere leerstoel is ook mogelijk. Hierbij kunnen – naast de 

output van de leerstoel – ook teruglopende studentenaantallen een reden zijn, evenals wijzigingen in het 

onderzoeksprofiel van een faculteit. Soms is de specifieke expertise van de bijzonder hoogleraar zo groot, 

dat hij of zij moeilijk kan worden opgevolgd. 

De Universiteit van Amsterdam heeft zich in de afgelopen jaren meer terughoudend opgesteld bij het 

verlenen van instemming aan het vestigen van bijzondere leerstoelen. Alleen wanneer het betreffende 

aandachtsgebied een substantiële verrijking betekent van het onderwijs- en onderzoeksaanbod van een 

faculteit, er van studentenzijde een redelijke belangstelling is te verwachten en het onderwijs goed past in 

het profiel van de faculteit, kan een verzoek tot instelling van een bijzondere leerstoel worden 

gehonoreerd. Inbedding in het bestaande profiel van de faculteit is dus een vereiste. 

Soms stelt de initiatiefnemer de eis (of spreekt althans de verwachting uit) dat het betreffende onderwijs 

na vijf jaar moet zijn ingedaald in het reguliere onderwijsaanbod van de betreffende faculteit. De 

Universiteit van Amsterdam zal op deze eis nooit ingaan. 

Ten aanzien van de financiële kant stelt de Universiteit van Amsterdam als voorwaarde voor acceptatie 

van een bijzondere leerstoel dat de initiatiefnemer zich voor een periode van vijf jaar garant stelt voor een 

adequate bezoldiging van de leerstoelhouder. Bovendien zal de initiatiefnemer zich over dezelfde periode 

garant stellen voor de bijkomende kosten (huisvesting, secretariële ondersteuning, reis- en 

congreskosten, enz.). In specifieke gevallen kan in overleg tussen College van Bestuur en faculteit deels 

van deze eis worden afgezien. Het is derhalve van belang dat de aanstelling kostendekkend is, hetzij door 

een volledige vergoeding door de initiatiefnemer, hetzij door aanvullend budget vanuit de faculteit (anno 

2009 worden de totale kosten voor een benoeming van 0,2 fte begroot op € 40.000,- per jaar). 

De werving van een gekwalificeerde kandidaat voor een bijzondere leerstoel is in beginsel open. Voor 

ontheffing is toestemming vooraf van het College van Bestuur nodig. Deugdelijke gronden voor het 

verlenen van ontheffing kunnen gelegen zijn in het inhoudelijke belang voor het onderwijs of onderzoek 

in relatie tot een bepaalde maatschappelijke organisatie, uiteraard onverminderd de inhoudelijke 

kwaliteitseisen die aan kandidaten gesteld worden. 
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Ten aanzien van bijzondere leerstoelen kan niet voetstoots worden aangenomen dat daarvoor dezelfde 

benoemingscriteria gelden als voor gewone leerstoelen. Zeker nu sommige faculteiten hun 

benoemingsbeleid voor gewone hoogleraren hebben aangescherpt in het licht van het in hoofdstuk 2 

beschreven loopbaanbeleid is het noodzakelijk over de benoemingscriteria voor bijzondere leerstoelen 

meer duidelijkheid te scheppen dan tot op heden gebruikelijk was. Uiteraard staat het faculteiten vrij om 

vast te houden aan het uitgangspunt dat dezelfde criteria worden toegepast op benoemingen voor gewone 

en bijzondere leerstoelen. Wanneer echter een faculteit met deze gelijkstelling in voorkomende gevallen 

niet uit de voeten kan of wil, zijn de volgende criteria van toepassing:  

bekwaamheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit een academische promotie 

en een regelmatige stroom van publicaties; 

bekwaamheid in het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs mede gevoed door bijzondere expertise 

op het terrein van de bijzondere leerstoel; 

nationale en internationale standing binnen het professionele veld; 

bekwaamheid tot het bevorderen van de communicatie tussen wetenschappers en leidinggevenden bij 

overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke sectoren. 

Wanneer het in open werving niet lukt een voldoende gekwalificeerde kandidaat te vinden, blijft de 

leerstoel onbezet of wordt alsnog van vestiging afgezien. Het benoemen van niet gepromoveerde 

kandidaten is uitgesloten, zeer exceptionele uitzonderingen daargelaten. Interne kandidaten kunnen 

niet op een bijzondere leerstoel worden benoemd (wanneer immers de betreffende expertise reeds 

binnen de Universiteit van Amsterdam aanwezig is, zal een verzoek tot instelling van een bijzondere 

leerstoel niet worden gedaan). 

Het komt met enige regelmaat voor dat een maatschappelijke organisatie een specifieke band met de 

Universiteit van Amsterdam nastreeft via een bijzondere leerstoel en deze exclusief wil reserveren voor 

iemand uit haar eigen gelederen. Acceptatie van een dergelijk aanbod onder deze conditie moet worden 

uitgesloten. Wel is het denkbaar, dat een interne commissie vooraf beoordeelt of de betrokkene 

professorabel is. Valt deze toets negatief uit dan krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid zich terug te 

trekken, terwijl bij een positieve uitkomst de initiatiefnemer zal moeten instemmen met een open 

wervingsprocedure, waarin de bewuste kandidaat in open competitie kan meedingen. Uiteraard dient de 

benoemingsadviescommissie evenwichtig te worden samengesteld, opdat het wetenschappelijk belang 

goed is gewaarborgd. 

De eerste contacten met een externe rechtspersoon komen meestal tot stand op het niveau van de 

faculteit. In overleg met het College van Bestuur voert de decaan de eerste oriënterende besprekingen met 

de initiatiefnemer. Wanneer deze oriëntatie positief verloopt, dient de decaan bij het College van Bestuur 

een verzoek tot instelling van de bijzondere leerstoel in en legt daarbij over een profielschets van de 

beoogde leerstoel alsmede informatie over de achtergronden en beweegredenen van de externe partij. 

Het College van Bestuur neemt hierop een besluit. Bij positief besluit van het College van Bestuur verzoekt 

de decaan de initiatiefnemer het curatorium bijeen te roepen en een benoemingsadvies voor te bereiden.  

Op basis van de bevindingen van de benoemingsadviescommissie en na verkregen externe adviezen legt 

de decaan een voorstel tot instemming met de benoeming voor aan het College van Bestuur. Voor het 

overige is de procedure tot instemming met de benoeming van een bijzonder hoogleraar identiek aan die 

van de benoeming van een gewoon hoogleraar. De bijzonder hoogleraar wordt nooit aangesteld bij de 

Universiteit van Amsterdam, de vestigende instelling is verantwoordelijk voor afspraken over 

arbeidsvoorwaarden e.d. 
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Gesponsorde leerstoel 

De laatste jaren is een toenemende belangstelling waarneembaar van maatschappelijke instanties 

(waaronder bedrijven) die een relatie met de Universiteit van Amsterdam aangaan, niet zozeer om een 

bepaald onderwijs- en onderzoeksthema op de wetenschappelijke kaart te zetten, maar om als 

maatschappelijke instantie nauwer betrokken te worden bij het wetenschappelijk onderzoek op een 

bepaald vakgebied. De aanwezigheid van bepaalde expertise binnen de Universiteit van Amsterdam is dan 

juist de aanleiding die de belangstelling van externe partijen genereert. De instelling van een bijzondere 

leerstoel ligt in deze gevallen niet voor de hand, maar wel een gesponsorde leerstoel. In beginsel is er geen 

bezwaar tegen wanneer de betreffende organisatie of het betreffende bedrijf haar naam zichtbaar aan de 

leerstoel wenst te verbinden. Het is echter onaanvaardbaar, wanneer het bedrijf vraagt 

onderzoeksresultaten voor een beperkte periode alleen aan het bedrijf zelf ter beschikking te stellen, 

zodat pas na ommekomst van een bepaalde periode tot openbare publicatie mag worden overgegaan. Een 

arrangement voor een gesponsorde leerstoel wordt aangegaan voor een periode van minimaal vijf jaar. 

Anno 2009 bedraagt het minimale sponsorbedrag € 40.000,- per jaar. De universiteit beschikt over een 

standaardcontract voor een gesponsorde leerstoel.  

In het geval van een gesponsorde leerstoel ligt mededinging door interne kandidaten eerder wel dan niet 

voor de hand. De sponsor zal immers aangetrokken worden door de aanwezige expertise binnen de 

universiteit. Ook zittende hoogleraren komen in aanmerking. Voor hen kan immers ook de 

beschikbaarheid van externe middelen aantrekkelijke voordelen opleveren. Wanneer een interne U(H)D 

op een gesponsorde parttime leerstoel wordt benoemd, dienen de externe sponsormiddelen allereerst te 

worden benut voor de salarissuppletie die nodig is voor een fulltime hoogleraaraanstelling. De 

benoemingscriteria die van toepassing zijn op een gesponsorde leerstoel liggen tenminste op het niveau 

van die van hoogleraar 2. 

Reglement bijzondere leerstoel (d.d. 12 augustus 2012) 

Reglement voor de bijzondere leerstoel Internationale fiscale aspecten van collectieve 

(vastgoed)beleggingsinstellingen aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid. 

Preambule 

Het College van Bestuur heeft voor de Universiteit van Amsterdam beleid op het gebied van emancipatie 

vastgesteld, in het bijzonder gericht op een grotere participatie van vrouwen in hogere wetenschappelijke 

functies. 

In dit kader geldt een gezamenlijke inspanningsverplichting voor de decaan van de faculteit, het College 

van Bestuur en de rechtspersoon om tenminste één vrouw in het College van Curatoren te benoemen. 

Het benoemingsvoorstel wordt vergezeld van een overzicht van de meest in aanmerking komende 

kandidaten (mannen en vrouwen). In het benoemingsvoorstel wordt aangegeven op welke gronden aan 

de voorgestelde kandidaat de voorkeur wordt gegeven. 

Artikel 1. Definities 

1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (1992, Stb. 593).  

2. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de wet, de 

betekenis die de wet daaraan geeft. 

Artikel 2. Vestiging 
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1. Bij besluit van [datum besluit] heeft het College van Bestuur, conform artikel 9.53 van de wet, de 

Stichting Amsterdam School of Real Estate (hierna te noemen: de rechtspersoon) bevoegd verklaard de 

bijzondere leerstoel in de Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen 

bij de Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid te vestigen.  

2. Het bestuur van de rechtspersoon oefent de taken en bevoegdheden uit die bij wet of dit reglement aan 

hem zijn opgedragen. 

