
Wederhoor VU Amsterdam 
 
 
Beste heer Bellingwout, 
  
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 bij de VU Amsterdam 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! 
  
Hartelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
redacteur 
 
 
 
Reactie VU Amsterdam 
 
Beste Yoeri, 
 
In navolging van jouw eerdere mail, hierbij de antwoorden op jouw vragen. 
 
De fiscale vakgroep van de VU-Rechtenfaculteit kent twee bijzondere leerstoelen: 1) Fiscaal 
Pensioenrecht en 2) de wisselleerstoel Indirect Taks. Een wisselleerstoel onderscheidt zich van een 
'reguliere' leerstoel doordat de leerstoelhouder wijzigt. 
  
Ad1) De bijzondere leerstoel Fiscaal Pensioenrecht (Herman Kapelle). Aan deze leerstoel is geen 
enkele vorm van financiering verbonden, de betreffende hoogleraar is de afgelopen jaren door 
Aegon kosteloos voor één dag per week aan de faculteit ter beschikking gesteld. Sinds 01-01-2022 
wordt de één dag in de week dat hij voor de VU werkzaam is, niet meer door Aegon bezoldigd.  
Ad2) De bijzondere leerstoel Indirect Tax (Simon Cornielje) is opgezet met steun van het Fonds 
Indirect Tax, een samenwerkingsverband van vier universiteiten, dat financiële bijdragen ontvangt 
van zes private partijen (Baker McKenzie, Deloitte, EY, PWC, KPMG, Loyens &Loeff) alsmede de 
Belastingdienst (zie www.indirecttax.nl).  
  
Daarnaast kent de faculteit der Rechtsgeleerdheid sinds kort een gewone leerstoel Tax & 
Technology (Albert Bomer). In dit geval betreft het een samenwerkingsverband van drie 
universiteiten, dat eveneens financiële bijdragen ontvangt van zes private partijen (Register Belasting 



Adviseurs, PWC, KPMG, Baker McKenzie, EY, Deloitte) en van de Belastingdienst 
(zie www.taxandtechnology.com).  
 
Om de academische onafhankelijkheid aan de VU te waarborgen, gelden de onderstaande 
uitgangspunten:  
1.      de werving voor hoogleraren is openbaar; 
2.      sponsoren hebben geen enkele formele rol bij de leerstoel. Zij mogen ook niet deelnemen in de 
benoemingsadviescommissie van een hoogleraar; 
3.      er is geen enkele inmenging van de vestigende partij van de leerstoelhouder en de sponsor van 
de leerstoel in het onderzoek en de publicaties; en  
4.      de sponsoring is openbaar en wordt ook vermeld in publicaties. 
 
Meer informatie over benoemingen van hoogleraren aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
is hier terug te vinden.  
Mochten er nog onduidelijkheden of aanvullende vragen zijn, neem dan gerust contact op! 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Vervolgvragen Nieuwsuur 
 
Beste Frauke, 
  
Dank voor jullie antwoorden. Ik heb nog enkele vragen hierover. 
  
Bijzondere leerstoel indirect tax 
Uit een eerste inventarisatie blijkt dat bij publicaties van de leerstoelhouders van de 
bijzondere leerstoel Indirect Tax, geen melding wordt gemaakt van de financiers. Ook vinden 
we nergens op de website van de VU terug wat de financiers zijn (geweest) van de leerstoel. 
In de aankondigingen over de leerstoelhouders wordt ook geen melding gemaakt van de 
financiers. 
  
Dit correspondeert mijns inziens niet met jullie antwoord onder punt  4.      de sponsoring is 
openbaar en wordt ook vermeld in publicaties. 
  
Daarom heb ik nog enkele vervolgvragen: 
  
- Vanaf welk moment is er sprake geweest van financiering via het Fonds Indirect Tax? 
- Welke externe financier bekostigt welk deel van de leerstoel en met welke bedragen? Is dit 
in de tijd gewijzigd of is de verhouding over de gehele periode hetzelfde gebleven? 
- Is de samenstelling van financiers ongewijzigd gebleven gedurende de looptijd?   
- Op welke wijze heeft de VU invulling gegeven aan de gedragscode van de KNAW die stelt 
dat externe financiers transparant moeten worden vermeld? 
- Waar en op welke momenten heeft de VU de financiering publiekelijk vermeld? 
- Klopt het dat het door de VU gegeven antwoord onder punt 4 onjuist is, of in ieder geval 
onvolledig? 
- Hoe correspondeert de passage “Volstrekte openbaarheid van sponsoring wordt gegeven, 
inclusief vermelding in alle publicaties” uit het Hooglerarenbeleid van de VU met de 



constatering van Nieuwsuur dat openbaarheid van sponsoring niet is terug te vinden in 
publicaties van de leerstoelhouders? 
  
Gewone leerstoel Taks & Technology 
- Wanneer is deze leerstoel ingesteld? 
- Waarom is gekozen voor het karakter van een gewone leerstoel in plaats van een 
bijzondere leerstoel? 
- Waar en op welke momenten heeft de VU de financiering publiekelijk vermeld? 
- Hoe is de aanstelling van de heer Bomer op deze positie tot stand gekomen? Was er sprake 
van openbare werving en kunt u dit onderbouwen?   
  
Kunt u ten aanzien van de twee leerstoelen die wij hierboven hebben benoemd, de 
overeenkomsten met de financiers doen toekomen – evenals vastgelegde afspraken ten 
aanzien van onafhankelijkheid van de leerstoelhouder? Zo nee, waarom niet? 
  
Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
 
 
Reactie VU Amsterdam 
 
Beste Yoeri, 
  
Dank voor je bericht. Het fonds Indirect Tax is in het academisch jaar 2008/2009 ingesteld met als 
doel om met name het (destijds: geheel nieuwe) onderwijs in de masterrichting (het 'Accent') 
Indirect Tax aan de deelnemende faculteiten te ondersteunen.  
 
