
Van: @  
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 10:56
Aan: Ottow, A.T. (Annetje) <a.t.ottow@CVB.leidenuniv.nl>
Onderwerp: WOO-verzoek hoogleraren fiscaal recht

Geachte mevrouw Ottow,

Dit schrijven is een verzoek aan u gericht waarbij ik een beroep doe op de Wet Open  Overheid
(WOO).

Het verzoek ziet op documenten die zich bij en onder u bevinden betreffende de aanstelling en
financiering van leerstoelen van hoogleraren. Dat werk ik hieronder verder uit.
De bestuurlijke aangelegenheid: uw taken zoals het waarborgen van de kwaliteit en
onafhankelijkheid van onderwijs en wetenschap zoals beschreven in de Wet op het Hoger
Onderwijs, alsmede uw taken om prudent om te gaan met publieke middelen.

Verzoek
Graag ontvang ik van u kopieën van een aantal documenten met betrekking tot de financiering
van leerstoelen en ook de berichtgeving van Nieuwsuur daarover.

Ik verzoek u om kopieën van de volgende documenten omvattende:

1. alle overeenkomsten, en/of formele en/of informele afspraken etc. tussen uw universiteit
en andere rechtspersonen of natuurlijke personen, alsmede alle correspondentie aan
en/of van (medewerkers van) de universiteit met rechtspersonen of natuurlijke personen
over het tijdvak 1 september 2014 tot heden ex nunc met betrekking tot de financiering,
inhuur, uitleen, detachering etc.  etc. van hoogleraren en leerstoelen

2. alle interne communicatie en correspondentie naar aanleiding van:
vragen van Nieuwsuur aan alle hieronder genoemde functionarissen van de
universiteit met betrekking tot de financiering van leerstoelen, over het tijdvak 1 mei
2022 tot heden ex nunc
de publicaties van Nieuwsuur betreffende financiering door de Universiteit Leiden van
hoogleraren en leerstoelen van 13 mei 2022 en 1 juni 2022, in het tijdvak 1 mei 2022
tot heden ex nunc.

Dit tweede deel van het gevraagde beperk ik tot communicatie aan en/of van de
volgende functionarissen:

alle leden van het College van Bestuur
de decaan van de rechtenfaculteit
alle hoogleraren belastingrecht inclusief voorzitter vakgroep Belastingrecht
de onderzoekscoördinator van de vakgroep Belastingrecht
wetenschappelijk directeur van het Instituut Fiscale en Economische vakken
leden van de commissie van benoemingen (en/of de benoemingsadviescommissie)
betrokken bij benoeming van een hoogleraar voor  de leerstoel Maatschappelijke en
historische context van het belastingrecht

Nb: voor zover van toepassing gaat het hierboven niet enkel om de huidige functionarissen,
maar ook hun eventuele voorgangers.