Artikel 3. College van Curatoren 

1. De bijzondere leerstoel staat onder toezicht van een College van Curatoren. 

2. Het College van Curatoren bestaat uit: 

Vm vakgroepsvoorzitter namens het College van Bestuur;  

Algemeen directeur ASRE namens de rechtspersoon; 

Directeur ACTL namens de faculteit;  

De decaan van de faculteit woont desgewenst de vergaderingen van het College van Curatoren bij. 

3. Het College van Curatoren benoemt uit zijn midden een voorzitter. De leden van het college worden 

aangewezen voor een periode van vijf jaren. 

Artikel 4. Vervulling bijzondere leerstoel 

Voor de vervulling van de bijzondere leerstoel vindt een open werving plaats, tenzij het College van 

Bestuur vooraf besluit hiervan af te zien. Het College van Bestuur kan hiertoe besluiten indien het College 

van Curatoren kan beargumenteren dat er voor de leerstoel reeds een geschikte kandidaat voorhanden is. 

Door het College van Curatoren wordt een gemotiveerde voordracht van een persoon opgesteld en aan de 

rechtspersoon voorgelegd. Na verkregen schriftelijke instemming met de benoeming van de bijzonder 

hoogleraar van de rechtspersoon, raadpleegt de decaan van de faculteit de betrokken zusterfaculteiten en 

stelt de rechtspersoon van de adviezen op de hoogte. De decaan adviseert het College van Bestuur over 

het benoemingsvoorstel. Het College van Bestuur toetst het voornemen aan het universitair belang. 

De benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaar. Onverminderd het elders in dit reglement 

bepaalde, is herbenoeming slechts mogelijk zolang de hoofdfunctie van de bijzonder hoogleraar gelegen is 

op het terrein van de Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen, tenzij 

door het College van Bestuur gehoord de decaan van de faculteit anders wordt beschikt. 

De rechtspersoon stelt binnen 30 dagen na de aanstelling van de bijzonder hoogleraar de decaan van de 

faculteit schriftelijk daarvan op de hoogte. Het College van Bestuur ontvangt afschrift van de aanstelling. 

Artikel 5. Omvang werkzaamheden  

De bijzonder hoogleraar zal, gerekend per jaar, tweetiende van de normale werktijd besteden aan 

werkzaamheden ten behoeve van de bijzondere leerstoel. 

Artikel 6. Continuering bijzondere leerstoel 

1. Eén jaar voor de afloop van de benoemingsperiode bedoeld in artikel 4.2 of wanneer door ontslag de 

bijzondere leerstoel vacant komt, wordt door het College van Curatoren na evaluatie bezien of 

continuering van de bijzondere leerstoel gewenst is. Bij deze evaluatie wordt het profiel van de faculteit in 

de overwegingen van het College van Curatoren betrokken. Het advies terzake van het College van Cura-

toren wordt ter kennis gebracht van de rechtspersoon en, door tussenkomst van de decaan van de 

faculteit, het College van Bestuur.  
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2. Het College van Curatoren adviseert in ieder geval tot intrekking van de bevoegdverklaring tot vestiging 

van de bijzondere leerstoel, indien er uit de in het vorige lid bedoelde evaluatie blijkt, dat de bijzondere 

leerstoel niet meer aansluit bij het profiel van de faculteit dan wel sprake is van zodanige wijzigingen in de 

omstandigheden dat het belang van het wetenschappelijk onderwijs zich niet langer met de 

bevoegdverklaring verdraagt. 

3. Het College van Bestuur besluit tot intrekking van de bevoegdverklaring zoals bedoeld in artikel 9.58 

van de wet, niet dan na advies te hebben ingewonnen van het College voor Promoties. 

Artikel 7. Werkplek/overleg  

Het College van Bestuur bepaalt bij welke afdeling de bijzonder hoogleraar zijn/haar werkplek heeft en in 

welke instituten hij/zij zijn/haar onderwijs- en onderzoektaken verricht.  

Artikel 8. Gebruik voorzieningen 

De bijzonder hoogleraar kan gebruik maken van de collegelokalen, inrichtingen, verzamelingen en 

hulpmiddelen voor het onderwijs, die de faculteit ten dienste staan. 

Artikel 9. Examens 

De bijzonder hoogleraar is bevoegd, na aanwijzing door de desbetreffende examencommissie, in de door 

hem/haar onderwezen vakken tentamens af te nemen. 

Artikel 10 Verslag 

1. De bijzonder hoogleraar brengt ten behoeve van het College van Curatoren en de decaan van de 

faculteit jaarlijks vóór 31 december schriftelijk verslag uit van zijn/haar werkzaamheden gedurende het 

in dat jaar beëindigde studiejaar. 

2. Het verslag dient een opgave te bevatten van het aantal studenten, dat het onderwijs van de bijzonder 

hoogleraar heeft gevolgd, alsmede van het aantal in het betreffende studiejaar afgelegde tentamens in dat 

vak en een overzicht van de onderzoekspublikaties in het studiejaar. Tevens bevat het verslag een over-

zicht van de werkzaamheden in het kader van de begeleiding van de promovendi. 

3. Het verslag dient tevens een onderwijsevaluatie te bevatten van dat jaar. Bij de evaluatie dienen de 

studenten die het onderwijs gevolgd hebben betrokken te zijn. 

4. Het College van Curatoren voert zo nodig naar aanleiding van het verslag een gesprek met de bijzonder 

hoogleraar. 

Artikel 11 Kennisgeving ontslag 

De rechtspersoon stelt het College van Bestuur en de decaan van de faculteit binnen 30 dagen na 

inwerkingtreding in kennis van het ontslag van de hoogleraar. 

Artikel 12. Plichtsverzuim 

Maakt de bijzonder hoogleraar zich schuldig aan plichtsverzuim of aan wangedrag, dan neemt het College 

van Curatoren de nodige spoedeisende maatregelen en doet de rechtspersoon zo nodig voorstellen tot 

waarschuwing, schorsing of ontslag van de bijzonder hoogleraar.  

Indien de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 9.58, onder b., van de wet zich voordoen, licht het 

College van Curatoren, door tussenkomst van de decaan van de faculteit, het College van Bestuur in. 

Regeling Nevenwerkzaamheden 2014 (d.d. 14 april 2014) 

Artikel 3. Melding en toestemming 

1.De betrokkene meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, dan wel bij indiensttreding, zijn 



 

 

 40/63 

nevenwerkzaamheden aan het bevoegd gezag (zie onder 4) via het 'UvA-formulier 

melding nevenwerk'. Daarmee vraagt hij ook om toestemming. De melding behelst in ieder 

geval: 

a. de aard van de nevenwerkzaamheden; 

b. nadere omschrijving van de nevenwerkzaamheden; 

c. naam en adres van de instantie waarvoor de nevenwerkzaamheden wordt verricht; 

d. waar relevant het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel; 

e. de geschatte duur van de nevenwerkzaamheden; 

f. de geschatte omvang van de nevenwerkzaamheden; 

g. de eventuele opbrengsten uit de nevenwerkzaamheden. 

2. Nevenwerkzaamheden zijn altijd onderwerp van gesprek tijdens het jaargesprek. 

3. Wijzigingen in de geregistreerde nevenwerkzaamheden worden onmiddellijk aan het bevoegd 

gezag gemeld. 

4. Het bevoegd gezag kan toestemming verlenen voor bepaalde of onbepaalde tijd en voorwaarden 

en beperkingen verbinden aan de toestemming. 

5. Het bevoegd gezag beslist binnen 6 weken over de toestemming en maakt de uitkomst schriftelijk 

bekend aan betrokkene. 

Artikel 4. Bevoegd gezag 

De bevoegdheid te beslissen op een verzoek om toestemming voor het verrichten van 

nevenwerkzaamheden berust bij: 

1. de Raad van Toezicht bij een verzoek van een lid van het College van Bestuur; 

2. het College van Bestuur bij een verzoek van een decaan of de secretaris van de universiteit; 

3. degene die door het College van Bestuur is bevoegd tot "het uitoefenen van de 

beschikkingsbevoegdheid zoals vastgelegd [..] in regelingen en beleid ter uitvoering van de CAO 

Nederlandse Universiteiten" (Standaardmandaat bedrijfsvoering UvA, 2013) bij een verzoek van 

een van de werknemers die niet onder het tweede lid van dit artikel genoemd is; 

4. het curatorium van de bijzondere leerstoel bij een verzoek van een bijzonder hoogleraar. 

Artikel 5. Beoordelingscriteria 

De volgende criteria spelen in elk geval een rol bij de beslissing op het verzoek: 

a. het beslag dat nevenwerkzaamheden op de tijd, aandacht en energie van de werknemer leggen, mag 

niet koste gaan van een goede en volledige functie-vervulling bij de universiteit; 

b. nevenwerkzaamheden mogen de belangen van de universiteit niet schaden; 

c. nevenwerkzaamheden mogen niet strijdig zijn met het aanzien van de functie van de universiteit; 

d. iedere (schijn van) belangenverstrengeling moet worden voorkomen; 

e. het gebruik van universitaire voorzieningen voor nevenwerkzaamheden is alleen toegestaan als en voor 

zover daarvoor schriftelijke toestemming door het bevoegd gezag is verleend; integrale doorberekening 

van kosten is daarbij uitgangspunt. Afspraken hierover worden vastgelegd en door werknemer en 

bevoegd gezag ondertekend. 

Artikel 7. Opbrengsten 

1. Opbrengsten uit werkzaamheden die niet worden verricht binnen de reguliere werkzaamheden komen 

ten goede aan de medewerker; 

2. Opbrengsten uit werkzaamheden voor derden die gerekend worden tot de reguliere werkzaamheden, 

komen ten goede aan de universiteit. 

Artikel 8. Openbaarmaking 

1. De nevenwerkzaamheden worden op individuele basis geregistreerd in het personeelssysteem (SAP). 

De naam van de instantie(s) waarvoor de nevenwerkzaamheden verricht worden en de aard ervan 

worden vanuit dat systeem toegankelijk gemaakt via de website van de Universiteit van Amsterdam. 

2. De betrokkene kan het College van Bestuur schriftelijk en gemotiveerd verzoeken (een deel van) 
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zijn nevenwerkzaamheden niet openbaar te maken. Het College van Bestuur beslist binnen vier 

weken op dit verzoek. 

Sectorale regeling Nevenwerkzaamheden juni 2017 en aanvullende regeling 

nevenwerkzaamheden UvA 2018 

1. Nevenwerkzaamheden: alle werkzaamheden en activiteiten die een betrokkene buiten de functie en/of 

de opgedragen taak bij de universiteit verricht, ongeacht: 

a. de omvang van het dienstverband bij de universiteit 

b. de omvang van de nevenwerkzaamheden 

c. of betrokkene een beloning ontvangt voor de nevenwerkzaamheden 

d. de werkzaamheden buiten of binnen werktijd worden verricht 

NB: Ook als de hoofdtaak van een betrokkene elders is, valt deze onder de definitie van 

‘nevenwerkzaamheid. 