Het VU-deel van het curriculum (het gehele curriculum van de masterrichting - 'het Accent' - Indirect 
Tax bestaat uit een compilatie van vakken die aan de verschillende deelnemende universiteiten 
worden aangeboden) wordt verzorgd vanuit de bijzondere leerstoel Indirect Tax, die bij de VU is 
gevestigd. Deze bijzondere leerstoel is een zogenoemde wisselleerstoel, hetgeen inhoudt dat de 
verschillende bijzonder hoogleraren elkaar binnen relatief korte tijd (3 à 4 jaar) afwisselen. Bijzonder 
hoogleraren zijn zoals u weet als regel niet bij de universiteit in dienst. Voor zover in de afgelopen 
jaren de bijzonder hoogleraren van deze wisselleerstoel tevens in dienst waren van een van de zeven 
contribuanten van het Fonds Indirect Tax (en derhalve kosteloos door de betreffende contribuanten 
ter beschikking zijn gesteld) is het dienstverband van de betreffende hoogleraar bij deze contribuant 
overeenkomstig de Sectorale regeling nevenwerkzaamheden zover wij hebben kunnen nagaan, ook 
steeds vermeld geweest in het universiteitsprofiel van de betreffende bijzonder hoogleraar.   
 
Voor wat betreft jouw vragen over de de leerstoel Tax & Technology, deze leerstoel is in 
2020 ingesteld als strategische keuze in verband met de behoefte aan onderwijs en onderzoek op 
een relatief nieuw vakgebied, de koppeling van fiscaliteit met IT. De hoogleraar die de leerstoel 
bekleedt, is full-time in dienst van de VU.  De benoemingsprocedure van de hoogleraar is via gesloten 
werving tot stand gekomen, omdat de benodigde expertise gelet op het beginstadium waarin dit 
vakgebied zich bevindt zeer schaars is, en Albert Bomer de meest geschikte en beschikbare 
kandidaat in Nederland was, gelet op zijn relevante ervaring en expertise, opleiding, interesse en 
publicaties. 
  
De leerstoel Tax & Technology wordt niet door externe partijen gefinancierd en de instelling daarvan 
staat los van het Fonds Tax & Technology. Op de pagina van Tax & Technology zijn zeven externe 



partijen vermeld. Deze partijen leveren een bijdrage aan de samenwerking van drie universiteiten 
(VU, MU en TiU) om zo het onderwijs van een nieuwe gezamenlijke masterrichting Tax & Technology 
mede mogelijk te maken en leveren als zodanig geen bijdrage aan de leerstoel.  
 
Ik hoop hiermee het eerdere antwoord voldoende te hebben verduidelijkt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Frauke van Goethem 
 
 
Vervolgvragen Nieuwsuur 
 
Dag Frauke, 
  
Dank voor ons telefoongesprek zojuist. Voor de helderheid zet ik nog een keer vragen 
uiteen, in de hoop dat jullie deze per vraag van een antwoord kunnen voorzien (voor het 
overzicht, dan missen we niets). 
  
Wisselleerstoel Indirect Tax 

• Kunnen jullie per wisselleerstoelhouder aangeven welke partij de bijzonder 
hoogleraar om niet ter beschikking heeft gesteld ten bate van de wisselleerstoel?  

• In jullie eerste antwoord gaven jullie aan dat de bijzondere leerstoel tot stand is 
gekomen met steun van het Fonds Indirect Tax. Is er op enigerlei wijze sprake van 
financiering uit dit fonds voor de bijzondere leerstoel, dan wel voor de 
promovendi/phd'ers die door de hoogleraar worden begeleid?  

• Kunnen jullie ons de overeenkomsten tussen de VU met het Fonds Indirect Tax doen 
toekomen in relatie tot de bijzondere leerstoel? 

• We hadden het aan de telefoon over de totstandkoming van de leerstoel. Op welke 
wijze zijn de desbetreffende leerstoelhouders uiteindelijk de leerstoel gaan bekleden?  

• Hoe komt bij een open sollicitatieprocedure voor de bijzondere wisselleerstoel de 
financiering tot stand? (Context: je vertelde aan de telefoon dat in het geval van 
Bomer de Belastingdienst hem 1 dag in de week om niet ter beschikking stelt. Maar 
dat kon de universiteit niet weten toen de open werving van start ging: immers, toen 
was niet duidelijk dat een van de kandidaten werkzaam was bij de Belastingdienst.) 

• Heeft de achtergrond of het dienstverband van een kandidaat op enigerlei wijze 
meegespeeld bij de keuze voor een bepaalde leerstoelhouder? Zo ja, op welke 
manier? Zo nee, is het toeval dat alle leerstoelhouders ook werkzaam zijn of zijn 
geweest bij een van de partners van het Fonds Indirect Tax?  

• Is de VU het eens met de stelling dat de werkgever van de leerstoelhouder in dit geval 
de (indirecte) financier is van de leerstoel?  

• De sectorale regeling nevenwerkzaamheden ziet op nevenwerkzaamheden. Wanneer 
iemand in dienst is bij de Belastingdienst, moet dat worden gemeld. De 
werkzaamheid aan de universiteit die doorbetaald wordt door de Belastingdienst, 
is geen nevenwerkzaamheid - want het werk wordt verricht voor de universiteit. Is de 
VU van mening dat voldoende transparant is gemaakt dat de leerstoel en het daaruit 
ontstane onderzoek in feite werd gefinancierd/ondersteund, zij het met gesloten 
beurzen, door de werkgever van de leerstoelhouder? Zo ja, kunt u dit toelichten?  



• Waarom heeft de VU nooit publiekelijk melding gemaakt van het onbezoldigde 
karakter van de leerstoelhouder, alsmede van de om niet-ter beschikkingstelling door 
de werkgevers van de leerstoelhouder?  

