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Mail Ernst & Young aan Nieuwsuur, 09/03/2022  

  
Yoeri, excuus dat het wat later werd. 
  
Bijgaand de antwoorden op jullie vragen. 
  
Hartelijke groet, 
Toby 
  
  
Uit antwoorden van de Erasmus Universiteit op vragen van Nieuwsuur blijkt dat destijds een 
constructie is opgetuigd waarbij de niet-gewerkte uren van Balkenende bij EY, konden worden 
gedeclareerd bij de universiteit. 
Het betreft geen vergoeding voor niet-gewerkte uren van Jan Peter bij EY, maar een afdracht van de 
vergoeding die hij van de Erasmus Universiteit ontvangt. 
  
Toen Jan Peter partner bij EY werd heeft hij formeel verzocht om zijn nevenfunctie als hoogleraar te 
mogen continueren. Dat is gebruikelijk omdat het standaard procedure is dat alle nevenfuncties door 
EY worden beoordeeld en uiteindelijk moeten worden goedgekeurd. Inkomsten uit nevenfuncties 
worden standaard aan EY afgedragen. EY heeft ingestemd met deze nevenfunctie en daarbij is 
overeengekomen dat Jan Peter maximaal één dag per week het hoogleraarschap zal continueren. 
  
Vanwege administratieve redenen is gekozen voor een rechtstreekse afdracht door Erasmus 
Universiteit aan EY. Over geheel 2011 is een vergoeding van in totaal € 7.800,- excl. BTW door 
Erasmus aan EY afgedragen, over geheel 2012 betrof het in totaal € 8.166,- excl. BTW. 
  
EY heeft Jan Peter sinds diens toetreding als partner in 2011 tot aan zijn uitreding in 2016 de ruimte 
gegeven zijn hoogleraarschap, in alle vrijheid, binnen zijn verbondenheid als partner uit te oefenen. 
  
Welke onkosten heeft EY gemaakt op een zodanige manier dat deze moesten worden gedeclareerd bij 
de Erasmus Universiteit? 
Zie beantwoording 1e vraag, het betrof een afdracht van de vergoeding tegen de toen geldende 
normen binnen Erasmus voor een functie als hoogleraar voor de jaren 2011 en 2012. 
  
Welke bedragen heeft EY gedeclareerd? Gaat het om een termijnbedrag of een bedrag op jaarbasis? 
Zie beantwoording 1e vraag, over 2011 en 2012 zijn bedragen ontvangen van resp 7.800 en 8.166 excl 
BTW op jaarbasis. 
  
Waarom heeft EY ervoor gekozen de niet-gewerkte uren van Balkenende te declareren? 
Zie beantwoording 1e vraag, er is geen sprake van het declareren van niet-gewerkte uren. Er is sprake 
van de afdracht van een vergoeding uit een nevenfunctie zoals dat gebruikelijk is binnen EY voor 
partners. 
  
Op wiens initiatief is deze constructie tot stand gekomen? 
Zie beantwoording 1e vraag. Partners die nevenfuncties buiten EY mogen vervullen, dragen eventuele 
inkomsten uit die nevenfuncties af aan EY, zo ook in het geval van Jan Peter. 
  
Is het gebruikelijk dat EY voor medewerkers die ook hoogleraar zijn - niet gewerkte uren als onkosten 
declareert bij een universiteit? 



Zie beantwoording 1e vraag. Partners die nevenfuncties buiten EY mogen vervullen, dragen eventuele 
inkomsten uit die functies af aan EY, zo ook in het geval van Jan Peter. 
  
  
Toby Ellson | Director Corporate Affairs | Brand, Marketing & Communications Netherlands  
 

Mail Nieuwsuur aan Ernst & Young, 14/03/2022  

 

Dag Toby, 
  
Dank nog voor de antwoorden. Na bestudering hiervan vroeg ik mij nog af of er ooit tussen 
EY en de Erasmus Universiteit een overeenkomst is opgesteld over afspraken die 
samenvallen met het dienstverband/aanstelling van de heer Balkenende bij de Erasmus 
Universiteit? 

  
Hartelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
 

Mail Nieuwsuur aan Ernst & Young, 15/03/2022  

 
Beste Toby, 
  
Nog aanvullend op onderstaande vroeg ik mij af wat de 'vergoeding' precies betrof. Was het 
een onkostenvergoeding zoals de Erasmus Universiteit stelt? Of ging het om een 
loonvergoeding? Of welke kosten werden precies gedeclareerd? Wij begrepen dat 
Balkenende namelijk een onbezoldigde aanstelling had en kunnen niet goed rijmen op welke 
vergoeding hij dan recht had, waarvan het volledige deel is afgedragen aan EY. 
  
Hartelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
 

Mail Ernst & Young aan Nieuwsuur, 15/03/2022  

 
Dag Yoeri, 
  
Vanuit ons standpunt, Jan Peter heeft desgevraagd van EY toestemming gekregen voor een 
aanstelling van 1 dag in de week. De EUR geeft hem voor die aanstelling een vergoeding. Wij zijn niet 
betrokken bij de regels die de EUR daarvoor hanteert of de afspraken die daarover zijn gemaakt 
tussen Jan Peter en de EUR. En om dan meteen je andere vraag te beantwoorden, er is geen 
overeenkomst tussen EY en de EUR. Het enige wat wij eisen, is dat alle vergoedingen die partners 
krijgen voor werk buiten EY worden afgedragen. Vanwege administratieve redenen is destijds 
gekozen voor een rechtstreekse afdracht van de vergoeding door Erasmus Universiteit aan EY. Zie 
ook eerdere beantwoording. 
  
Groet, 
Toby 


