
Mailwisseling Raad van Bestuur Erasmus Universiteit 
 
Mail Nieuwsuur aan Raad van Bestuur Erasmus Universiteit, 23/02/2022 
 
Geachte heer Abawi, 
 
Voor het programma Nieuwsuur onderzoek ik samen met mijn collega Siebe Sietsma de nevenfuncties 
van hoogleraren. Daartoe hebben wij eerder van alle universiteiten in Nederland hun 
nevenfunctieregister ontvangen.  
 
Uit dit register is op te maken dat de registratie van nevenfuncties van hoogleraar Jan Peter Balkenende 
incorrect/onvolledig is. Daarover heb ik contact gehad met de heer Balkenende, via zijn voorlichter (zie 
bijgaande mailwisseling). De antwoorden roepen bij ons vragen op, welke wij graag voorleggen aan de 
RvB van uw universiteit.  
 
Zou u de vragen een voor een van een antwoord kunnen voorzien? Ik heb de verschillende tijdsvakken 
waar de vragen op zien geordend.  
 
Aanstelling Balkenende als hoogleraar in december 2010 

• Balkenende is per december 2010 aangesteld als hoogleraar bij de Erasmus Universiteit. Om wat 
voor een aanstelling ging het? 

• Is bij de aanstelling van Balkenende als hoogleraar een contract en/of overeenkomst opgesteld? 
Zo ja, kunt u ons dit contract doen toekomen?  

• N.b.: Nieuwsuur prefereert de informele wijze voor verkrijging van dit contract/overeenkomst, 
zonder de inzet van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  

• Op welke wijze heeft de verloning van de heer Balkenende plaatsgevonden?  
 
  
Bezoldiging Balkenende per april 2011 

• Uit antwoorden van Balkenende via de woordvoerder van de Erasmus Universiteit blijkt dat de 
heer Balkenende een aantal maanden na zijn aanstelling als hoogleraar partner werd bij EY. Heeft 
dit gevolgen gehad voor het type aanstelling van de heer Balkenende? Zo ja, wat is er concreet 
veranderd aan die aanstelling? 

• Is hiertoe een nieuw contract opgesteld of is het toenmalige contract gewijzigd? Zo ja, kunt u ons 
dit contract doen toekomen? 

• N.b.: Nieuwsuur prefereert de informele wijze voor verkrijging van dit contract/overeenkomst, 
zonder de inzet van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).  

• De woordvoerder schrijft dat een bescheiden financiële vergoeding (voor de gemaakte uren) 
werd betaald aan EY. Om welk bedrag ging het op jaarbasis? 

• Waarom betaalt de Erasmus Universiteit een commercieel bedrijf voor de 
hoogleraarschapsdiensten van een van hun medewerkers? Heeft de RvT van 
de Erasmus Universiteit hier toestemming voor verleend? 

• Waarom is de vergoeding niet overgemaakt aan hoogleraar Balkenende zelf? 
• Is het gebruikelijk bij de Erasmus Universiteit dat commerciële bedrijven worden betaald voor het 

ter beschikking stellen van een medewerker als hoogleraar aan de universiteit? Zo ja, bij hoeveel 
hoogleraren is sprake van een dergelijke constructie? 

 
Mocht er iets aan mijn vragen onduidelijk zijn, laat het mij dan vooral weten. Ik ben bereikbaar via onderstaand 
telefoonnummer.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Yoeri	Vugts 
	
redacteur	
 



Mail Raad van Bestuur Erasmus Universiteit aan Nieuwsuur, 03/03/2022 
 
Beste heer Vugts, beste Yoeri, 
 
Allereerst onze excuses voor de vertraagde beantwoording van onderstaande vragen over de 
aanstelling van de heer Jan Peter Balkenende als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (EUR). Zoals ik je aangaf, gingen wij ervan uit dat deze vragen mede waren 
beantwoord met de mail die je op 23 februari van Ed Brinksma ontving. Maandagmiddag gaf je 
aan dat dit voor jullie niet het geval is. We zijn deze week met vereende krachten aan de slag 
gegaan om antwoorden op je aanvullende vragen te vinden. Zie hieronder. Gezien de vakanties 
van veel collega’s verliep dat wat lastiger dan normaal. Wij hopen op jullie begrip daarvoor.  
 
Ik begrijp van je dat het item vanavond niet zal worden uitgezonden. Kun je aangeven wanneer 
de uitzending nu gepland staat? 
 