• Waarom kiest de VU ervoor om de bijzonder hoogleraar 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 de VU het eens met deze kritiek?  
• Welke personen hebben zitting genomen in de benoemingsadviescommissies voor 

deze bijzondere leerstoel?  
Gewone leerstoel tax & technology 

• U stelt in uw eerste antwoord dat de wetenschappelijke onafhankelijkheid wordt 
geborgd door het feit dat er sprake is van openbare werving. In dit geval is sprake van 
een gesloten werving. In hoeverre is daarmee de wetenschappelijke onafhankelijkheid 
dan toch geborgd?  

• Hoe wist u zeker dat er geen andere geschikte kandidaten waren? 
• Tot 1 april 2021 was de heer Bomer in dienst van de Belastingdienst. Hoe zat het tot 

die tijd met de financiering van de heer Bomer voor de gewone leerstoel? Heeft de 
Belastingdienst de heer Bomer ook om niet ter beschikking gesteld tot een zeker 
moment? 

•   
Dank voor het vervolg! 
  
met vriendelijke groeten, 
  
Yoeri Vugts 
Nieuwsuur 
 
 
Reactie VU Amsterdam 
 
Beste Yoeri, 
  
Goed elkaar afgelopen week even telefonisch te hebben gesproken. Misschien is het goed om als startpunt 
nogmaals te kijken naar de status van een ‘bijzonder hoogleraar’. Een bijzonder hoogleraar is in de regel niet in 
dienst van de universiteit, maar wordt voor een bepaald aantal uren/ fte onbezoldigd ter beschikking gesteld 
door een externe partij aan de universiteit. Het werken met bijzonder hoogleraren is voor een universiteit van 
belang om haar verbinding met de praktijk te vergroten. 
  
Als universiteit werken wij aan de maatschappelijke uitdagingen van nu en daarvoor is samenwerking met top 
experts van grote waarde. Mensen die zowel in de praktijk als binnen de wetenschap hun sporen hebben 
verdiend. Wij hechten er grote waarde aan dat transparant is welke andere maatschappelijke rollen bijzonder 



hoogleraren bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) vervullen. Dit volgt uit de Sectorale Regeling 
Nevenwerkzaamheden. Deze landelijke regeling is onderdeel van de CAO Nederlandse Universiteiten en stelt 
dat een (bijzonder) hoogleraar zijn of haar externe aanstelling kenbaar maakt op zijn of haar 
universiteitsprofiel. Tevens geldt de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. In het geval van 
onderzoek dient de externe werkgever te worden vermeld wanneer het onderzoek gefinancierd wordt door de 
betreffende partij of wanneer deze de opdrachtgever is van het onderzoek. 
  
Wellicht ten overvloede, binnen de universitaire wereld zijn er ontwikkelingen gaande rond bestaande 
gedragscodes. Wij volgen deze ontwikkelingen als VU op de voet. Ook aan de VU worden er stappen 
ondernomen. Zo is onze rector Jeroen Geurts bezig met het opstellen van een nieuw hooglerarenbeleid waar 
ook het bijzonder hoogleraarschap wordt meegenomen. Het is goed om als sector scherp te blijven op zaken 
die beter kunnen, waaronder de normen en spelregels voor bijzonder hoogleraren. Dit is een grotere discussie 
waar we met de gehele sector mee bezig zijn. De waarde van wetenschappelijk onderzoek staat of valt immers 
met wetenschappelijke integriteit. 
 
Als universiteit streven wij openheid en transparantie na. Wij zijn ten allen tijden bereid om over de grotere 
discussie door te praten. We hebben echter ook te maken met een hoge werkdruk in het onderwijs en het 
uitvragen van de informatie die je vraagt kost tijd. Daarmee proberen we niets te verdoezelen. Op korte 
termijn kan ik niet al je vragen beantwoorden, maar mocht je meer tijd hebben dan kan ik kijken wat ik voor je 
kan uitzoeken. Voor nu kan ik de onderstaande vragen voor je beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Frauke 
 
 
Wisselleerstoel Indirect Tax 

• Kunnen jullie per wisselleerstoelhouder aangeven welke partij de bijzonder hoogleraar om niet ter 
beschikking heeft gesteld ten bate van de wisselleerstoel? 
Baker & McKenzie (Redmar Wolf), De Belastingdienst (Albert Bomer) en PwC (Simon Cornielje).   

• In jullie eerste antwoord gaven jullie aan dat de bijzondere leerstoel tot stand is gekomen met steun 
van het Fonds Indirect Tax. Is er op enigerlei wijze sprake van financiering uit dit fonds voor de 
bijzondere leerstoel, dan wel voor de promovendi/phd'ers die door de hoogleraar worden 
begeleid? Met uitzondering van Mariken van Hilten was er geen financiering, anders dan kosteloos ter 
beschikking stellen door bovenstaande drie partijen. Er zijn aan de VU nimmer promovendi/phd’ers 
gefinancierd uit de middelen van het Fonds Indirect Tax. 

• Kunnen jullie ons de overeenkomsten tussen de VU met het Fonds Indirect Tax doen toekomen in 
relatie tot de bijzondere leerstoel? Wij zien geen aanleiding om overeenkomsten ter beschikking te 
stellen, omdat er zoals in onze vorige beantwoording is aangegeven, geen financieel verband bestaat 
tussen de leerstoel en deze contracten. De leerstoel maakt ook geen onderdeel uit van deze 
overeenkomst, omdat er dus zogezegd geen sprake is van sponsoring van deze leerstoel door de 
contribuanten van het Fonds Indirect Tax.  

• We hadden het aan de telefoon over de totstandkoming van de leerstoel. Op welke wijze zijn de 
desbetreffende leerstoelhouders uiteindelijk de leerstoel gaan bekleden? Deze procedure is op de 
gebruikelijke wijze voor de aanstelling van een bijzonder hoogleraar verlopen door middel van open 
werving. De eerste leerstoelhouder, Prof. M.E. van Hilten, destijds Advocaat-Generaal was bij de Hoge 
Raad had geen enkele band had met één van de sponsoren. Meer informatie over het 
benoemingsbeleid kun je terugvinden op onze 
website à https://vu.nl/nl/medewerker/personeelsbeleid/bijzonder-hoogleraar-benoemen. 

