
Wederhoor Tilburg University 
 
 
Beste heer Kemmeren, 
  
Onlangs hebben we bij Nieuwsuur gepubliceerd over de heimelijke financiering van een 
leerstoel van UvA-hoogleraar Hein Vermeulen. Een link van dit artikel is hier te 
vinden: https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13896/artikel/2426919-hoogleraar-uva-neemt-
ontslag-na-heimelijke-constructie-met-vastgoedlobby. Ons onderzoek naar nevenbelangen 
binnen de academische wereld is nog niet afgerond.   
  
Het brengt ons bij Nieuwsuur op vragen voor alle vakgroepen Belastingrecht bij de 
universiteiten over de externe financiering van leerstoelen. Ook voor u als 
vakgroepvoorzitter in Tilburg heb ik enkele vragen: 
- Zijn er bij uw vakgroep de afgelopen vijf jaar leerstoelen (geweest) die - gedeeltelijk of 
volledig - extern werden gefinancierd? 
- Zo ja, om welke leerstoelen van welke personen gaat het, en wie was de directe - en indien 
van toepassing: de indirecte – financier? 
  
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Yoeri Vugts 
Nieuwsuur 
 
 
 
Reactie Tilburg University 
 
Beste Yoeri, 
 
Bijgaand onze antwoorden op jouw vragen over externe financiering van leerstoelen binnen de 
vakgroep Belastingrecht. Tilburg University kent zowel de vakgroep Fiscaal Recht als de vakgroep 
Fiscale Economie. Deze vakgroepen zijn samen verenigd binnen het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT). Bij 
de beantwoording van de vragen is dan ook gekeken naar externe financiering van leerstoelen binnen 
beide vakgroepen. 
 
Een instelling die graag een bepaald onderzoeksgebied wil stimuleren binnen de faculteit of 
interdisciplinaire onderzoekscentra van de Tilburg University kan een leerstoel financieren. Met 
betrekking tot zulke financiering streeft Tilburg University altijd optimale transparantie na. 
Tilburg University kent kijkend naar de periode 2017 - 2022 een vijftal leerstoelen die extern 
gefinancierd worden/werden bij de vakgroepen fiscaal recht en fiscale economie. Hieronder wordt een 
korte toelichting per leerstoel gegeven.  
 
Huidige leerstoelen externe financiering 

1. Binnen het departement Fiscaal Recht, onderdeel van de Tilburg Law School, is de leerstoel 
‘Belastingrecht’ gevestigd.  



Doelstelling van de leerstoel is: ontwikkeling en uitbouw van het wetenschappelijk 
onderzoek en onderwijs op het gebied van de indirecte belastingen, met het accent op de 
Europese btw en vergelijkbare consumptiebelastingen in andere delen van de wereld. 
 
De leerstoel wordt gefaciliteerd door Meijburg & Co. Deze leerstoel wordt sinds juni 2013 
ingevuld door hoogleraar prof. dr. G.J. van Norden. 
 
Professor Norden is werkzaam als partner bij Meijburg & Co. Hij wordt als hoogleraar  
‘Belastingrecht, in het bijzonder indirecte belastingen’, aan Tilburg Law School ‘om niet’  
gedetacheerd door Meijburg & Co, waarbij de salariskosten door de uitlener, Meijburg & Co., 
worden betaald. 

 
2. Binnen het departement Fiscaal Recht, onderdeel van de Tilburg Law School, is de leerstoel 

‘Tax Assurance’ gevestigd.  
Doelstelling van de leerstoel is: het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 
in het vakgebied Tax Assurance, in het bijzonder met het oog op ontwikkelingen in het kader 
van Cooperative Compliance.  

 
De leerstoel wordt sinds juni 2021 gefaciliteerd door de Belastingdienst. Deze leerstoel wordt 
ingevuld door hoogleraar prof. dr. R. Russo. 

 
Professor Russo is werkzaam als Teamleider Big Enterprises bij de Belastingdienst. Hij wordt 
als hoogleraar ‘Tax Assurance’ aan Tilburg Law School ‘om niet’ gedetacheerd door de 
Belastingdienst, waarbij de salariskosten door de uitlener, de Belastingdienst, worden 
betaald.  