Vriendelijke groet, 
Ceciel van Hemel 
 
 
Aanstelling	Balkenende	in	december	2010	
De	heer	prof.dr.	Jan	Peter	Balkenende	is	per	1	december	2010	benoemd	tot	hoogleraar	
Governance,	Institutions	and	Internationalisation.	Het	gaat	om	een	onbezoldigde	aanstelling	van	0,1	fte	als	
hoogleraar	bij	de	Erasmus	School	of	Economics	en	een	onbezoldigde	aanstelling	van	0,1	fte	als	hoogleraar	bij	de	
Erasmus	School	of	Law.	Zijn	benoeming	heeft	plaatsgevonden	door	middel	van	een	aanstellingsbesluit.	
Aangezien	het	om	een	onbezoldigde	aanstelling	gaat	heeft	geen	verloning	plaatsgevonden.	Wel	laat	deze	vorm	
van	aanstelling	toe	dat	gemaakte	onkosten	op	declaratiebasis	vergoed	kunnen	worden.	De	mogelijkheid	
onkosten	te	kunnen	declareren	is	gebruikelijk.	
  
Bezoldiging	Balkenende	per	april	2011	
Het	partner	worden	van	de	heer	Balkenende	bij	EY	heeft	niet	geleid	tot	veranderingen	in	zijn	aanstelling.	EY	
ontving	in	de	periode	waarin	de	heer	Balkende	daar	partner	was	(van	1	april	2011	tot	1	juli	2016),	van	de	
betrokken	faculteiten	een	vergoeding	van	de	door	de	heer	Balkenende	gemaakte	onkosten	op	declaratiebasis	
over	de	jaren	2011	en	2012.	Het	betreft	onkosten	als	gevolg	van	niet	gemaakte	uren	voor	EY.	Dit	bedrag	
varieerde	in	beide	jaren	rond	8.000	euro	(respectievelijk	7.800	en	8.166)	excl.	BTW.	Over	de	jaren	2013	en	
volgende	heeft	EY	geen	declaraties	bij	de	universiteit	ingediend.	Er	vond	geen	betaling	plaats	aan	de	heer	
Balkenende	zelf.	Na	het	verlaten	van	EY	als	partner	heeft	de	heer	Balkenende	geen	gebruik	gemaakt	van	de	
mogelijkheid	tot	het	declareren	van	onkosten.		
	
	
Verder	is	het	goed	om	te	vermelden	dat	de	nevenwerkactiviteiten	van	de	heer	Balkenende	inmiddels	in	het	
nevenwerkregister	zijn	geactualiseerd	en	up	to	date	zijn.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mail Nieuwsuur aan Raad van Bestuur Erasmus Universiteit, 03/03/2022 
 
 
Dag Ceciel,  
 
Dank voor onderstaande reactie. Wij betreuren het dat jullie de overeenkomsten in casu niet 
willen delen met ons. We zullen ons beraden over de indiening van een Wob-verzoek. 
 
Zoals telefonisch besproken kan ik uit de reactie niet alle antwoorden destilleren op onze 
vragen. Aangezien de reactie bij sommige vragen wel helderheid heeft verschaft, bouw ik de 
vragen die wij nu nog hebben enigszins om.  

• Heeft de Erasmus Universiteit in relatie tot de heer Balkenende een contract en/of 
overeenkomst gesloten met EY? Zo nee, hoe is deze derde (EY) dan betrokken in de 
declaratie van een onkostenvergoeding?  

• Waarom zijn de 'onkosten' niet overgemaakt aan de heer Balkenende?  
• Wat bedoelt de Erasmus Universiteit met 'onkosten'? Welke kosten heeft EY gemaakt 

op een zodanige manier dat deze declarabel zijn? 
• Welke grondslag bestaat er voor het declareren van niet-gemaakte uren van 

hoogleraren bij en door hun werkgever(s)?  
• Waarom heeft het Erasmus gekozen voor een dergelijke constructie? 
• Is het vergoeden van niet-gemaakte uren van hoogleraren door hun werkgever(s) 

binnen de EUR een gebruikelijke constructie? Zo ja, in hoeveel gevallen is op dit 
moment nog sprake van een dergelijke constructie?   

