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Aanleiding 

- Op 18 oktober jl. heeft u aan Universiteiten van Nederland (UNL) een brief 

gestuurd met daarin enkele verzoeken om de transparantie over 

nevenwerkzaamheden van hoogleraren en financiering van leerstoelen te 

verbeteren. Op 20 november jl. ontving de Kamer een afschrift hiervan. 

- In reactie hierop heeft UNL u op 20 december jl. een brief gestuurd waarin ze 

ingaan op uw verzoeken.  

- Onderdeel hiervan zijn twee overzichten van UNL over de financiering van 

leerstoelen, naar aanleiding van Kamervragen van het lid Omtzigt. 

- Met bijgevoegde Kamerbrief stuurt u de brief en overzichten van UNL naar de 

Tweede Kamer. 

 

Geadviseerd besluit 

- Indien u akkoord bent vragen wij u de brief in bijlage 1 te ondertekenen.  

 

Kernpunten 

Met verzending van de brief en overzichten van UNL geeft u een update over de 

status van de toezeggingen die u in juli 2022 aan het lid Omtzigt deed: 

- over een overzicht van alle hoogleraren en/of leerstoelen die (mede) 

gefinancierd zijn uit publieke middelen (direct of indirect), niet zijnde de 

begroting van het Ministerie van OCW zegde u toe: 

Ik ben in gesprek met de koepel Universiteiten van Nederland (UNL) over het 

creëren van het gevraagde overzicht. Dit zal enige tijd in beslag nemen. Ik zal 

u het overzicht doen toekomen zodra het gereed is. 

- over een overzicht van hoogleraren (en leerstoelen en promotieplekken) in 

het vakgebied fiscaliteit die gedeeltelijk of geheel extern gefinancierd worden 

zegde u toe: 

Ik ben in gesprek met UNL over het creëren van het gevraagde overzicht 

zoals bedoeld in antwoord op de vraag. Ik zal daarin de vraag meenemen om 

ten aanzien van de leerstoelen in het belastingrecht en de accountancy 

helderheid te verschaffen. Ik zal u het overzicht doen toekomen zodra het 

gereed is. 

 

UNL heeft – na verzending van haar brief van 20 december – mondeling gemeld 

dat ze verwacht in het najaar van 2023 het landelijk register voor de 

nevenwerkzaamheden van hoogleraren in werking te laten treden. Dit is 

opgenomen in uw bijgevoegde brief aan de Kamer. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

N.v.t. 
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