4. Met uitzondering van de onder artikel 5 genoemde nevenwerkzaamheden is de betrokkene verplicht 

alle nevenwerkzaamheden schriftelijk te melden aan de werkgever bij indiensttreding of voorafgaand bij 

aanvaarding van nieuwe nevenwerkzaamheden of wijziging van (aspecten van) nevenwerkzaamheden. 

5. De betrokkene is niet verplicht nevenwerkzaamheden te melden die klaarblijkelijk geen enkele relatie 

hebben met de werkzaamheden, en waarbij evident is dat zij het belang van de universiteit op geen enkele 

wijze kunnen schaden én 

a. die een goede en volledige functievervulling niet in het gedrang kunnen 

brengen én 

b. die buiten werktijd worden verricht én 

c. waarvoor geen beloning in welke vorm dan ook wordt ontvangen. 

8. Nevenwerkzaamheden die dienen te worden gemeld mogen slechts worden 

verricht met toestemming van de werkgever. 

9. Tenzij anders is geregeld, wordt toestemming verleend door de werkgever.  

10. Voor het verrichten van nevenwerkzaamheden wordt toestemming verleend, tenzij de 

organisatiebelangen van de universiteit geschaad kunnen worden. Onder organisatiebelangen worden in 

ieder geval verstaan de in artikel 11 genoemde criteria.  

11. Geen toestemming wordt verleend voor het verrichten van nevenwerkzaamheden:  

a. die de wetenschappelijke, organisatorische en/of zakelijke belangen van de universiteit schaden of;  

b. die een goede en volledige uitoefening van de functie aan de universiteit belemmeren of;  

c. die strijdig zijn met het aanzien van de instelling of;  

d. waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling met universiteitswerkzaamheden aanwezig is 

De werknemer is gehouden (wijzigingen in de geregistreerde) nevenwerkzaamheden via de Zelfbediening 

digitaal te melden volgens de door de UvA voorgeschreven procedure. Deze is te vinden op het UvA-web. De 

meldingen zijn tegelijkertijd verzoeken om toestemming. 

12. De toestemming kan onder voorwaarden worden verleend. Voorwaarden die aan het verlenen van 

toestemming kunnen worden verbonden zijn onder meer: 

a. verrekening van de neveninkomsten of een gedeelte daarvan; 

b. vermindering van de omvang van het dienstverband; 

c. verrekening van vakantie-uren; 

d. de periode waarvoor de toestemming geldt; 
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e. een aan de universiteit te betalen vergoeding, indien bij het verrichten van nevenwerkzaamheden met 

toestemming op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van faciliteiten of capaciteit van de universiteit. 

Procedure voor melding en registratie  

14. Bij de melding moet in ieder geval worden opgegeven:  

a. de aard van de te verrichten nevenwerkzaamheden; 

b. de instantie waarvoor nevenwerkzaamheden worden verricht;  

c. het tijdsbeslag;  

d. of er neveninkomsten, zoals bedoeld in artikel 3, ontvangen worden;  

e. dat toestemming wordt verleend tot publicatie.  

15. De werkgever houdt een registratie bij van gemelde nevenwerkzaamheden waarvoor door de 

werkgever toestemming is verleend. De registratie is te allen tijde ter inzage voor de werkgever en door 

hen aangewezen personen, en voor de betrokkene voor zover het de eigen melding betreft.  

In het register worden, na door de betrokkene verleende toestemming, de aard van de 

nevenwerkzaamheden en de instantie waarvoor de nevenwerkzaamheden verricht worden opgenomen. 

De werkgever kan ontheffing verlenen in geval van zwaarwegende belangen die publicatie van de 

nevenwerkzaamheden in de weg staan, bijvoorbeeld bij ernstige bedreiging van de persoonlijke 

levenssfeer.  

16. Elke hoogleraar meldt de nevenwerkzaamheden waarvoor hem toestemming is verleend tevens op 

zijn openbaar toegankelijke webpagina, met in ieder geval vermelding van de aard van de 

werkzaamheden en de instantie waarvoor deze worden verricht.  

De werkgever kan besluiten dat het volledige wetenschappelijk personeel en/of hoger ondersteunend en 

beheerspersoneel de nevenwerkzaamheden meldt op zijn openbaar toegankelijke webpagina. 

In de melding verstrekt de werknemer informatie over in ieder geval: 

a. de aard van de nevenwerkzaamheden; 

b. nadere omschrijving van de nevenwerkzaamheden; 

c. naam en adres van de instantie waarvoor de nevenwerkzaamheden worden verricht; 

d. waar relevant het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel; 

e. de geschatte duur van de nevenwerkzaamheden; 

f. de geschatte omvang van de nevenwerkzaamheden; 

g. de eventuele inkomsten/opbrengsten uit de neveninkomsten. 

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2004, herzien 2012 en 2014) 

Onafhankelijkheid 

Principe 

Wetenschapsbeoefenaren verrichten hun werk in academische vrijheid en in onafhankelijkheid. Voor 

zover beperkingen van die vrijheid onvermijdelijk zijn worden zij zichtbaar gemaakt. 

Definitie 

Bij de presentatie van inzichten als juist en relevant is een wetenschapsbeoefenaar onafhankelijk als hij 

zich daarbij alleen laat beïnvloeden door het oordeel van anderen voor zover dat berust op 

wetenschappelijk gezag. Hij laat zich niet op andere gronden beïnvloeden. 
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Uitwerking 

Als een wetenschapsbeoefenaar onderwijs of onderzoek in opdracht van derden verricht, wordt hij in 

staat gesteld om, nadat de kaders zijn vastgesteld, de opdracht onafhankelijk van de opdrachtgevers uit te 

voeren. De probleemstelling is wetenschappelijk interessant, niet alleen met het oog op het specifieke 

belang van de opdrachtgever. De gebruikte methode is wetenschappelijk verantwoord. Op de 

onderzoeksresultaten heeft de opdrachtgever geen invloed. 

Opdrachten dragen aantoonbaar bij aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek. 

Altijd is duidelijk gemaakt wat de verhouding is van de uitvoerder tot de opdrachtgever, bijvoorbeeld 

wanneer adviseurschappen of andere verbindingen bestaan. Mogelijke schijn van belangenverstrengeling 

wordt altijd vermeden dan wel vermeld in publicaties. 

Publicatie van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten is gewaarborgd. In afspraken met een externe 

financier wordt altijd vastgelegd dat de wetenschapsbeoefenaar de vrijheid heeft de bevindingen binnen 

een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren. 

Externe financiers van wetenschappelijke activiteiten worden met name genoemd. Voor onderzoek 

betekent dat bijvoorbeeld een naamsvermelding in publicaties of congrespresentaties waarin resultaten 

van gesponsord onderzoek worden gepresenteerd; voor onderwijs betekent dat bijvoorbeeld vermelding 

bij cursusaankondiging en -materiaal. 

Onpartijdigheid 

Principe 

De wetenschapsbeoefenaar laat zich bij zijn wetenschappelijke activiteiten leiden door geen ander belang 

dan het wetenschappelijk belang. Hij is altijd bereid zich daarvoor te verantwoorden. 

Definitie 

Een wetenschapsbeoefenaar is onpartijdig en objectief als hij zich bij zijn oordeelsvorming en beslissingen 

niet laat leiden door persoonlijke belangen, voorkeur, genegenheid of vooroordeel, of door de belangen 

van zijn opdrachtgever/financier. 

Uitwerking 

Wetenschapsbeoefenaren geven anderen de ruimte om zich intellectueel onafhankelijk op te stellen. Dit 

geldt met name wanneer er sprake is van een hiërarchische relatie, zoals tussen promotor en 

promovendus, of tussen docent en student. 

De keuze van methoden en criteria is uitsluitend afgestemd op het doel van waarheidsvinding en niet op 

externe doelen als commercieel succes of politieke invloed. 

Een reviewer gaat bij zichzelf te rade of er sprake kan zijn van een onpartijdig oordeel over een 

manuscript, bijvoorbeeld als het om een concurrerende onderzoeksgroep gaat. 

In de beoordeling van de prestaties van anderen (peer review van onderzoek en van manuscripten) laat 

een wetenschapsbeoefenaar zich leiden door wetenschapsinhoudelijke argumenten. Hij ziet af van een 

oordeel over een manuscript als er twijfel kan zijn over de onafhankelijkheid van zijn oordeel. 

Een wetenschapsbeoefenaar is pas verdediger van een bepaald wetenschappelijk standpunt als dat 

standpunt voldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Rivaliserende standpunten dienen daarnaast te 

worden gemeld en toegelicht. 

Het uitsluitend voorschrijven van eigen studieboeken in het onderwijs wordt in elk geval op 

curriculumniveau vermeden. 
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Iedere wetenschapsbeoefenaar die verbonden is aan een universiteit publiceert een actueel en volledig 

overzicht van zijn relevante nevenfuncties en maakt die informatie toegankelijk via de website van de 

universiteit. 

Iedere universiteit vermeldt in zijn jaarverslag, dan wel op zijn website, hoe is omgegaan met het 

rapporteren van nevenfuncties van zijn werknemers. 
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Bijlage 3. Document-
studie 

19-10-2009 Regeling Nevenwerk 

Aanvraag 

De werknemer vraagt voor het verrichten van nevenwerk toestemming aan de werkgever 

onder overlegging van de volgende gegevens: 

a. een omschrijving van het nevenwerk; 

b. naam en adres van de instantie waarvoor het nevenwerk wordt verricht; 

c. de geschatte duur van het nevenwerk; 

d. de geschatte omvang van het nevenwerk; 

e. de hoogte van de eventuele aan het nevenwerk verbonden honorering; 

f. of en zo ja in hoeverre het nevenwerk binnen de voor de werknemer geldende 

werktijd wordt verricht; 

g. of en zo ja in hoeverre het nevenwerk beslag legt op universitaire voorzieningen  

Toestemming 

1. De werkgever beslist binnen een redelijke termijn op de aanvraag van de werknemer. 

2. De werkgever kan toestemming verlenen voor bepaalde of voor onbepaalde tijd en aan de toestemming 

voorwaarden en beperkingen verbinden. Onverminderd lid 6 en voor zover het nevenwerk niet binnen de 

voor de werknemer geldende werktijd wordt verricht noch beslag legt op universitaire voorzieningen, 

wordt de werkgever geacht toestemming voor onbepaalde tijd te hebben verleend indien hij na het 

verstrijken van acht weken na ontvangst van de aanvraag van de werknemer niet op deze aanvraag heeft 

beslist. 