• Hoe komt bij een open sollicitatieprocedure voor de bijzondere wisselleerstoel de financiering tot 
stand? (Context: je vertelde aan de telefoon dat in het geval van Bomer de Belastingdienst hem 1 dag 
in de week om niet ter beschikking stelt. Maar dat kon de universiteit niet weten toen de open werving 
van start ging: immers, toen was niet duidelijk dat een van de kandidaten werkzaam was bij de 
Belastingdienst.) De wisselleerstoel is niet gefinancierd. 

• Heeft de achtergrond of het dienstverband van een kandidaat op enigerlei wijze meegespeeld bij de 
keuze voor een bepaalde leerstoelhouder? Zo ja, op welke manier? Zo nee, is het toeval dat alle 
leerstoelhouders ook werkzaam zijn of zijn geweest bij een van de partners van het Fonds Indirect 



Tax?  Er is in alle gevallen sprake geweest van een open werving met als doel de beste kandidaat van 
dat moment te vinden en aan ons te binden. 

• Is de VU het eens met de stelling dat de werkgever van de leerstoelhouder in dit geval de (indirecte) 
financier is van de leerstoel?  Nee, het is door de betrokken partijen (universiteit, betreffende 
leerstoelhouder, en werkgever van de leerstoelhouder) niet als indirecte financiering ervaren. Dit 
neemt niet weg dat met het toenemende maatschappelijk debat over en voortschrijdende inzichten in 
(de invulling van) academische onafhankelijkheid het zeker relevant is om het onderwerp van 
‘bijzondere leerstoel’ tegen het licht te houden, zoals ik in de inleiding reeds heb aangegeven. 

• De sectorale regeling nevenwerkzaamheden ziet op nevenwerkzaamheden. Wanneer iemand in dienst 
is bij de Belastingdienst, moet dat worden gemeld. De werkzaamheid aan de universiteit die 
doorbetaald wordt door de Belastingdienst, is geen nevenwerkzaamheid - want het werk wordt 
verricht voor de universiteit. Is de VU van mening dat voldoende transparant is gemaakt dat de 
leerstoel en het daaruit ontstane onderzoek in feite werd gefinancierd/ondersteund, zij het met 
gesloten beurzen, door de werkgever van de leerstoelhouder? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zoals gezegd 
in onze vorige beantwoording voor zover in de afgelopen jaren de bijzonder hoogleraren van deze 
wisselleerstoel tevens in dienst waren van een van de zeven contribuanten van het Fonds Indirect Tax 
(en derhalve kosteloos door de betreffende contribuanten ter beschikking zijn gesteld) is het 
dienstverband van de betreffende hoogleraar bij deze contribuant overeenkomstig de Sectorale 
regeling nevenwerkzaamheden zover wij hebben kunnen nagaan, ook steeds vermeld geweest in het 
universiteitsprofiel van de betreffende bijzonder hoogleraar.    

• Waarom heeft de VU nooit publiekelijk melding gemaakt van het onbezoldigde karakter van de 
leerstoelhouder, alsmede van de om niet-ter beschikkingstelling door de werkgevers van de 
leerstoelhouder? De leerstoel wordt aangeduid als een bijzondere leerstoel. Daarmee maak je duidelijk 
dat het niet gaat om een reguliere leerstoel. Daarnaast is op het universiteitsprofiel te zien welke 
nevenfunctie de hoogleraar bekleedt. Deze informatie is openbaar. 

• Waarom kiest de VU ervoor om de bijzonder hoogleraar 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?  Als universiteit willen wij midden in de samenleving staan en 
werken aan de maatschappelijke uitdagingen van nu. Daarvoor is samenwerking met top experts van 
grote waarde. Mensen die zowel in de praktijk als binnen de wetenschap hun sporen verdienen. 
Nevenfuncties versterken die verbinding in de samenleving. 

• 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 de VU het eens met deze kritiek? In welke vorm het hoogleraarschap dan ook wordt vormgegeven, 
de integriteit van de wetenschapper staat voorop. Hij of zij mag op geen enkele wijze verstrengeld 
raken in belangen. De veronderstelling dat de werkgever zonder meer een belang heeft bij het 
wetenschappelijk onderzoek van de leerstoelhouder en dat de leerstoelhouder in alle gevallen 
afhankelijk is van het (behoud van) salaris van de werkgever doet geen recht aan de praktijk en het 
maatschappelijk belang van bijzondere leerstoelen. Dat neemt niet weg, dat we als universiteit en als 
sector kritisch moeten blijven kijken naar de manier waarop de organisatie en financiering van 
bijzondere leerstoelen niet alleen past binnen de vigerende regelgeving, maar ook aansluit bij de 
verwachtingen vanuit de samenleving. De VU staat te allen tijde open voor dialoog en discussie over 
dit uiterst belangrijke onderwerp.   

• Welke personen hebben zitting genomen in de benoemingsadviescommissies voor deze bijzondere 
leerstoel? De samenstelling van een benoemingscommissie zijn aan een aantal criteria gebonden, meer 
informatie hierover vind je op onze website à https://vu.nl/nl/medewerker/personeelsbeleid/bijzonder-
hoogleraar-benoemen 

