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Geachte professor Nollkaemper, beste André,
Afgelopen vrijdag 10 december publiceerde Follow The Money een artikel over de
benoemingsprocedures en financieringsconstructies van bijzonder hoogleraren aan onze Faculteit
der Rechtsgeleerdheid.
De in het artikel beschreven praktijken raken (mogelijk) de onafhankelijkheid van het onderwijs
dat wordt gegeven en onderzoek dat wordt verricht aan onze Faculteit. Dit reikt verder dan alleen
maar de onderzoekers en hoogleraren die direct door dergelijke financieringsconstructies
gesponsord worden. Als onderzoekers aan deze zelfde Faculteit vrezen wij dat ook ónze
geloofwaardigheid als onafhankelijke onderzoekers in het geding is. Dergelijke
onafhankelijkheid kan onzes inziens niet worden gewaarborgd door alleen maar een
academischevrijheidsclausule op te nemen in de respectievelijke financieringsconstructie.
Daarom vernemen wij graag of de Faculteit voornemens is om een aanvullende, uitgebreidere
verklaring te publiceren (naast de summiere verklaring, enkel toegankelijk voor medewerkers op
de facultaire website van 14 december j.l.).
Daarnaast hopen wij dat de Faculteit tevens van deze gelegenheid gebruik maakt om een
duidelijk, robuust en open beleid te formuleren betreffende financiering door de privésector. Dit
in navolging van eerdere initiatieven die schijnbaar niet zijn opgevolgd.
Gezien de aanleiding en het onderwerp van onze bezorgdheden zullen wij deze brief ook
openbaar maken op vrijdag 17 december via fundingacademia.nl
Wij kijken uit naar uw reactie.
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15 December 2021

Dear Professor Nollkaemper, dear André,
Last Friday, 10 December, Follow The Money published an article about the appointment
procedures and financing constructions of professorships by special appointment bijzonder
hoogleraren) at our Faculty of Law.
The practices described in the article (potentially) affect the independence of the teaching and
research carried out at our faculty. This extends beyond the researchers and professors who are
directly sponsored by such financing schemes. As researchers at this faculty, we fear that our
credibility as independent researchers is also at stake. In our opinion, such independence cannot
be guaranteed by merely including an academic freedom clause in the respective financing
structure.
Therefore, we would like to know whether the faculty intends to publish an additional, more
comprehensive statement (complementing the short statement, only accessible to employees,
published on the faculty website on 14 December).
In addition, we hope that the faculty will also take this opportunity to formulate a clear, robust
and open policy on private sector funding. This, following previous initiatives that seemingly
went unheeded.
Given the motivation and the subject matter of our concerns, we are making this letter publicly
available on 17 December via fundingacademia.nl.
We look forward to your reaction.
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