3. De werkgever kan criteria vaststellen voor nevenwerk waarvoor toestemming geacht wordt te zijn 

verleend met ingang van de dag van aanvraag. 

4. De werkgever kan de toestemming voor het verrichten van nevenwerk te allen tijde intrekken. 

5. Het is de werknemer niet toegestaan nevenwerk te verrichten dat onverenigbaar is met zijn functie of 

het belang van de universiteit kan schaden. 

Openbaarmaking 

1.Het nevenwerk wordt geregistreerd in het openbaar register en per medewerker wordt het openbaar 

gemaakt via de website van de UvA. 

2. De medewerker kan het College van Bestuur schriftelijk en gemotiveerd verzoeken (een deel van) zijn 

nevenwerk niet openbaar te maken. Het College beslist binnen vier weken op dit verzoek 

05-01-2011,pagina 13 – Checklist benoemingsvoorstellen bijzondere hoogleraar 

12-01-2011 – Hooglerarenbeleid UvA  

Benoemingsprocedure 

Over benoemingen tot hoogleraar beslist het College van Bestuur. Een benoemingsvoorstel van de kant 

van een faculteit wordt door de decaan beargumenteerd bij het College van Bestuur ingediend. Deze 
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procedure voor een benoeming tot hoogleraar geldt zowel voor een kandidaat van buiten als voor de 

interne bevordering binnen de Universiteit van Amsterdam. Immers, ook als een interne (dus bekende) 

kandidaat wordt voorgedragen, is een zorgvuldige benoemingsprocedure belangrijk. 

Overigens is de combinatie van een UHD-positie aan de Universiteit van Amsterdam met een deeltijd 

hoogleraaraanstelling binnen dezelfde organisatie-eenheid (d.w.z. dezelfde faculteit) vanuit het oogpunt 

van helder personeelsbeleid ongewenst. Van een hoogleraar wordt immers verwacht dat hij/zij de functie 

integraal uitoefent en op dat niveau functioneert. Daarom zal een dergelijke combinatie aan de 

Universiteit van Amsterdam niet langer worden gehanteerd. Op voorstel van de decaan neemt het College 

van Bestuur een voorgenomen benoemingsbesluit gevolgd door een kennismakingsgesprek van het 

College van Bestuur met de hoogleraar, waarna een definitief benoemingsbesluit wordt genomen. 

Bijzondere hoogleraar 

Een rechtspersoon van buiten de Universiteit van Amsterdam kan een decaan verzoeken het College van 

Bestuur voor te stellen een bijzondere leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam te vestigen om het 

geven van wetenschappelijk onderwijs en daarmee in samenhang het wetenschappelijk onderzoek op een 

specifiek terrein te bevorderen. Het gaat hierbij meestal om ideële instellingen die het wetenschappelijk 

onderwijs en onderzoek op een bepaald thema zouden willen bevorderen. Het initiatief tot het in het  

leven roepen van een rechtspersoon die uitsluitend tot doel heeft een leerstoel te exploiteren kan niet 

vanuit de Universiteit van Amsterdam worden genomen. 

Het gaat hierbij altijd om bijzondere leerstoelen in deeltijd (meestal 0,2 fte). De bijzondere leerstoel is 

verbonden aan een termijn van vijf jaar, waarna een verlenging voor opnieuw een periode van 

vijf jaar mogelijk is. Opheffing van een bijzondere leerstoel is ook mogelijk. Hierbij kunnen – naast de 

output van de leerstoel – ook teruglopende studentenaantallen een reden zijn, evenals wijzigingen in het 

onderzoeksprofiel van een faculteit. Soms is de specifieke expertise van de bijzonder hoogleraar zo groot, 

dat hij of zij moeilijk kan worden opgevolgd. 

De Universiteit van Amsterdam heeft zich in de afgelopen jaren meer terughoudend opgesteld bij het 

verlenen van instemming aan het vestigen van bijzondere leerstoelen. Alleen wanneer het betreffende 

aandachtsgebied een substantiële verrijking betekent van het onderwijs- en onderzoeksaanbod van een 

faculteit, er van studentenzijde een redelijke belangstelling is te verwachten en het onderwijs goed past in 

het profiel van de faculteit, kan een verzoek tot instelling van een bijzondere leerstoel worden 

gehonoreerd. Inbedding in het bestaande profiel van de faculteit is dus een vereiste. 

Soms stelt de initiatiefnemer de eis (of spreekt althans de verwachting uit) dat het betreffende onderwijs 

na vijf jaar moet zijn ingedaald in het reguliere onderwijsaanbod van de betreffende faculteit. De 

Universiteit van Amsterdam zal op deze eis nooit ingaan. 

Ten aanzien van de financiële kant stelt de Universiteit van Amsterdam als voorwaarde voor acceptatie 

van een bijzondere leerstoel dat de initiatiefnemer zich voor een periode van vijf jaar garant stelt voor een 

adequate bezoldiging van de leerstoelhouder. Bovendien zal de initiatiefnemer zich over dezelfde periode 

garant stellen voor de bijkomende kosten (huisvesting, secretariële ondersteuning, reis- en 

congreskosten, enz.). In specifieke gevallen kan in overleg tussen College van Bestuur en faculteit deels 

van deze eis worden afgezien. Het is derhalve van belang dat de aanstelling kostendekkend is, hetzij door 

een volledige vergoeding door de initiatiefnemer, hetzij door aanvullend budget vanuit de faculteit (anno 

2009 worden de totale kosten voor een benoeming van 0,2 fte begroot op € 40.000,- per jaar). 

De werving van een gekwalificeerde kandidaat voor een bijzondere leerstoel is in beginsel open. Voor 

ontheffing is toestemming vooraf van het College van Bestuur nodig. Deugdelijke gronden voor het 

verlenen van ontheffing kunnen gelegen zijn in het inhoudelijke belang voor het onderwijs of onderzoek 

in relatie tot een bepaalde maatschappelijke organisatie, uiteraard onverminderd de inhoudelijke 

kwaliteitseisen die aan kandidaten gesteld worden. 



 

 

 47/63 

 

Ten aanzien van bijzondere leerstoelen kan niet voetstoots worden aangenomen dat daarvoor dezelfde 

benoemingscriteria gelden als voor gewone leerstoelen. Zeker nu sommige faculteiten hun 

benoemingsbeleid voor gewone hoogleraren hebben aangescherpt in het licht van het in hoofdstuk 2 

beschreven loopbaanbeleid is het noodzakelijk over de benoemingscriteria voor bijzondere leerstoelen 

meer duidelijkheid te scheppen dan tot op heden gebruikelijk was. Uiteraard staat het faculteiten vrij om 

vast te houden aan het uitgangspunt dat dezelfde criteria worden toegepast op benoemingen voor gewone 

en bijzondere leerstoelen. Wanneer echter een faculteit met deze gelijkstelling in voorkomende gevallen 

niet uit de voeten kan of wil, zijn de volgende criteria van toepassing:  

bekwaamheid tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit een academische promotie 

en een regelmatige stroom van publicaties; 

bekwaamheid in het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs mede gevoed door bijzondere expertise 

op het terrein van de bijzondere leerstoel; 

nationale en internationale standing binnen het professionele veld; 

bekwaamheid tot het bevorderen van de communicatie tussen wetenschappers en leidinggevenden bij 

overheid, bedrijfsleven en andere maatschappelijke sectoren. 

Wanneer het in open werving niet lukt een voldoende gekwalificeerde kandidaat te vinden, blijft de 

leerstoel onbezet of wordt alsnog van vestiging afgezien. Het benoemen van niet gepromoveerde 

kandidaten is uitgesloten, zeer exceptionele uitzonderingen daargelaten. Interne kandidaten kunnen 

niet op een bijzondere leerstoel worden benoemd (wanneer immers de betreffende expertise reeds 

binnen de Universiteit van Amsterdam aanwezig is, zal een verzoek tot instelling van een bijzondere 

leerstoel niet worden gedaan).  

Het komt met enige regelmaat voor dat een maatschappelijke organisatie een specifieke band met de 

Universiteit van Amsterdam nastreeft via een bijzondere leerstoel en deze exclusief wil reserveren voor 

iemand uit haar eigen gelederen. Acceptatie van een dergelijk aanbod onder deze conditie moet worden 

uitgesloten. Wel is het denkbaar, dat een interne commissie vooraf beoordeelt of de betrokkene 

professorabel is. Valt deze toets negatief uit dan krijgt de initiatiefnemer de gelegenheid zich terug te 

trekken, terwijl bij een positieve uitkomst de initiatiefnemer zal moeten instemmen met een open 

wervingsprocedure, waarin de bewuste kandidaat in open competitie kan meedingen. Uiteraard dient de 

benoemingsadviescommissie evenwichtig te worden samengesteld, opdat het wetenschappelijk belang 

goed is gewaarborgd. 

De eerste contacten met een externe rechtspersoon komen meestal tot stand op het niveau van de 

faculteit. In overleg met het College van Bestuur voert de decaan de eerste oriënterende besprekingen met 

de initiatiefnemer. Wanneer deze oriëntatie positief verloopt, dient de decaan bij het College van Bestuur 

een verzoek tot instelling van de bijzondere leerstoel in en legt daarbij over een profielschets van de 

beoogde leerstoel alsmede informatie over de achtergronden en beweegredenen van de externe partij. 

Het College van Bestuur neemt hierop een besluit. Bij positief besluit van het College van Bestuur verzoekt 

de decaan de initiatiefnemer het curatorium bijeen te roepen en een benoemingsadvies voor te bereiden. 

Op basis van de bevindingen van de benoemingsadviescommissie en na verkregen externe adviezen legt 

de decaan een voorstel tot instemming met de benoeming voor aan het College van Bestuur. Voor het 

overige is de procedure tot instemming met de benoeming van een bijzonder hoogleraar identiek aan die 

van de benoeming van een gewoon hoogleraar. De bijzonder hoogleraar wordt nooit aangesteld bij de 

Universiteit van Amsterdam, de vestigende instelling is verantwoordelijk voor afspraken over 

arbeidsvoorwaarden e.d. 
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Gesponsorde leerstoel 

De laatste jaren is een toenemende belangstelling waarneembaar van maatschappelijke instanties 

(waaronder bedrijven) die een relatie met de Universiteit van Amsterdam aangaan, niet zozeer om een 

bepaald onderwijs- en onderzoeksthema op de wetenschappelijke kaart te zetten, maar om als 

maatschappelijke instantie nauwer betrokken te worden bij het wetenschappelijk onderzoek op een 

bepaald vakgebied. De aanwezigheid van bepaalde expertise binnen de Universiteit van Amsterdam is dan 

juist de aanleiding die de belangstelling van externe partijen genereert. De instelling van een bijzondere 

leerstoel ligt in deze gevallen niet voor de hand, maar wel een gesponsorde leerstoel. In beginsel is er geen 

bezwaar tegen wanneer de betreffende organisatie of het betreffende bedrijf haar naam zichtbaar aan de 

leerstoel wenst te verbinden. Het is echter onaanvaardbaar, wanneer het bedrijf vraagt 

onderzoeksresultaten voor een beperkte periode alleen aan het bedrijf zelf ter beschikking te stellen, 

zodat pas na ommekomst van een bepaalde periode tot openbare publicatie mag worden overgegaan. Een 

arrangement voor een gesponsorde leerstoel wordt aangegaan voor een periode van minimaal vijf jaar. 