Gewone leerstoel tax & technology 
• U stelt in uw eerste antwoord dat de wetenschappelijke onafhankelijkheid wordt geborgd door het feit 

dat er sprake is van openbare werving. In dit geval is sprake van een gesloten werving. In hoeverre is 
daarmee de wetenschappelijke onafhankelijkheid dan toch geborgd?  
In dit geval ziet u wellicht over het hoofd dat de betreffende leerstoelhouder ten tijde van het instellen 



van de gewone leerstoel Tax & Technology reeds de bijzondere leerstoel Indirect Tax bekleedde en 
derhalve reeds door middel van open werving (zie boven) was aangetrokken. Het is – in den lande - 
niet ongebruikelijk dat personen die reeds als hoogleraar in dienst zijn en hebben bewezen zeer goed te 
functioneren als hoogleraar, voor een andere, opvolgende leerstoel in aanmerking kunnen komen door 
middel van een gesloten procedure. De wetenschappelijke onafhankelijkheid wordt in aanvulling 
daarop geborgd door een benoemingsadviescommissie (bestaande o.a. uit hoogleraren van andere 
vakgroepen en andere universiteiten). Zij stellen een voordracht op met een benoemingsadvies. 
Vergezeld van een zogenoemde fact-check waarbij onder meer wordt gekeken naar onderwijs-, 
onderzoeks- en managementervaring. Waarna de zuster universiteiten zijn geconsulteerd of zij zich 
konden vinden in deze voordracht. Vervolgens heeft het College van Decanen van de VU de voordracht 
beoordeeld en bekrachtigd. Meer informatie vind je op onze 
website à https://vu.nl/nl/medewerker/personeelsbeleid/bijzonder-hoogleraar-benoemen 

• Hoe wist u zeker dat er geen andere geschikte kandidaten waren? In onze zoektocht is geen betere 
kandidaat naar voren gekomen. 

• Tot 1 april 2021 was de heer Bomer in dienst van de Belastingdienst. Hoe zat het tot die tijd met de 
financiering van de heer Bomer voor de gewone leerstoel? Heeft de Belastingdienst de heer Bomer ook 
om niet ter beschikking gesteld tot een zeker moment? De heer Bomer is aanvankelijk voor 0.4 fte 
aangenomen voor de leerstoel Tax & Technology (in dienst van de universiteit) en derhalve voor 0.6 in 
dienst gebleven bij de Belastingdienst. Dit is ook vermeld op zijn universiteitsprofiel en in zijn 
publicaties. Naderhand hebben wij de leerstoel uitgebreid tot 1.0fte en heeft de heer Bomer opgezegd 
bij de Belastingdienst. Dus voor de duidelijkheid de heer Bomer heeft nooit tijd van de belastingdienst 
gebruikt om de leerstoel Tax & Technology te vervullen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wederhoor Albert Bomer, hoogleraar VU Amsterdam 
 
Beste heer Bomer, 
  
Bij Nieuwsuur onderzoeken wij transparantie van financiering van leerstoelen van hoogleraren. Ten 
aanzien van uw leerstoelen heb ik voor u enkele vragen. 
  
Bijzondere wisselleerstoel Indirect Tax (2017) 
* Was u op de hoogte van de financiers van deze leerstoel toen u de aanstelling aanvaardde? 
* Vanuit welke rechtspersoon of rechtspersonen bent u betaald voor deze leerstoel? 
* Wie waren ten tijde van uw aanvaarding de directe en indirecte financiers van deze leerstoel? 
* Op welke wijze is de financiering van deze leerstoel transparant weergegeven? 
* Heeft u op uw universiteitsprofielen melding gemaakt van de directe en indirecte financiers van 
deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
* Heeft u in uw publicaties melding gemaakt van de directe en indirecte financiers van deze 
leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
  
Gewone leerstoel Tax & Technology 
* Per wanneer bekleedt u deze leerstoel? 
* Wat bedraagt de fte van deze leerstoel? 
* Hoe is de procedure tot aanstelling voor deze leerstoel verlopen? 
* Vanuit welke rechtspersoon of rechtspersonen wordt u betaald voor deze leerstoel? 
* Was u op de hoogte van de financiers van deze leerstoel toen u de aanstelling aanvaardde? 
* Wie zijn de financiers van deze leerstoel?   
* Op welke wijze is de financiering van deze leerstoel transparant weergegeven? 
* Heeft u op uw universiteitsprofielen melding gemaakt van de directe en indirecte financiers van 
deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
* Heeft u in uw publicaties (indien van toepassing) melding gemaakt van de directe en indirecte 
financiers van deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
* Waarom is hier sprake van een extern gefinancierde gewone leerstoel in plaats van een bijzondere 
leerstoel? 
  
Zou u de antwoorden op mijn vragen uiterlijk dinsdag om 14:00 uur met mij kunnen delen? 
  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij uiteraard bereiken via onderstaand telefoonnummer. Bij 
voorbaat dank. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
redacteur 

 
 
Reactie Albert Bomer 
Geachte heer Vugts, 
  
Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op uw vragen van afgelopen zondag. 
Mocht u nog nadere informatie willen dan verwijs ik naar de afdeling Persvoorlichting van 
de Vrije Universiteit Amsterdam. 
De antwoorden op uw vragen heb ik onderaan mijn mail opgenomen. 
  
Met vriendelijke groet, 



  
Albert Bomer 
  
Prof. dr. A.H. Bomer  
Professor of Tax & Technology   
Vrije Universiteit Amsterdam 
  
Bijzondere wisselleerstoel Indirect Tax (2017) 
* Was u op de hoogte van de financiers van deze leerstoel toen u de aanstelling 
aanvaardde? 
Ik was op de hoogte dat de samenwerking van de vier universiteiten (Maastricht 
University (MU), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Tilburg University (TiU), Universiteit 
Leiden) - die de afstudeerrichting Indirect Tax mede mogelijk maakt - wordt ondersteund 
door een zevental externe partijen. De wisselleerstoel wordt echter niet gefinancierd door 
het samenwerkingsverband. 
  
* Vanuit welke rechtspersoon of rechtspersonen bent u betaald voor deze leerstoel? 
Ik heb geen salaris ontvangen vanuit het samenwerkingsverband en mijn voormalige 
werkgever – de Belastingdienst – stelde mij in staat om de werkzaamheden te 
verrichten. 
  