 
In de periode maart 2016 tot juni 2021 werd deze leerstoel indirect gefinancierd door het 
Deloitte Fonds Tax Assurance; een samenwerkingsverband tussen het Fiscaal Instituut 
Tilburg en Deloitte Belastingadviseurs BV. In deze periode had de heer Russo als hoogleraar 
‘Tax Assurance’ een arbeidsovereenkomst bij Tilburg University.  

 
3. Binnen het Competence Center for Pension Research (CCP), onderdeel van FIT en de Tilburg 

Law School, is de bijzondere leerstoel ‘Arbeidsmarkt, Pensioenen en Belasting’ gevestigd, 
voor de periode februari 2021 - februari 2026. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs 
N.V. is de vestigende instantie. 
Doelstelling van de bijzondere leerstoel is: het verrichten van onderzoek en het 
geven van onderwijs op het terrein van pensioenen vanuit de invalshoeken van de 
arbeidsmarkt en de fiscaliteit.  
 
De bijzondere leerstoel wordt door prof. dr. B. Starink ingevuld als bijzonder hoogleraar. 
 
Professor Starink is partner bij PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. De 
vestigende instantie betaalt volgens beleid van de Stichting Bijzondere Leerstoelen van 
Tilburg University, een bedrag aan Tilburg University voor de vestiging van de bijzondere 
leerstoel. Prof. Starink heeft een onbezoldigde benoeming tot bijzonder hoogleraar bij 
Tilburg University.  

 
Voor alle hoogleraren geldt dat zij gebonden zijn aan de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met de gedragscode zijn principes opgesteld met een 
algemene opvatting over goede wetenschapsbeoefening: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, 
onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. 



Sinds enkele jaren wordt bij Tilburg University tevens een passage opgenomen over deze 
gedragscode wetenschappelijke integriteit in de benoemingsbrief van de (bijzonder) hoogleraar. 
Voorgaande is het geval voor de detacheringsovereenkomst van prof. dr. Russo en de bijzonder 
hooglerarenovereenkomst van prof. dr. Starink. Ook in de overeenkomst tot vestiging van een 
bijzondere leerstoel tussen Tilburg University en de vestigend instantie is expliciet opgenomen dat de 
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van toepassing is op de bijzonder hoogleraar en 
dat de bijzonder hoogleraar zijn werk verricht in academische vrijheid en in onafhankelijkheid. 
 
Beëindigde leerstoelen externe financiering 

4. Binnen het departement Fiscale Economie, onderdeel van de Tilburg School of Economics 
and Management (TiSEM), was in de periode april 2016 tot april 2021 de bijzondere leerstoel 
‘Corporate Taxation and Corporate Finance’ gevestigd. Ernst & Young Belastingadviseurs LLP 
was de vestigende instantie. Hiermee was sprake van directe financiering van de bijzondere 
leerstoel. De bijzondere leerstoel werd voor 3 dagen per week door prof. dr. D.S. Smit 
ingevuld als bijzonder hoogleraar.  

 
5. Binnen TIAS School for Business and Society, de business school van Tilburg University en de 

Technische Universiteit Eindhoven, was in de periode april 2010 tot april 2020 de bijzondere 
leerstoel ‘Fiscale aspecten van maatschappelijke ondernemingen’ gevestigd.  
In de periode 2010 – 2014 was PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. de 
vestigende instantie. In de periode 2014 – 2020 was HvK Stevens Belastingadvies B.V. de 
vestigende instantie. Hiermee was in beide gevallen sprake van directe financiering. 
Deze bijzondere leerstoel werd door prof. dr. S.A. Stevens ingevuld als bijzonder hoogleraar.  
 
Momenteel is prof. Stevens gewoon hoogleraar binnen het departement Fiscale Economie,  
van de Tilburg School of Economics and Management en is geen sprake meer van externe 
financiering van zijn leerstoel. 