Anno 2009 bedraagt het minimale sponsorbedrag € 40.000,- per jaar. De universiteit beschikt over een 

standaardcontract voor een gesponsorde leerstoel .  

In het geval van een gesponsorde leerstoel ligt mededinging door interne kandidaten eerder wel dan niet 

voor de hand. De sponsor zal immers aangetrokken worden door de aanwezige expertise binnen de 

universiteit. Ook zittende hoogleraren komen in aanmerking. Voor hen kan immers ook de 

beschikbaarheid van externe middelen aantrekkelijke voordelen opleveren. Wanneer een interne U(H)D 

op een gesponsorde parttime leerstoel wordt benoemd, dienen de externe sponsormiddelen allereerst te 

worden benut voor de salarissuppletie die nodig is voor een fulltime hoogleraaraanstelling. De 

benoemingscriteria die van toepassing zijn op een gesponsorde leerstoel liggen tenminste op het niveau 

van die van hoogleraar 2. 

21-09-2011 – Profielschets Hoogleraar Internationale fiscale aspecten van collectieve 

beleggingsinstellingen 

10-10-2011 – Brief decaan vm decaan ( b.m.v. vm bestuurssecretaris FdR) aan CvB (mdw AZ) met 

het verzoek om de bijzondere leerstoel internationale fiscale aspecten van collectieve 

vastgoedbeleggingsinstellingen in te stellen met een omvang van 0,2 fte. Voor de benoeming zal 

een open werving plaatsvinden. 

24-01-2012, pagina 20 – Uit mailwisseling tussen vm bestuurssecretaris FdR en mdw AZ is op te 

maken dat het CvB stelt dat er sprake moet zijn van een gesponsorde leerstoel. Vm 

bestuurssecretaris FdR doet de suggestie om voor een bijzondere leerstoel te kiezen bij ASRE.  

30-01-2012 – Brief van directeur bedrijfsvoering ASRE van de ASRE aan vm bestuurssecretaris FdR 

met instemming en financiële garantie voor de Bijzondere leerstoel. Statuten van ASRE in de 

bijlage 

De Amsterdam School of Real Estate bevestigt de leerstoel “Europese fiscale harmonisatie van 

nationale regimes in relatie tot vastgoed en infrastructuur” voor vijf jaar te ondersteunen vanaf de 

benoemingsdatum van de leerstoelhouder. De ASRE zal de loonkosten van de leerstoelhouder voor 

haar rekening nemen en de leerstoelhouder een dienstverband aanbieden,. 

01-02-2012, pagina 55 – De rector magnificus stemt in met de vestiging van de bijzondere leerstoel 

conform verzoek vm decaan d.d. 10 oktober 2011 

03-02-2012, pagina 51 – Het College voor Promoties b.m.v. rector magnificus brengt een positief 

advies uit voor het vestigen van de bijzondere leerstoel hoogleraar internationale fiscale aspecten 

van collectieve vastgoedbeleggingsinstellingen aan het CvB. 
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09-02-2012, pagina 54 – Het CvB stemt in met de vestiging van de bijzondere leerstoel door ASRE bij 

de FdR en het conceptreglement van de leerstoel.  

14-02-2012, pagina 57 – Brief CvB aan vm decaan met de mededeling dat het CvB op 9 februari 

ingestemd heeft met het toelaten van de ASRE tot de vestiging van de bijzondere leerstoel 

internationale fiscale aspecten van collectieve vastgoedbeleggingsinstellingen binnen de FdR. 

15-02-2012 – Vacaturetekst voor een bijzonder hoogleraar internationale fiscale aspecten van 

collectieve vastgoedbeleggingsinstellingen. Reageren voor 17 maart 2012  

23-02-2012 – De Rijksuniversiteit Groningen kent geen geschikte kandidaten voor de leerstoel, 

De faculteit rechtsgeleerdheid van de rijksuniversiteit Groningen kan geen geschikte kandidaten noemen 

voor de leerstoel Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen. 

27-02-2012 – De Universiteit leiden kan twee kandidaten voor de vacature noemen. 

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden kan twee kandidaten noemen voor de 

leerstoel internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen. 

28-02-2012 – Tilburg University noemt vm hoogleraar Belastingrecht voor de vacature voor de 

leerstoel. 

24-02-2012 – 29-02-2012 , pagina 87 – pagina 95 - De Radboud Universiteit Nijmegen, de Open 

Universiteit, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en Maastricht University 

kunnen geen namen noemen voor de bijzondere leerstoel. 

10-03-2012 – Sollicitatiebrief incl. CV en publicatielijst vm hoogleraar Belastingrecht aan directeur 

bedrijfsvoering 1  

27-03-2012, pagina 4 – De Erasmus universiteit kan geen namen noemen voor de bijzondere 

leerstoel. 

18-04-2012 – Benoemingsadviescommissie adviseert om vm hoogleraar Belastingrecht te 

benoemen voor de leerstoel. 

Benoemingsadviescommissie bestaande uit:  

hoogleraar Belastingrecht FdR UvA 

hoogleraar Belastingrecht UvT  

hoogleraar European Corporate Tax Law UvA  

algemeen directeur Amsterdam School of Real Estate 

hoogleraar Fiscale grondslagbescherming UvA 

hoogleraar Bestuursrecht UvA 

student  

adviseert de decaan vm hoogleraar Belastingrecht bij het CvB voor te dragen voor de leerstoel 

Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen. Er waren drie kandidaten 

door de universiteit uitgenodigd om te solliciteren. Uiteindelijk heeft alleen vm hoogleraar Belastingrecht 

dit ook daadwerkelijk gedaan. 
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Uit het benoemingsadviesrapport blijkt dat vm hoogleraar Belastingrecht op dat moment voor 0,8 fte 

werkzaam is voor Pricewaterhousecoopers en voor 0,2 fte doceert aan de UvA. Tevens staat in deze brief 

vermeld dat de omvang van de leerstoel 0,4 fte zal bedragen en de bijzondere leerstoel voor 50% vanuit 

de rechtenfaculteit van de UvA en voor 50% vanuit de Amsterdam School of Real Estate gefinancierd gaat 

worden. 

“Het onderzoek van ]vm hoogleraar Belastingrecht] is breed, internationaal en heeft de benodigde 

diepgang. Hij weet uitstekend de grens te bewaken tussen zijn werkzaamheden als adviseur in de praktijk 

en zijn wetenschappelijke arbeid, terwijl hij anderzijds juist garant staat voor een wederzijdse vruchtbare 

beïnvloeding van theorie en praktijk. vm hoogleraar Belastingrecht is in staat om het vakgebied op 

wetenschappelijk terrein uit te bouwen en aan te sluiten bij het onderzoeksprogramma van het ACTL. De 

commissie heeft het volste vertrouwen in het vermogen van de kandidaat om uit te groeien tot een 

vooraanstaand onderzoeker en promotor. Zijn positie als inspirerend docent is al onomstreden.” 

20-04-2012 – De zusterfaculteiten stemmen in met de benoeming van vm hoogleraar 

Belastingrecht op de bijzondere leerstoel internationale fiscale aspecten van 

(vastgoed)beleggingsinstellingen of onthouden zich van advies. 

De Radboud Universiteit Nijmegen, de Open Universiteit en de Universiteit Utrecht onthouden zich van 

advies. Tilburg University, De Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit 

Groningen en Maastricht University stemmen in. 

16-08-2012 – Decaan vm decaan verzoekt het College om in te stemmen met de voordracht van vm 

hoogleraar Belastingrecht op de bijzondere leerstoel leerstoel internationale fiscale aspecten van 

(vastgoed)beleggingsinstellingen of onthouden zich van advies.  

De brief bevat ook alle bijlagen met daarin het benoemingsproces beschreven. 

Mail van 13 juni 2012 van vm vakgroepsvoorzitter aan algemeen directeur ASRE. Vm hoogleraar 

Belastingrecht wil voor twee dagen aangesteld worden, een dag als docent en een dag als hoogleraar. Dit 

is voor het CvB niet acceptabel. Voorstel is om vm hoogleraar Belastingrecht voor twee dagen per week 

aan de ASRE aan te stellen en hem voor die dagen per week te detacheren bij FdR. De salariskosten 

worden voor de helft gedragen door ASRE en voor de andere helft door FdR (lsg belastingrecht). 

Directeur bedrijfsvoering ASRE) en algemeen directeur ASRE zijn akkoord. Wel willen ze een officieel 

document met een handtekening waar deze afspraak wordt bevestigd.  

Voor de werving- en selectieprocedure is een advertentie opgesteld. In een kleine zogenaamde 

ladderadvertentie' in de NRC is op de vacature geattendeerd en verwezen naar de volledige 

advertentietekst op de website van de UvA. 

16-08-2012 – Dossiersamenvatting voor het verzoek om instemming met de benoeming van een 

bijzonder hoogleraar Internationale fiscale aspecten van collectieve 

(vastgoed)beleggingsinstellingen vanwege de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) in de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

16-08-2012 – Bijlage 4 van de dossiersamenvatting bevat het reglement van de leerstoel. Hierin 

staat niets opgenomen over de financiering.  

Benoemingsprocedure: 

Voor de vervulling van de bijzondere leerstoel vindt een open werving plaats, tenzij het College van 

Bestuur vooraf besluit hiervan af te zien. Het College van Bestuur kan hiertoe besluiten indien het College 

van Curatoren kan beargumenteren dat er voor de leerstoel reeds een geschikte kandidaat voorhanden is. 

Door het College van Curatoren wordt een gemotiveerde voordracht van een persoon opgesteld en aan de 

rechtspersoon voorgelegd. Na verkregen schriftelijke instemming met de benoeming van de bijzonder 
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hoogleraar van de rechtspersoon, raadpleegt de decaan van de faculteit de betrokken zusterfaculteiten en 

stelt de rechtspersoon van de adviezen op de hoogte. De decaan adviseert het College van Bestuur over 

het benoemingsvoorstel. Het College van Bestuur toetst het voornemen aan het universitair belang. 