* Wie waren ten tijde van uw aanvaarding de directe en indirecte financiers van deze 
leerstoel? 
In die periode waren er zeven externe partijen die de samenwerking tussen de vier 
universiteiten mogelijk maakten. Dat waren: PwC, Deloitte, KPMG Meijburg, Baker & 
McKenzie, Loyens & Loeff, EY, Belastingdienst. Het samenwerkingsverband financiert 
echter niet de bijzondere leerstoel. 
* Op welke wijze is de financiering van deze leerstoel transparant weergegeven? 
Er is geen sprake van een gefinancierde leerstoel. Ik ben vanuit mijn voormalige 
werkgever ter beschikking gesteld aan de VU. Het eerder vermelde 
samenwerkingsverband van de vier universiteiten heeft een eigen site waar de 
ondersteuning van het samenwerkingsverband staat vermeld, 
namelijk www.indirecttax.nl. Verder is het ook vermeld op de site van de VU, namelijk 
door een verwijzing naar de site van het samenwerkingsverband. Zie onder 
meer https://vu.nl/nl/onderwijs/master/fiscaal-recht/inhoud?year=1e-
jaar&specialization=indirecte-belastingen. 
  
* Heeft u op uw universiteitsprofielen melding gemaakt van de directe en indirecte 
financiers van deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
Op mijn universiteitsprofiel heb ik melding gemaakt van het feit dat ik in dienst was van 
de Belastingdienst, naast mijn bijzonder hoogleraarschap Indirect Tax. 
  
* Heeft u in uw publicaties melding gemaakt van de directe en indirecte financiers van 
deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
Bij mijn publicaties is altijd vermeld dat ik bijzonder hoogleraar indirect tax aan de VU 
Amsterdam was en tevens is altijd vermeld dat ik dienst was van de Belastingdienst. 
  
Gewone leerstoel Tax & Technology 
* Per wanneer bekleedt u deze leerstoel? / * Wat bedraagt de fte van deze leerstoel? 
De leerstoel bekleed ik vanaf 1 april 2020 voor 0,4 fte en met ingang van 1 april 2021 
voor 1 fte. Waarbij ik met ingang van 1 februari 2021 voor 0,2 fte ben gedetacheerd 
door de VU aan de TiU. Overigens staat de leerstoel tax & technology los van de 
bijzondere wisselleerstoel indirect tax die ik tot 1 oktober 2020 vervulde. 
  
* Hoe is de procedure tot aanstelling voor deze leerstoel verlopen? 
Deze procedure is op de gebruikelijke wijze voor de aanstelling van een gewoon 
hoogleraar verlopen. Kort weergegeven: Een Benoemingsadviescommissie (bestaande 



o.a. uit hoogleraren van andere vakgroepen en andere universiteiten) heeft een 
voordracht opgesteld met een benoemingsadvies. Vergezeld van een zogenoemde fact-
check waarbij onder meer wordt gekeken naar onderwijs-, onderzoeks- en 
managementervaring. Waarna de zuster universiteiten zijn geconsulteerd of zij zich 
konden vinden in deze voordracht. Vervolgens heeft het College van Decanen van de VU 
de voordracht beoordeeld en bekrachtigd. Als u nadere vragen hebt over de 
benoemingsprocedure verwijs ik naar de VU. 
  
* Vanuit welke rechtspersoon of rechtspersonen wordt u betaald voor deze leerstoel? 
Ik heb een full time vaste aanstelling aan de VU Amsterdam en ontvang geen andere 
betalingen. 
  
* Was u op de hoogte van de financiers van deze leerstoel toen u de aanstelling 
aanvaardde? \ * Wie zijn de financiers van deze leerstoel? 
De leerstoel wordt niet gefinancierd door externe partijen. Ik heb een vaste aanstelling 
bij de VU Amsterdam. Wel is het zo dat zeven externe partijen de samenwerking van drie 
universiteiten (VU, MU en TiU) ondersteunen om zo een afstudeervariant Tax & 
Technology mede mogelijk te maken. Dat zijn op dit moment: PwC, Deloitte, Baker & 
McKenzie, EY, KPMG Meijburg, Belastingdienst en de beroepsorganisatie Register 
Belastingadviseurs. 
  
* Op welke wijze is de financiering van deze leerstoel transparant weergegeven? 
Zoals eerder is vermeld, wordt de leerstoel niet extern gefinancierd maar gaat het om 
het ondersteunen van de samenwerking van een drietal universiteiten die een 
onderwijsprogramma verzorgen. Het samenwerkingsverband heeft een eigen website 
waar dit op staat vermeld, www.taxandtechnology.com. Ook de website van de VU, waar 
het onderwijsprogramma wordt vermeld, verwijst naar deze website van het 
samenwerkingsverband. Zie onder meer https://vu.nl/nl/onderwijs/master/fiscaal-
recht/inhoud?year=1e-jaar&specialization=tax-technology 
  
* Heeft u op uw universiteitsprofielen melding gemaakt van de directe en indirecte 
financiers van deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
De leerstoel wordt niet door een externe partij gefinancierd. Ik ben full time vast in 
dienst van de VU Amsterdam met ingang van 1 april 2021. Tot 1 april 2021 werkte ik 
tevens bij de Belastingdienst. Dit is – in ieder geval in die periode – altijd vermeld 
geweest op de sites van de VU Amsterdam en de TiU. Tevens bij mijn universiteitsprofiel. 
  
* Heeft u in uw publicaties (indien van toepassing) melding gemaakt van de directe en 
indirecte financiers van deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom 
niet? 
De leerstoel is niet extern gefinancierd. Wel heb ik tot 1 april vorig jaar altijd vermeld, 
dat ik tevens in dienst was van de Belastingdienst. Vanaf 1 april 2021 vermeld ik bij mijn 
publicaties dat ik hoogleraar tax & technology ben aan de Vrije Universiteit Amsterdam 
en tevens verbonden ben aan de Tilburg University. 
  
* Waarom is hier sprake van een extern gefinancierde gewone leerstoel in plaats van een 
bijzondere leerstoel? 
De leerstoel is niet extern gefinancierd. 
 