 
Hopelijk hebben we je zo voldoende geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Imre van der Meulen 
Woordvoerder/adviseur College van Bestuur Tilburg University 
 
 
Vervolgvragen Nieuwsuur 
 
Dag Imre, 
  
Dank voor jullie uitgebreide antwoorden. Zouden jullie kunnen aangeven op welke wijze 
transparant is vermeld dat de desbetreffende leerstoelen (indirect) werden gefinancierd door 
de externe partijen die jullie noemen? Is dit bijvoorbeeld in publicaties benoemd, of op het 
wetenschappelijke profiel?  
  
Het benoemen van een dienstverband in de nevenwerkzaamheden is overigens niet 
voldoende transparant, immers: de lezer van het onderzoek dat voortkomt uit de leerstoel 
weet niet dat de werkgever ook het onderzoek voortvloeiende uit de leerstoel mogelijk 
heeft gemaakt door de medewerker om niet ter beschikking te stellen. Bovendien is de 
werkzaamheid voor de universiteit geen nevenwerkzaamheid.  



  
En nog enkele andere vragen:  

• Is er bij alle in de antwoorden genoemde leerstoelen sprake geweest van open 
werving? Zo ja, hoe is de financieringsconstructie achteraf tot stand gekomen?  

• Waarom kiest Tilburg University ervoor om bijzonder hoogleraren om niet ter 
beschikking gesteld te krijgen door de werkgever, en niet zelf de financiering te 
verzorgen, bijvoorbeeld door middel van facturen - zodat de financiering voor de 
leerstoel geborgd is en de hoogleraar voor zijn uren op de universiteit onafhankelijk is 
van zijn werkgever?  

• Deskundigen die Nieuwsuur spreekt vinden het wetenschappelijk onverantwoord om 
een hoogleraar om niet ter beschikking te laten stellen door een werkgever aan de 
universiteit. De directe financiering van de hoogleraar door zijn eigen werkgever met 
belangen bij het onderzoek van de desbetreffende professor, is ongewenst. Immers: 
een werkgever kan de financiering van de hoogleraar direct stoppen indien zij daar 
aanleiding toe ziet.  

• Is Tilburg University het eens met deze kritiek?  
  
Zouden jullie de vragen individueel kunnen beantwoorden, zodat we geen vragen overslaan? 
  
Dank alvast! 
  
Met vriendelijke groeten,  
Yoeri Vugts 
 
 
Reactie Tilburg University 
 
Beste Yoeri, 
In reactie op jouw vervolgvragen geven wij graag meer toelichting rondom onze processen en 
procedures ter waarborging van de wetenschappelijke integriteit, overeenkomsten en transparantie. 
 
Tilburg University wil als universiteit midden in de maatschappij staan en via 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs kennis verwerven en delen en een bijdrage 
leveren aan de omgang met maatschappelijke vraagstukken. De universiteit heeft als 
kerntaken het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, het realiseren van 
maatschappelijke impact en leven lang leren. Deze vier taken verlangen goede 
samenwerking tussen universiteiten en tussen universiteiten en maatschappelijk partners. 
Zo kan in onderzoek en onderwijs een brug tussen de wetenschappelijke theorie en de 
praktijk worden geslagen. 
De samenwerking met maatschappelijk partners roept nieuwe vragen op over hoe die 
samenwerking vorm te geven. Tilburg University doet de oproep om samen met andere 
Nederlandse universiteiten in gesprek te treden hoe meer transparantie geboden kan 
worden, boven op de huidige processen en procedures die al zijn ingericht. 
Inrichting processen ter waarborging van de wetenschappelijke integriteit 
Tilburg University en onze onderzoekers handelen volgens de normen van de 
wetenschappelijke integriteit en bevorderen de goede onderzoekspraktijken.  Tilburg 
University heeft een commissie wetenschappelijke integriteit en een ethische commissie en 