De benoeming geschiedt voor een periode van vijf jaar. Onverminderd het elders in dit reglement 

bepaalde, is herbenoeming slechts mogelijk zolang de hoofdfunctie van de bijzonder hoogleraar gelegen is 

op het terrein van de Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen, tenzij 

door het College van Bestuur gehoord de decaan van de faculteit anders wordt beschikt. 

De rechtspersoon stelt binnen 30 dagen na de aanstelling van de bijzonder hoogleraar de decaan van de 

faculteit schriftelijk daarvan op de hoogte. Het College van Bestuur ontvangt afschrift van de aanstelling. 

16-08-2012, pagina 41 – Brief vaste commissie voor hoogleraar- en uhd benoemingen (vm 

bestuurssecretaris FdR) aan decaan vm decaan. De commissie stemt in met de voordracht van vm 

hoogleraar Belastingrecht.  

17-08-2012, pagina 4 – Brief van algemeen directeur ASRE van de ASRE aan de UvA met instemming 

en financiële garantie voor de Bijzondere leerstoel. Duplicaat van brief 30-01-2012, ditmaal met de 

juiste benaming van de leerstoel en geschreven door algemeen directeur ASRE i.pv. directeur 

bedrijfsvoering ASRE. 

De Amsterdam School of Real Estate bevestigt de leerstoel “Internationale fiscale aspecten van 

collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen” voor vijf jaar te ondersteunen vanaf de 

benoemingsdatum van de leerstoelhouder. De ASRE zal de loonkosten van de leerstoelhouder voor 

haar rekening nemen en de leerstoelhouder een dienstverband aanbieden,  

17-08-2012, pagina 139 – Checklist benoeming bijzondere hoogleraar 

19-09-2012, pagina 137 – Rector magnificus is akkoord met de voordracht van vm hoogleraar 

Belastingrecht 

03-10-2012 – Instemming CvB op de benoeming van vm hoogleraar Belastingrecht voor de 

bijzondere leerstoel. 

CvB stemt op 1 oktober 2012 in met de benoeming van vm hoogleraar Belastingrecht op de bijzondere 

leerstoel voor 7,6/38e van de volledige werktijd voor een periode voor vijf jaar. Het College verzoekt de 

ASRE elke toekomstige mutatie ten aanzien van de bijzondere leerstoel aan het CvB door te geven. 

06-11-2012, pagina 147– Brief van de voorzitter van het bestuur van ASRE aan CvB. Instemming met 

de benoeming van vm hoogleraar Belastingrecht tot bijzonder hoogleraar Internationale Fiscale 

Aspecten van Collectieve vastgoedbeleggingsinstellingen voor een periode van 5 jaar, 0,2 fte 

ingaande 1 november 2012. 

17-12-2012 – Brief de heer directeur bedrijfsvoering 1 aan vm hoogleraar Belastingrecht met een 

uitbreiding van de werktijd van 8 naar 16 uur incl. toelage hoogleraarschap. (incorrect want ASRE 

betaalt al 8 van de 16 uur). 

25-03-2013 – Brief de heer directeur bedrijfsvoering 1 aan vm hoogleraar Belastingrecht. 

Mededeling dat de werktijd en de toelage met terugwerkende kracht terug gedraaid wordt en de 

werktijd bij FdR 8 uur per week bedraagt. Reden: ASRE betaalt voor het bijzonder 

hoogleraarschap.  

14-04-2014 – Regeling Nevenwerkzaamheden 2014 
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Artikel 3. Melding en toestemming 

1. De betrokkene meldt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, dan wel bij indiensttreding, zijn 

nevenwerkzaamheden aan het bevoegd gezag (zie onder 4) via het 'UvA-formulier 

melding nevenwerk'. Daarmee vraagt hij ook om toestemming. De melding behelst in ieder 

geval: 

a. de aard van de nevenwerkzaamheden; 

b. nadere omschrijving van de nevenwerkzaamheden; 

c. naam en adres van de instantie waarvoor de nevenwerkzaamheden wordt verricht; 

d. waar relevant het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel; 

e. de geschatte duur van de nevenwerkzaamheden; 

f. de geschatte omvang van de nevenwerkzaamheden; 

g. de eventuele opbrengsten uit de nevenwerkzaamheden. 

2. Nevenwerkzaamheden zijn altijd onderwerp van gesprek tijdens het jaargesprek. 

3. Wijzigingen in de geregistreerde nevenwerkzaamheden worden onmiddellijk aan het bevoegd 

gezag gemeld. 

4. Het bevoegd gezag kan toestemming verlenen voor bepaalde of onbepaalde tijd en voorwaarden 

en beperkingen verbinden aan de toestemming. 

5. Het bevoegd gezag beslist binnen 6 weken over de toestemming en maakt de uitkomst schriftelijk 

bekend aan betrokkene. 

Artikel 4. Bevoegd gezag 

De bevoegdheid te beslissen op een verzoek om toestemming voor het verrichten van 

nevenwerkzaamheden berust bij: 

1. de Raad van Toezicht bij een verzoek van een lid van het College van Bestuur; 

2. het College van Bestuur bij een verzoek van een decaan of de secretaris van de universiteit; 

3. degene die door het College van Bestuur is bevoegd tot "het uitoefenen van de 

beschikkingsbevoegdheid zoals vastgelegd [..] in regelingen en beleid ter uitvoering van de CAO 

Nederlandse Universiteiten" (Standaardmandaat bedrijfsvoering UvA, 2013) bij een verzoek van 

een van de werknemers die niet onder het tweede lid van dit artikel genoemd is; 

4. het curatorium van de bijzondere leerstoel bij een verzoek van een bijzonder hoogleraar. 

Artikel 5. Beoordelingscriteria 

De volgende criteria spelen in elk geval een rol bij de beslissing op het verzoek: 

a. het beslag dat nevenwerkzaamheden op de tijd, aandacht en energie van de werknemer leggen, mag 

niet koste gaan van een goede en volledige functie-vervulling bij de universiteit; 

b. nevenwerkzaamheden mogen de belangen van de universiteit niet schaden; 

c. nevenwerkzaamheden mogen niet strijdig zijn met het aanzien van de functie van de universiteit; 

d. iedere (schijn van) belangenverstrengeling moet worden voorkomen; 

e. het gebruik van universitaire voorzieningen voor nevenwerkzaamheden is alleen toegestaan als en voor 

zover daarvoor schriftelijke toestemming door het bevoegd gezag is verleend; integrale doorberekening 

van kosten is daarbij uitgangspunt. Afspraken hierover worden vastgelegd en door werknemer en 

bevoegd gezag ondertekend. 

Artikel 7. Opbrengsten 

1. Opbrengsten uit werkzaamheden die niet worden verricht binnen de reguliere werkzaamheden komen 

ten goede aan de medewerker; 

2. Opbrengsten uit werkzaamheden voor derden die gerekend worden tot de reguliere werkzaamheden, 

komen ten goede aan de universiteit. 

Artikel 8. Openbaarmaking 

1. De nevenwerkzaamheden worden op individuele basis geregistreerd in het personeelssysteem (SAP). 

De naam van de instantie(s) waarvoor de nevenwerkzaamheden verricht worden en de aard ervan 
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worden vanuit dat systeem toegankelijk gemaakt via de website van de Universiteit van Amsterdam. 

2. De betrokkene kan het College van Bestuur schriftelijk en gemotiveerd verzoeken (een deel van) 

zijn nevenwerkzaamheden niet openbaar te maken. Het College van Bestuur beslist binnen vier 

weken op dit verzoek. 

05-11-2014 – De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2004, herzien 20122014) 

Principe 

Wetenschapsbeoefenaren verrichten hun werk in academische vrijheid en in onafhankelijkheid. Voor 

zover beperkingen van die vrijheid onvermijdelijk zijn worden zij zichtbaar gemaakt. 

Definitie 

Bij de presentatie van inzichten als juist en relevant is een wetenschapsbeoefenaar onafhankelijk als hij 

zich daarbij alleen laat beïnvloeden door het oordeel van anderen voor zover dat berust op 

wetenschappelijk gezag. Hij laat zich niet op andere gronden beïnvloeden. 

Uitwerking 

Als een wetenschapsbeoefenaar onderwijs of onderzoek in opdracht van derden verricht, wordt hij in 

staat gesteld om, nadat de kaders zijn vastgesteld, de opdracht onafhankelijk van de opdrachtgevers uit te 

voeren. De probleemstelling is wetenschappelijk interessant, niet alleen met het oog op het specifieke 

belang van de opdrachtgever. De gebruikte methode is wetenschappelijk verantwoord. Op de 

onderzoeksresultaten heeft de opdrachtgever geen invloed. 

Opdrachten dragen aantoonbaar bij aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek. 

Altijd is duidelijk gemaakt wat de verhouding is van de uitvoerder tot de opdrachtgever, bijvoorbeeld 

wanneer adviseurschappen of andere verbindingen bestaan. Mogelijke schijn van belangenverstrengeling 

wordt altijd vermeden dan wel vermeld in publicaties. 

Publicatie van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten is gewaarborgd. In afspraken met een externe 

financier wordt altijd vastgelegd dat de wetenschapsbeoefenaar de vrijheid heeft de bevindingen binnen 

een nader aangeduide redelijke termijn te publiceren. 

Externe financiers van wetenschappelijke activiteiten worden met name genoemd. Voor onderzoek 

betekent dat bijvoorbeeld een naamsvermelding in publicaties of congrespresentaties waarin resultaten 

van gesponsord onderzoek worden gepresenteerd; voor onderwijs betekent dat bijvoorbeeld vermelding 

bij cursusaankondiging en -materiaal 

Onpartijdigheid 

Principe 

De wetenschapsbeoefenaar laat zich bij zijn wetenschappelijke activiteiten leiden door geen ander belang 

dan het wetenschappelijk belang. Hij is altijd bereid zich daarvoor te verantwoorden. 

Definitie 

Een wetenschapsbeoefenaar is onpartijdig en objectief als hij zich bij zijn oordeelsvorming en beslissingen 

niet laat leiden door persoonlijke belangen, voorkeur, genegenheid of vooroordeel, of door de belangen 

van zijn opdrachtgever/financier. 

Uitwerking 

Wetenschapsbeoefenaren geven anderen de ruimte om zich intellectueel onafhankelijk op te stellen. Dit 

geldt met name wanneer er sprake is van een hiërarchische relatie, zoals tussen promotor en 

promovendus, of tussen docent en student. 
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De keuze van methoden en criteria is uitsluitend afgestemd op het doel van waarheidsvinding en niet op 

externe doelen als commercieel succes of politieke invloed. 