 
 
 
 
 
 



Wederhoor Mariken van Hilten, voormalig bijzonder hoogleraar VU 
Amsterdam 
 
Vragen Nieuwsuur 
 
Beste mevrouw Van Hilten, 
  
Bij Nieuwsuur onderzoeken wij transparantie van financiering van leerstoelen van hoogleraren. Ten 
aanzien van uw leerstoelen heb ik voor u enkele vragen. Ik CC de persvoorlichting van de Hoge Raad, 
aangezien ik er niet zeker van bent dat uw Universiteitsmail met regelmaat wordt gelezen. Door de 
persvoorlichting van de Hoge Raad mee te nemen bij de ontvangers, waarborg ik dat de mail in ieder 
geval onder uw aandacht wordt gebracht. 
  
Bijzondere wisselleerstoel Indirect Tax aan de VU (2009-2012) 
* Was u op de hoogte van de financiers van deze leerstoel toen u de aanstelling aanvaardde? 
* Vanuit welke rechtspersoon of rechtspersonen bent u betaald voor deze leerstoel? 
* Wie waren ten tijde van uw aanvaarding de directe en indirecte financiers van deze leerstoel? 
* Op welke wijze is de financiering van deze leerstoel transparant weergegeven? 
* Heeft u op uw universiteitsprofielen melding gemaakt van de directe en indirecte 
financiers van deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
* Heeft u in uw publicaties melding gemaakt van de directe en indirecte financiers van deze 
leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
  
Over de onderstaande leerstoel: de persvoorlichting van de UvA wil geen vragen van Nieuwsuur 
beantwoorden ten aanzien van leerstoelen. Daarom richt ik de vragen rechtstreeks tot de persoon die 
de leerstoel bekleedt, in de hoop dat u transparant wil zijn over de gevraagde antwoorden. 
  
(Bijzondere) leerstoel Kostprijsverhogende belastingen aan de UvA (2016 - heden) 
* In 2016 bent u aangesteld op de bovengenoemde leerstoel bij de UvA. Op uw LinkedIn-pagina 
maakt u melding van de titel ‘hoogleraar kostprijsverhogende belastingen’. Is de bijzondere leerstoel 
inmiddels omgezet in een gewone leerstoel? Zo ja, per wanneer? 
* Wat bedraagt de fte van deze leerstoel? 
* Vanuit welke rechtspersoon of rechtspersonen werd en wordt u betaald voor deze leerstoel? 
* Was u op de hoogte van de directe en indirecte financiers van deze leerstoel toen u de aanstelling 
aanvaardde? 
* Wie zijn de directe en indirecte financiers van deze bijzondere leerstoel?    
* Zijn de directe en indirecte financiers gedurende uw aanstelling gewijzigd? Zo ja, welke wijziging 
heeft plaatsgehad? 
* Op welke wijze is voldaan aan de eisen die de KNAW-gedragscode met zich meebrengt in relatie tot 
de transparante vermelding van de financiers (direct en indirect) van de leerstoel? 
* Heeft u op uw universiteitsprofielen melding gemaakt van de directe en indirecte 
financiers van deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
* Heeft u in uw publicaties (indien van toepassing) melding gemaakt van de directe en indirecte 
financiers van deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, waarom niet? 
  
Zou u de antwoorden op mijn vragen uiterlijk dinsdag om 14:00 uur met mij kunnen delen? 
  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij uiteraard bereiken via onderstaand telefoonnummer. Bij 
voorbaat dank. 
  



Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
redacteur 

 
Reactie Mariken van Hilten 
 

Geachte heer Vugts, 
 
Graag reageer ik als volgt op uw bovengenoemde mail. 
 
Vrije Universiteit 
De wisselleerstoel die ik van 2009 tot 2012 gedurende drie jaar aan de VU bekleedde (0,2 
fte), is in het leven geroepen in het kader van een samenwerking tussen 4 universiteiten en 7 
organisaties (EY, Deloitte, PwC, Meijburg, Loyens & Loeff, Baker McKenzie en de 
Belastingdienst). De 7 organisaties ondersteunen een masterprogramma op het 
gebied van de indirecte belastingen.  Deze wijze van faciliteren van de leerstoel was naar ik 
mij herinner destijds te vinden op de openbare website van de VU.  Voor verdere informatie 
verwijs ik u graag naar de afdeling voorlichting van de Vrije Universiteit. 
  
Universiteit van Amsterdam 
Ik ben per 1 januari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar kostprijsverhogende belastingen 
(3,8/38e fte; benoemingsbesluit 14 december 2015).  Dit hoogleraarschap is onbezoldigd.  Er 
zijn geen financiers. Aan mij is door de faculteit der rechtsgeleerdheid bij brief gastvrijheid 
verleend bij de afdeling Publiekrecht, leerstoelgroep belastingrecht.  De benoeming was voor 
vijf jaar en is inmiddels ongewijzigd met nogmaals vijf jaar verlengd.  Voor verder informatie 
verwijs ik u graag naar de afdeling voorlichting van de Universiteit van Amsterdam. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mariken van Hilten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wederhoor Simon Cornielje, voormalig bijzonder hoogleraar VU 
Amsterdam 
 
 
Beste heer Vugts, 
 
Zie hierbij mijn antwoorden. Voor verdere vragen verzoek ik u contact op te nemen met de 
afdeling voorlichting van de VU (ook in cc). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Simon Cornielje 
 

Bijzondere wisselleerstoel Indirect Tax aan de VU  
* Was u op de hoogte van de financiers van deze leerstoel toen u de 
aanstelling aanvaardde?  
De wisselleerstoel is in het leven geroepen in het kader van een samenwerking tussen 4 
universiteiten en 7 organisaties (EY, Deloitte, PwC, Meijburg, Loyens & Loeff, Baker 
McKenzie en de Belastingdienst). De 7 organisaties betalen een jaarlijkse bijdrage om 
een masterprogramma op het gebied van de indirecte belastingen op te zetten en 
ondersteunen dit programma. Zie www.indirecttax.nl.   
Zie ook de toelichting op de website van de 
VU https://vu.nl/nl/onderwijs/master/fiscaal-recht/inhoud?year=1e-
jaar&specialization=indirecte-belastingen.   
De wisselleerstoel wordt echter niet gefinancierd uit de middelen van deze 
samenwerking. Ik ontvang geen vergoeding voor de leerstoel en de VU ook niet. PwC 
stelt mij ter beschikking voor deze leerstoel. Zowel ikzelf de VU als PwC ontvangen 
hiervoor geen vergoeding. PwC betaalt ook geen vergoeding aan de VU.  