elke School heeft een ethical review board. Het uitgangspunt van wetenschappelijke 
publicaties en promoties is dat peer review plaatsvindt  en de uitgangspunten van open 
access en open science worden onderschreven en bevorderd. In onder meer onze 
overeenkomsten met externe partijen, in gastvrijheidsovereenkomsten voor externe 
onderzoekers en bij benoemingen van hoogleraren wordt steeds de Code 
Wetenschappelijke Integriteit van toepassing verklaard en is de vrijheid van 
wetenschappelijke publicatie geborgd. Nevenwerkzaamheden kunnen slechts worden 
aanvaard met goedkeuring van de leidinggevende en onze hoogleraren verklaren jaarlijks 
over de juistheid van de door hen opgegeven nevenwerkzaamheden. 
Overeenkomsten  
(Bijzonder) hoogleraren waarvan het onderzoek door maatschappelijke instanties worden 
gefinancierd, zijn veelal in dienst van Tilburg University. Een aantal blijft in dienst van hun 
hoofdwerkgever en wordt om niet gedetacheerd. Vanuit strategisch personeelsbeleid is het 
(financieel) niet altijd mogelijk om de hoogleraar in dienst te nemen. In alle gevallen is 
sprake van een overeenkomst tussen de universiteit en de hoogleraar waarin de Code 
Wetenschappelijk Integriteit van toepassing wordt verklaard. 

In overeenkomsten met begunstigers van leerstoelen en wetenschappelijk onderzoek wordt 
altijd de Code Wetenschappelijk Integriteit van toepassing verklaard. Met het oog op de 
borging en bevordering van de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek en de 
vrijheid van publicatie vinden we deze afspraken terug in de overeenkomst tot vestiging van 
een bijzondere leerstoel, in een eventuele sponsorovereenkomst en in de eventuele 
detacheringsovereenkomst of gastvrijheidsovereenkomst. Ook bij contractonderzoek en bij 
uitwisseling van onderzoeksdata wordt steeds bedongen dat de normen van 
wetenschappelijke integriteit onverkort van toepassing zijn.  

Open werving van (bijzonder) hoogleraren is de norm binnen het hooglerarenbeleid. Om 
redenen van strategisch personeelsbeleid kan het voorkomen dat de voorkeur uitgaat naar 
gesloten werving. Dit is alleen mogelijk indien het College van Decanen en het College van 
Bestuur hierop akkoord geven. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de onafhankelijkheid 
van de kandidaat. Voor elke benoeming geldt dat sprake is van peer review door middel van 
het inwinnen van minimaal drie referenties van hoogleraren werkzaam binnen andere 
(veelal internationale) universiteiten. Een uit wetenschappers te vormen 
Benoemingsadviescommissie beoordeelt of een kandidaat voor benoeming tot hoogleraar in 
aanmerking komt. 

Transparantie 
Op de website van Tilburg University is een overzicht te vinden van alle actieve bijzondere 
leerstoelen. Voor iedere bijzondere leerstoel wordt de leerstoelhouder, vestigende instantie 
en faculteit vermeld. Bijzonder hoogleraren dienen hun hoofdfunctie elders te melden en te 
registreren als nevenwerkactiviteit in het personeelssysteem en te publiceren op de 
wetenschappelijke profielpagina. Tevens wordt persberichten rondom de benoeming van 
een bijzonder hoogleraar altijd de vestigende instantie vermeld. Op deze wijze biedt de 
universiteit transparantie over de financiering van bijzondere leerstoelen. 
Ook gewoon hoogleraren met een hoofdfunctie elders worden geacht dit te melden als 
nevenwerkzaamheid en dit als zodanig te publiceren op hun wetenschappelijke 
profielpagina.  
Hopelijk hebben we je zo voldoende geïnformeerd.  



 
Met vriendelijke groet, 
 
Imre van der Meulen 
Woordvoerder/adviseur College van Bestuur Tilburg University 
 
 
Vervolgvragen Nieuwsuur 
 
Dag Imre, 
  
Dank voor de antwoorden. 
  
Uit ons onderzoek komt naar voren dat de volgende 'gewoon hoogleraren' extern worden 
gefinancierd, maar transparantie daarover heeft niets plaatsgehad. Weliswaar wordt 
vermeld dat bijvoorbeeld G.J. van Norden werkzaam is bij KPMG Meijburg, maar dat zijn 
leerstoel wordt gefinancierd door zijn werkgever is voor de samenleving niet te achterhalen. 
Het wordt ook niet vermeld in zijn publicaties - evenals de externe financiering van R. Russo 
nergens wordt vermeld.  
  