Een reviewer gaat bij zichzelf te rade of er sprake kan zijn van een onpartijdig oordeel over een 

manuscript, bijvoorbeeld als het om een concurrerende onderzoeksgroep gaat. 

In de beoordeling van de prestaties van anderen (peer review van onderzoek en van manuscripten) laat 

een wetenschapsbeoefenaar zich leiden door wetenschapsinhoudelijke argumenten. Hij ziet af van een 

oordeel over een manuscript als er twijfel kan zijn over de onafhankelijkheid van zijn oordeel. 

Een wetenschapsbeoefenaar is pas verdediger van een bepaald wetenschappelijk standpunt als dat 

standpunt voldoende wetenschappelijk is onderbouwd. Rivaliserende standpunten dienen daarnaast te 

worden gemeld en toegelicht. 

Het uitsluitend voorschrijven van eigen studieboeken in het onderwijs wordt in elk geval op 

curriculumniveau vermeden. 

Iedere wetenschapsbeoefenaar die verbonden is aan een universiteit publiceert een actueel en volledig 

overzicht van zijn relevante nevenfuncties en maakt die informatie toegankelijk via de website van de 

universiteit. 

Iedere universiteit vermeldt in zijn jaarverslag, dan wel op zijn website, hoe is omgegaan met het 

rapporteren van nevenfuncties van zijn werknemers. 

Nederlandse Gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 

Principe 4 Onafhankelijkheid 

Onafhankelijkheid houdt onder andere in dat men zich in de keuze van de methode, bij de beoordeling van 

de data en in de weging van alternatieve verklaringen, maar ook bij het beoordelen van onderzoek of 

onderzoeksvoorstellen van anderen, niet laat leiden door buiten-wetenschappelijke overwegingen 

(bijvoorbeeld overwegingen van commerciële of politieke aard). Aldus geformuleerd omvat 

onafhankelijkheid ook onpartijdigheid. Onafhankelijkheid is in elk geval vereist bij de opzet en uitvoering 

van en rapportage over het onderzoek; bij de keuze van het onderzoeksobject en van de onderzoeksvraag 

is onafhankelijkheid niet altijd nodig 

3.2 Ontwerp 

7. Maak als het onderzoek in opdracht uitgevoerd wordt en/of door derden wordt gefinancierd altijd 

duidelijk wie de opdrachtgever en/of financier is.  

8. Betracht openheid over de rol van externe belanghebbenden en over mogelijke belangenconflicten. 

17-03-2015 – Verzoek vm vakgroepsvoorzitter om vm hoogleraar Belastingrecht aan te stellen als 

gewoon hoogleraar voor 16 uur per week om niet (onbezoldigd) 

30-07-2015 – Mail vm bestuurssecretaris FdR aan medewerker AZ met de melding dat vm 

hoogleraar Belastingrecht akkoord is met de instelling van een gewone leerstoel en deze te 

bekleden voor 2 dagen om niet. 

01-07-2015 -Decaan vm decaan vraagt het CvB van de UvA t.a.v. bestuurssecretaris FdR de 

bijzondere leerstoel Internationale fiscale aspecten van collectieve 

(vastgoed)beleggingsinstellingen te wijzigen in een gewone onbezoldigde leerstoel en vm 

hoogleraar Belastingrecht voor onbepaalde tijd te benoemen. 
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De hierboven genoemde bijzondere leerstoel is sinds december 2012 ingesteld aan de FdR vanwege de 

Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Vanaf het begin werd de leerstoel bekleed door vm hoogleraar 

Belastingrecht (omvang 0,2 fte). Tegelijkertijd had vm hoogleraar Belastingrecht een tijdelijke aanstelling 

als UD (0,2 fte) bij de leerstoelgroep Belastingrecht sinds 2008. De tijdelijke aanstelling kan niet meer 

worden verlengd. 

De bijzondere leerstoel is ondergebracht bij de leerstoelgroep Belastingrecht waarvan het onderzoek deel 

uitmaakt van het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL), de onderzoeksgroep waar – in een van de 

zwaartepuntgroepen - onderzoek wordt verricht naar de vraag in hoeverre Europese belastingwetgeving 

de van oorsprong nationale wetgeving beïnvloedt. Dit onderzoek is van belang voor de faculteit en voor de 

fiscale opleidingen (Ba en Ma). Reden waarom ik de leerstoel graag wil continueren en tegelijkertijd vm 

hoogleraar Belastingrecht voor de faculteit wil behouden.  

Graag wil ik beide kwesties oplossen door de bijzondere leerstoel te wijzigen in een gewone leerstoel en 

de aanstellingen van vm hoogleraar Belastingrecht samen te voegen in één voor 0,4 fte. De aanstelling zal 

onbezoldigd zijn. Dit is conform de wens van vm hoogleraar Belastingrecht. 

01-07-2015 - Bijlage bij brief vm decaan aan CvB: Overzicht werkzaamheden vm hoogleraar 

Belastingrecht sinds zijn benoeming in 2012: Onderwijs, Onderzoek, conferenties, boeken en 

publicaties. 

01-07-2015 - Bijlage bij brief vm decaan aan CvB: CV vm hoogleraar Belastingrecht. 

Arbeid tijdens zijn dienstverband aan de UvA: 

2007 – heden Belastingadviseur PwC 

Vm hoogleraar Belastingrecht had op dat moment de volgende nevenactiviteiten: ( zie document 

voor oude nevenactiviteiten) 

2015 – heden Redacteur en auteur Grondslagen Internationaal Belastingrecht 

2014 – heden Editor Derivatives & Financial Instruments (IBFD) 

2014 – heden Auteur Investment Funds & Private equity (IBFD), Financial Transaction Tax 

2012 – heden Lid Research Group on Financial Transaction Tax 

2011 – heden Redacteur Fiscale Berichten voor het Notariaat 

2011 – heden Voorzitter opleidingscommissie Fiscaal Recht (FdR UvA) 

2008 – heden Redacteur Vastgoed Fiscaal & Civiel 

2008 – heden Auteur Cursus Belastingrecht 

2007 – heden Co Auteur Tax Special PropertyNL 

2007 – heden Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap 

2002 – heden Diverse Publicaties 

2001 – heden Diverse Inleidingen 

1996 – heden Lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 

01-07-2015 - Bijlage bij brief vm decaan aan CvB: Overzicht lectures vm hoogleraar Belastingrecht 

vanaf 2010 
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01-07-2015 - Bijlage bij brief vm decaan aan CvB: Publicatielijst vm hoogleraar Belastingrecht 

27-10-2015 – Brief directeur bedrijfsvoering ASRE aan CvB waarin de ASRE zich akkoord verklaart 

met het wijzigen van de bijzonder leerstoel naar een gewone leerstoel. 

27-10-2015, pagina 169 – Brief rector magnificus aan CvB. College van promoties trekt de 

bevoegdheid van de ASRE tot het vestigen van de bijzondere leerstoel internationale fiscale 

aspecten van collectieve vastgoedbeleggingsinstellingen in. 

15-12-2015 – Brief CvB aan decaan vm decaan (CC dhr. directeur bedrijfsvoering ASRE): Het CvB 

stemt op 7 december in met de wijziging van de bijzondere leerstoel naar een onbezoldigde 

gewone leerstoel en vm hoogleraar Belastingrecht voor 15,2/38fte aan te stellen. 

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief d.d. 1 juli j1., delen wij u mee dat wij op 7 december 2015 

hebben besloten de bevoegdheid van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) tot instandhouding van 

de bijzondere leerstoel Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen 

binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in te trekken. Wij stemmen in met het instellen van de 

(gewone) leerstoel Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen 

binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

Tevens delen wij u mee dat wij op 7 december 2015 hebben besloten vm hoogleraar Belastingrecht met 

ingang van een nader te bepalen datum in uw faculteit te benoemen tot (onbezoldigd) hoogleraar om voor 

15,2/38e van de volledige werktijd en voor onbepaalde tijd werkzaam te zijn op het vakgebied van 

Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed)beleggingsinstellingen, onder voorbehoud van 

overeenstemming over de arbeidsvoorwaarden. 

15-12-2015 - Brief CvB aan vm hoogleraar Belastingrecht: Het CvB stemt in met de wijziging van de 

bijzondere leerstoel naar een onbezoldigde gewone leerstoel en vm hoogleraar Belastingrecht 

voor 15,2/38fte aan te stellen. 

De hoogleraar wordt gewezen op de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU en 

The European Code of Conduct for Research Integrity (ALLEA code). Hij wordt geacht hiernaar te 

handelen. 

21-09-2017 – Publicatielijst vm hoogleraar Belastingrecht 

21-09-2017 – Lectures vm hoogleraar Belastingrecht 

16-10-2017 – Profielschets Hoogleraar Belastingrecht (voorzitter leerstoelgroep Belastingrecht 

waar op dat moment de bijzondere leerstoel van vm hoogleraar Belastingrecht onder valt.  

16-10-2017 – Decaan verzoekt het CvB de leeropdracht van vm hoogleraar Belastingrecht te 

verbreden van Internationale fiscale aspecten van collectieve (vastgoed) beleggingsinstellingen 

naar Belastingrecht. 

Aan dit verzoek liggen de volgende redenen ten grondslag: 

de omstandigheid dat vm hoogleraar Belastingrecht per I januari a.s. vm vakgroepsvoorzitter zal opvolgen 

als voorzitter van de leerstoelgroep Belastingrecht; 

de beoogde en reeds gerealiseerde verruiming van het onderzoeksterrein (zie bijgevoegde publicatielijst 

en overzicht van lezingen) en de brede bijdrage die vm hoogleraar Belastingrecht levert aan het onderwijs 

in diverse nationaalrechtelijk georiënteerde vakken op het terrein van het belastingrecht. 

Vm hoogleraar Belastingrecht heeft sedert zijn benoeming tot hoogleraar blijk gegeven van een - in 

aanmerking nemende de omvang van zijn aanstelling - substantiële onderzoeksoutput, die ook in 

kwalitatief opzicht als uitstekend kan worden gekenschetst. Deze onderzoeksinspanningen zijn niet ten 
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koste gegaan van zijn inzet bij het onderwijs ten behoeve van de reguliere fiscale opleidingen; ook daar 

geeft hij blijk van een grote inzet. Hij heeft een enorm enthousiasmerend vermogen laten zien, zowel ten 

aanzien van juniordocenten als ten aanzien van studenten (dit laatste vindt zijn bevestiging in de 

onderwijsevaluaties). Ook in bestuurlijk opzicht heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd door middel 

van het voorzitterschap van de fiscale opleidingscommissie. 