 
 

* Vanuit welke rechtspersoon of rechtspersonen wordt u betaald voor deze 
leerstoel?  
  Ik word niet betaald voor deze leerstoel. Ik ben in dienst bij PwC.  
   
* Wie waren ten tijde van uw aanvaarding de directe en indirecte financiers 
van deze leerstoel?  
Zie hiervoor, er is geen sprake van externe financiering. Ik was op de hoogte van het 
samenwerkingsverband. Ik ben in dienst bij PwC en wordt door PwC kosteloos ter 
beschikking gesteld.  
   
* Op welke wijze is voldaan aan de eisen die de KNAW-gedragscode met zich 
meebrengt in relatie tot de transparante vermelding van de financiers 
(direct en indirect) van de leerstoel?  
Ik ben altijd transparant over het feit dat ik bij PwC werkzaam ben.    

  	
* Heeft u op uw universiteitsprofielen melding gemaakt van de directe en 
indirecte financiers van deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo 
nee, waarom niet?  
Ik heb op mijn universiteitsprofiel duidelijk gemaakt dat ik in dienst ben bij PwC en dat 
mijn leerstoel de wisselleerstoel indirect tax betreft. Daarbij heb ik bovendien een 
verwijzing naar de website www.indirecttax.nl opgenomen. 
Zie https://research.vu.nl/en/persons/simon-cornielje  

  	
* Heeft u in uw publicaties melding gemaakt van de directe en indirecte 
financiers van deze leerstoel? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Zo nee, 
waarom niet?  



Bij mijn publicaties is altijd vermeld dat ik (bijzonder) hoogleraar ben aan de VU en dat 
ik daarnaast in dienst ben bij PwC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wederhoor Redmar Wolf, voormalig bijzonder hoogleraar VU 
Amsterdam 
 
 
Geachte	heer	Vugts, 
	 
Zie	hieronder. 
	 
Met	vriendelijke	groet, 
	 
Redmar	Wolf	 
	 
Bijzondere	wisselleerstoel	Indirect	Tax	aan	de	VU 
*	Was	u	op	de	hoogte	van	de	financiers	van	deze	leerstoel	toen	u	de	aanstelling	
aanvaardde? 
	 
Ik	ben	per	maart	2013	benoemd.	Ik	begreep	toen	dat	de	wisselleerstoel	mogelijk	was	
gemaakt	door	het	Fonds	Indirect	Tax	–	een	samenwerkingsverband	van	(toen)	drie	
universiteiten,	een	aantal	belastingadvieskantoren	(waaronder	mijn	toenmalige	-	en	
huidige	-	werkgever)	en	de	Belastingdienst. 
	 
*	Vanuit	welke	rechtspersoon	of	rechtspersonen	bent	u	betaald	voor	deze	
leerstoel? 
	 
Ik	ben	niet	betaald	voor	deze	leerstoel.	Mijn	werkgever	stelde	mij	in	de	gelegenheid	om	
de	werkzaamheden	als	hoogleraar	te	verrichten. 
	 
*	Wie	waren	ten	tijde	van	uw	aanvaarding	de	directe	en	indirecte	financiers	van	
deze	leerstoel? 
	 
De	wisselleerstoel	werd	mogelijk	gemaakt	door	het	Fonds	Indirect	Tax	–	een	
samenwerkingsverband	van	(toen)	drie	universiteiten,	een	aantal	
belastingadvieskantoren	en	de	Belastingdienst. 
	 
*	Op	welke	wijze	is	voldaan	aan	de	eisen	die	de	KNAW-gedragscode	met	zich	
meebrengt	in	relatie	tot	de	transparante	vermelding	van	de	financiers	(direct	en	
indirect)	van	de	leerstoel? 
	 
Tijdens	mijn	(bijzonder)	hoogleraarschap	(2013	-	2017)	heb	ik,	voor	zover	ik	kan	
nagaan,		in	al	mijn	publicaties	en	in	overige	uitlatingen	melding	gemaakt	van	het	feit	dat	
ik	was	verbonden	aan	Baker	&	McKenzie	en	(bijzonder)	hoogleraar	was	aan	de	VU. 
	 
*	Heeft	u	op	uw	universiteitsprofielen	melding	gemaakt	van	de	directe	en	
indirecte	financiers	van	deze	leerstoel?	Zo	ja,	kunt	u	dit	onderbouwen?	Zo	nee,	
waarom	niet? 
	 
Ik	heb	op	mijn	universiteitsprofielen	steeds	melding	gemaakt	van	het	feit	dat	ik	was	
verbonden	aan	Baker	&	McKenzie	(thans:	Baker	McKenzie). 
	 



*	Heeft	u	in	uw	publicaties	melding	gemaakt	van	de	directe	en	indirecte	financiers	
van	deze	leerstoel?	Zo	ja,	kunt	u	dit	onderbouwen?	Zo	nee,	waarom	niet? 
  
Voor	zover	ik	kan	nagaan,	heb	ik	tijdens	mijn	(bijzonder)	hoogleraarschap	(2013	-	2017)	in	al	mijn	
publicaties	melding	gemaakt	van	het	feit	dat	ik	was	verbonden	aan	Baker	&	McKenzie	en	(bijzonder)	
hoogleraar	was	aan	de	VU. 
 