* G..J. van Norden (sinds 2013 – ‘om niet’ gedetacheerd door KPMG Meijburg) 
* R. Russo (maart 2016-juni 2021 indirect betaald door Deloitte Fonds Tax Assurance / vanaf 
juni 2021 door de Belastingdienst) 
  
Bovendien betreft het hier 'gewoon' hoogleraren en is de vraag: waarom worden deze 
extern gefinancierd? Door het ontbreken van het woord 'bijzonder' weet de samenleving 
niet eens dat sprake is van externe financiering voor de beide leerstoelen.  
  
Ik zou graag met de heer Essers bellen om te bezien hoe hij aankijkt tegen deze situaties.  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Yoeri Vugts 
Nieuwsuur 
 
 
Reactie Tilburg University 
 
Hoi Yoeri, 
  
Bij deze ook nog onze reactie op jouw andere vragen. Ik heb dit antwoord zoals telefonisch al 
uitgelegd besproken en afgestemd met Peter Essers. Hij heeft mij gevraagd dit zo aan jou door te 
geven: 
  
Nederlandse universiteiten werken intensief samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties en delen met regelmaat kosten van wetenschappelijk onderzoek op een gezamenlijk 
benoemd wetenschapsgebied. Dergelijke samenwerkingen passen binnen de wettelijke taak en 
maatschappelijke opdracht van universiteiten om met de samenleving wetenschappelijke kennis te 
ontwikkelen en te delen. De wijze waarop deze samenwerkingen financieel vorm krijgen verschilt per 



samenwerking. Soms is sprake van specifiek contractonderzoek, soms is sprake van duurzame 
samenwerking in de vorm van academische werkplaatsen en soms worden op persoonsniveau 
afspraken gemaakt over de verdeling van kosten en investeringen. De wijze waarop over die 
samenwerkingen behoort te worden gecommuniceerd is uitgewerkt in de in de sectorale regeling 
nevenwerkzaamheden, de Code Wetenschappelijke Integriteit en de Code Goed Bestuur 
Universiteiten verwoorde gedragsvoorschriften. 
  
In lijn met de Code Wetenschappelijke Integriteit behoren onze wetenschappers open en volledig te 
zijn over de rol van externe belanghebbenden, opdrachtgevers, financiers, mogelijke 
belangenconflicten en relevante nevenwerkzaamheden bij hun onderzoek. Van al onze 
wetenschappers verlangen wij ook dat ze voldoen aan de sectorale regeling nevenwerkzaamheden 
en transparantie betrachten over functies en nevenwerkzaamheden. Als een specifiek 
onderzoeksproject in opdracht is uitgevoerd en/of door derden geheel of gedeeltelijk is 
gesubsidieerd of gefinancierd maken zij bovendien in de onderliggende publicatie inzichtelijk wie de 
opdrachtgever en/of financier van dat specifieke onderzoeksproject is. 
  
Wij stellen vast dat prof.dr. G.J. van Norden en prof.dr. R. Russo voldoen aan de sectorale regeling 
nevenwerkzaamheden en de uitwerkingen van de principes van transparantie en onafhankelijkheid. 
Beiden hebben hun nevenwerkzaamheden vermeld op hun persoonlijke profielpagina en houden 
zich ook in hun wetenschappelijke publicaties aan het beginsel van transparantie. Voorbeelden van 
die transparantie zijn bijgevoegd. Wij zijn dan ook van oordeel dat beide hoogleraren de principes 
van transparantie en onafhankelijkheid ruim voldoende in acht nemen. 
  
Het voorgaande laat uiteraard onverlet dat er een maatschappelijke discussie mogelijk is over de 
vraag hoe bij structurele samenwerkingen tussen universiteiten, overheden, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties gecommuniceerd dient te worden over die samenwerkingen en of de 
bestaande gedragsvoorschriften daarvoor voldoende handvatten bieden. De universiteiten zijn 
daarover met elkaar in gesprek. 
 