02-11-2017 – CvB stemt in met de verbreding van de leerstoel Internationale fiscale aspecten van 

collectieve (vastgoed) beleggingsinstellingen naar belastingrecht 

31-08-2018 – Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit 2018 

11-09-2018 – Afdelingsvoorzitter Publiekrecht verzoekt decaan de aanstelling van vm hoogleraar 

Belastingrecht per 1 januari 2018 om te zetten naar een bezoldigde aanstelling van 15,2 uur.  

De reden voor dit besluit is dat vm hoogleraar Belastingrecht per 1 januari 2018 het voorzitterschap van 

de leerstoelgroep Belastingrecht heeft overgenomen van vm vakgroepsvoorzitter.  

18-09-2018 – decaan verzoekt het CvB de onbezoldigde benoeming van vm hoogleraar 

Belastingrecht om te zetten naar een bezoldigde benoeming van 15,2/38e fte.  

29-11-2018 - Brief CvB aan vm hoogleraar Belastingrecht, CC decaan: CvB stemt op 23 november in 

de benoeming met terugwerkende kracht om te zetten naar een bezoldigde benoeming van 

15,2/38e . 

29-11-2018 – Afschrift besluit CvB aan decaan 

05-11-2019 – Regeling Nevenwerkzaamheden Juli 2017 en aanvullende regeling 

Nevenwerkzaamheden UvA 2018 

25-02-2022 – Verzoek decaan aan CvB om de benoeming van vm hoogleraar Belastingrecht als 

hoogleraar Europese Ondernemingsbelastingen* te wijzigen van 15,2/38e naar 22,8/38e met 

ingang van 1 februari 2022 gezien zijn werkzaamheden als vakgroepvoorzitter belastingrecht.  

* hoogleraar Belastingrecht 

05-04-2022 - Brief CvB aan vm hoogleraar Belastingrecht. Het CvB heeft op 31 maart besloten de 

aanstelling van vm hoogleraar Belastingrecht als hoogleraar Belastingrecht per 1 februari 2022 te 

wijzigen van 15,2/38e naar 22,8/38e.  

05-04-2022 – Afschrift besluit CvB aan decaan 

05-05-2022 – Reactie Vereniging ter behartiging van de gezamenlijke belangen van 

beursgenoteerde fiscale vastgoedbeleggingsinstellingen (VBFV) op vertrek vm hoogleraar 

Belastingrecht bij UvA. 

De vraagstukken die in Nederland spelen rondom fiscaliteit bij collectieve vastgoedbeleggingsinstellingen, 

zoals FBIs, zijn complex van aard en dienen zeker ook in internationaal verband te worden beoordeeld 

gelet op de vele soortgelijke fiscale regimes (REITs) in de rest van de wereld. De VBFV vond en vindt het 

dan ook belangrijk dat er wetenschappelijke kennis en expertise bestaat over deze vraagstukken en dat er 

wetenschappelijk onderzoek werd en wordt gedaan op dit terrein. 

Om die reden is de VBFV meer dan tien jaar geleden, in januari 2012, een overeenkomst aangegaan met de 

Amsterdam School of Real Estate (“ASRE”) om het instellen van een bijzondere leerstoel (die gebruikelijk 

door derden anders dan universiteiten worden gefinancierd) voor een dag per week bij de Faculteit der 

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (“UvA”) financieel mogelijk te maken. Vervolgens is 

[vm hoogleraar Belastingrecht] door het curatorium van de UvA in november 2012 benoemd tot bijzonder 

hoogleraar en heeft hij in de jaren daarop veel onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
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internationale fiscale aspecten van collectieve vastgoedbeleggingsinstellingen en daarover regelmatig 

wetenschappelijk gepubliceerd. 

De overeenkomst tussen de VBFV en ASRE werd destijds aangegaan voor een periode van vijf jaar en is 

daarna eenmalig met drie jaar verlengd, waarna vm hoogleraar Belastingrecht bij de ASRE uit dienst is 

getreden. De overeenkomst tussen de VBFV en ASRE was gebaseerd op een gebruikelijke vergoeding 

gelijk aan de bruto kosten voor 0,2 fte. Dit bedrag is gedurende de contractperiode na facturatie jaarlijks 

aan ASRE betaald. 

De VBFV is vm hoogleraar Belastingrecht dankbaar voor zijn wetenschappelijke bijdragen aan dit 

specifieke vakgebied over de jaren. De VBFV herkent zich niet in de toon van recente berichtgeving waarin 

wordt gesuggereerd dat de VBFV onoorbaar heeft gehandeld bij de destijds ingestelde bijzondere leerstoel 

aan de UvA. 
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Checklist benoemingsvoorstellen aangeboden aan het College van Bestuur  

 
 

 Benoeming gewoon hoogleraar 

 Instemming met de samenstelling van de benoemingsadviescommissie (brief of e-mail) 

 [Eventueel] instemming met het hanteren van een verkorte/gesloten procedure 

 Profielschets van de leerstoel (1) 

  [Eventueel] brieven van zusterfaculteiten met suggesties van kandidaten 

 Rapport van de benoemingsadviescommissie, voorzien van een datum (2) 

 Volledige actuele c.v. van de kandidaat (of kandidaten), voorzien van het adres en van de 

 geboortedatum van de kandidaat 

 [Eventueel] een brief van de afdelingsvoorzitter (tenzij deze zitting heeft in de 

 benoemingsadviescommissie) of van de VCB van de faculteit 

 [Gewenst] een instemmingsbrief van de directeur van de meest betrokken 

 onderwijs- en onderzoekinstituten 

 Adviezen van zusterfaculteiten als de kandidaat nog geen hoogleraar in Nederland is 

 [Eventueel] brieven van referenten 

 UFO-indelingsformulier 

 Aanbiedbrief van de decaan 

 In bezit van BKO/ SKO? 

 Formulier nevenwerkzaamheden 

 Samenvatting op basis van de stukken in het dossier 

 

 
Verlenging van de benoeming van een gewoon hoogleraar 

 Verslag van werkzaamheden van de hoogleraar 

 [Gewenst] een instemmingsbrief van de directeur van de meest betrokken 

 onderwijs- en onderzoekinstituten 

 [Gewenst] een brief van de afdelingsvoorzitter of van de VCB van de faculteit 

 [Eventueel] brieven van referenten 

 Een recent huisadres van de kandidaat 

 Aanbiedbrief van de decaan 

 In bezit van BKO/ SKO? 

 Formulier nevenwerkzaamheden 

 Samenvatting op basis van de stukken in het dossier 

 

 

Bevordering van een gewoon hoogleraar (afhandeling JZ) 

 Volledige actuele c.v. van de kandidaat, voorzien van het adres en van de geboortedatum 

van de kandidaat 

 Rapport van een facultaire toetsingscommissie, voorzien van een datum 

 [Eventueel] een brief van de afdelingsvoorzitter of van de VCB van de faculteit 

 [Eventueel] brieven van referenten 

 Oorspronkelijk en gewijzigd UFO-indelingsformulier 

 In bezit van BKO/ SKO? 

 Aanbiedbrief van de decaan 

 Samenvatting op basis van de stukken in het dossier 
 

Bijlage 4. 
Procesdocumenten 
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Checklist benoemingsvoorstellen aangeboden aan het College van Bestuur 
  

 Instemming met vestiging van bijzondere leerstoel 

 Profielschets leerstoel (1) 

 Statuten van de vestigende instelling 

 Concept-reglement van de bijzondere leerstoel 

 Instemmingsbrief (inclusief financiële garantstelling) van de vestigende instelling 

 [Gewenst] voorstel samenstelling Curatorium 

 Aanbiedbrief decaan 

 Samenvatting op basis van de stukken in het dossier 

 

 Instemming met benoeming bijzonder hoogleraar 

 Profielschets leerstoel (1) 

 Statuten van de vestigende instelling 

 Actuele reglement van de bijzondere leerstoel 

 [Eventueel] bewijs van verleende instemming verkorte procedure 

 [Eventueel] brieven van zusterfaculteiten met suggesties van kandidaten 

 Rapport van het Curatorium, voorzien van een datum (3) 

 Instemmingsbrief van vestigende instelling 

 Volledige actuele c.v. van de kandidaat (of kandidaten), voorzien van het adres en 

 van de geboortedatum van de kandidaat 

 [Eventueel] een brief van de afdelingsvoorzitter (tenzij deze zitting heeft in het 

 Curatorium) of van de VCB van de faculteit 

 [Gewenst] een instemmingsbrief van de directeur van de meest betrokken 

 onderwijs- en onderzoekinstituten 

 Adviezen van zusterfaculteiten als de kandidaat nog geen hoogleraar in Nederland is 

 Aanbiedbrief decaan 

 In bezit van BKO/ SKO? 

 Formulier nevenwerkzaamheden 

 Samenvatting op basis van de stukken in het dossier 

 

 Instemming met herbenoeming bijzonder hoogleraar 

 Verslag van werkzaamheden van de hoogleraar 

 Adviesbrief van het Curatorium 

 [Eventueel] brieven van referenten 

 Instemmingsbrief van vestigende instelling 

 Aanbiedbrief van de decaan 

 In bezit van BKO/ SKO? 

 Formulier nevenwerkzaamheden 

 Samenvatting op basis van de stukken in het dossier 

 

 Instemming met opheffing bijzondere leerstoel 

 Adviesbrief van het Curatorium 

 Instemmingsbrief van vestigende instelling 

 Aanbiedbrief decaan 

 Samenvatting op basis van de stukken in het dossier 
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WIJ ZIJN BERENSCHOT, GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG 

 

Nederland is continu in ontwikkeling. Maatschappelijk, economisch en organisatorisch verandert er 

veel. Al meer dan tachtig jaar volgen wij als adviesbureau deze ontwikkelingen op de voet en 

werken we aan een vooruitstrevende samenleving. De behoefte om iets fundamenteels te 

betekenen voor mens en maatschappij zit in onze genen. Met onze adviezen en oplossingen 

hebben we dan ook actief meegebouwd aan het Nederland van vandaag. Altijd op zoek naar 

duurzame vooruitgang.  

 

Alles wat we doen is onderzocht, onderbouwd en vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Zo 

komen we tot gefundeerde adviezen en slimme oplossingen. Die zijn op het eerste gezicht 

misschien niet altijd de meest voor de hand liggende. Juist deze eigenzinnigheid maakt ons uniek. 

Daarbij zijn we niet van symptoombestrijding. En gaan pas naar huis als het is opgelost. 

 

 

Berenschot Groep B.V. 
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG UTRECHT  

Postbus 8039, 3503 RA UTRECHT 

030 2 916 916 

www.berenschot.nl 