• In de reactie worden twee bedragen genoemd. Om scherp te krijgen waar we het 
over hebben: is voor het jaar 2011 7.800 euro voldaan aan EY of is dit een 
termijnbedrag dat bijvoorbeeld maandelijks werd uitgekeerd aan EY?  

• Heeft de Raad van Toezicht akkoord gegeven voor deze constructie?  
• Deskundigen die wij spreken over deze wijze van vergoeden kennen geen enkele 

andere casus waarin een universiteit een werkgever van een hoogleraar direct 
betaalt voor niet-gemaakte uren. Een van hen spreekt over de 'verkoop van 
hoogleraarsdiensten door EY'. Wat is uw reactie daarop? 

• Heeft de heer Balkenende ten aanzien van zijn aanstelling, nevenwerk en bezoldiging 
daarvan aan EY een uitzonderingspositie (gehad) binnen de Erasmus Universiteit? 

 
Hartelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mail Raad van Bestuur Erasmus Universiteit aan Nieuwsuur, 18/03/2022 
 
 
Hallo Yoeri, 
 
Onderstaand onze reactie op jullie aanvullende vragen. 
 
Hartelijke groet, 
Ceciel 
 
 
Bij de voordracht voor benoeming van de heer Balkenende tot hoogleraar aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam is voorgesteld dat dit een onbezoldigde aanstelling zou zijn van 0,2 fte 
(waarvan 0,1 fte bij de Erasmus School of Law en 0,1 fte bij de Erasmus School of Economics), waarbij 
de heer Balkenende eventuele onkosten voortvloeiend uit de benoeming zou kunnen declareren en 
hij op declaratiebasis een vergoeding zou ontvangen tegen de geldende normen voor de ten 
behoeve van de faculteiten verrichte werkzaamheden. Het College van Bestuur heeft naar aanleiding 
van deze voordracht ingestemd met de instelling van de leerstoel ‘Governance, Institutions and 
internationalisation’ en met de benoeming van de heer Balkenende per 1 december 2010 op de 
leerstoel. Toen de heer Balkenende niet lang daarna in dienst trad bij EY, wilde EY hem graag in de 
gelegenheid stellen zijn hoogleraarschap bij EUR te continueren, ervan uitgaande dat dit maximaal 
één dag per week zou vergen. De financiële vergoedingen die de heer Balkenende uit hoofde van zijn 
hoogleraarschap zou ontvangen zouden ten goede komen aan EY. Dit vloeit voort uit de algemene 
regel bij EY dat partners neveninkomsten aan de organisatie afdragen. De afspraken tussen EUR en 
de heer Balkenende en tussen EY en de heer Balkenende staan geheel los van elkaar. Er is geen 
overeenkomst tussen beide organisaties getekend. Uit oogpunt van administratieve doelmatigheid 
heeft de heer Balkenende ervoor gekozen om de betaling van vergoedingen door EUR rechtstreeks 
over te laten maken naar EY. EUR heeft hieraan medewerking verleend. In dat kader heeft EUR over 
2011 een éénmalig bedrag aan EY overgemaakt van in totaal 7.800 euro (ex btw) en over 2012 een 
éénmalig bedrag van in totaal 8.166 euro (ex btw). Vanaf 2013 heeft de heer Balkenende afgezien 
van vergoeding voor zijn ten behoeve van de faculteiten verrichte werkzaamheden. Daarnaast heeft 
de heer Balkenende in geen van de jaren dat hij is aangesteld als hoogleraar bij de EUR gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om onkosten te declareren.  
 
 
 
Mail Nieuwsuur aan Raad van Bestuur Erasmus Universiteit, 18/03/2022 
 
Dag Ceciel, 
 
Ik probeerde je zojuist te bellen, maar kreeg helaas geen gehoor. Deze informatie is precies 
dezelfde informatie als die we op 3 maart van jullie ontvingen.  
 
Wederom worden vragen die we stellen door jullie niet beantwoord. Jullie voorzien ons van 
een algemene reactie en gaan niet in op specifieke vragen. Dat is betreurenswaardig. We 
hebben jullie na de vorige beantwoording al gelegenheid gegeven om op de niet-
beantwoorde vragen alsnog met een antwoord te komen. We moeten nu constateren dat 
dit verzoek wederom in de wind wordt geslagen.  
 



Wij zijn genoodzaakt dit in onze berichtgeving ook expliciet te benoemen. 
 
Mocht je hier nog op willen reageren: ik ben bereikbaar via […] 
 
Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
 


