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Uw kenmerk

Onderwerp
Besluit Wob-verzoek

Geachte 

Op 28 maart 2022 heeft u met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een 
verzoek ingediend inzake externe financiering van de vakgroep belastingrecht van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze brief behelst bet besluit op uw Wob-verzoek. Per 1 mei 
2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo). Omdat niet in overgangsrecht is 
voorzien, is dit besluit genomen op basis van de Woo.

1. Het verzoek
In uw verzoek vraagt u - kort weergegeven - om de openbaarmaking van documenten over 
externe financiering, sponsoring en subsidieverstrekking van/aan de vakgroep belastingrecht 
van de RUG, inclusief gesponsorde leerstoelen, bijzondere leerstoelen en wisselleerstoelen van 
de vakgroep. Daarnaast vraagt u om alle documenten, inclusief e-mails, betreffende 
communicatie over externe financiering, sponsoring en subsidievertrekking van/aan de 
vakgroep belastingrecht (inclusief leerstoelen). De periode waarop uw verzoek ziet is 1 januari 
2010 tot heden.

2. Besluit
Het College van Bestuur heeft besloten om uw verzoek om openbaarmaking van informatie te 
honoreren, waarbij de kaders van de Woo in acht worden genomen. Wij verstrekken u de 
documenten met inachtneming van de uitzonderingsgronden die zijn opgenomen in artikel 5.1 
en artikel 5.2 van de Woo. Voor een aantal documenten geldt dat er belangen van derden 
betrokken zijn. Deze belanghebbenden zijn om een zienswijze gevraagd. Een belanghebbende 
heeft aangegeven geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 
Van een andere belanghebbende hebben wij geen reactie ontvangen.

3. Inventarisatie documenten
Bij het inventariseren van de documenten hebben wij het allereerst het centrale archief van de 
RUG doorzocht. Daarnaast is binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid gezocht naar stukken die 
onder uw verzoek vallen en is navraag gedaan bij diverse medewerkers.

Bij de Faculteit is gesproken met de voorzitter van de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees recht en 
Belastingrecht (BEB). Hier bleek dat geen sprake is van extern gefinancierde leerstoelen 
(bijzonder of gewoon) en dat externe financiering of sponsoring in twee gevallen heeft 
plaatsgevonden. In beide gevallen gaat het om oude afspraken: een van 2007 tot 2010 met
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Deloitte en een van 2007 tot en met 2018 met het College van Belastingadviseurs, nu Register 
Belastingsadviseurs. In het geval van Deloitte ging het om driemaal een jaarlijks bedrag van 
€20.000,-. Voor wat hetreft Register Belastingadviseurs zijn financiele middelen ontvangen in 
verband met het aanpassen van de premaster Fiscaal Recht op door hen gehanteerde 
beroepsvereisten. Het doel van deze afspraak was het faciliteren van de weg van hbo naar 
geregistreerd belastingadviseur, een beschermde titel waaxtoe anders geen route beschikbaar 
voor zou zijn voor hbo’ers. Toen na enkele jaren duidelijk werd dat voortzetting van financiele 
steun niet meer nodig was en voor Register Belastingadviseurs niet meer paste is dit stopgezet.

Bij het opvragen van documenten zijn de volgende personen benaderd:
De vakgroepvoorzitter (prof. dr. J.N. Bouwman);
De oud-vakgroepvoorzitter
Het secretariaat van de sectie belastingrecht;
Het secretariaat van het Faculteitsbestuur;
De (oud) managementcontroller en de (oud) financial controller;
De oud-poitefeuillehouder middelen van het Faculteitsbestuur.

In het Wob-verzoek wordt prof. mr. dr. W. Burgerhart expliciet genoemd, maar bij is niet 
werkzaam bij de vakgroep BEB. Voor de volledigheid is daarom navraag gedaan bij de vakgroep 
Privaatrecht en Notarieel Recht. Voor zijn leerstoel zijn echter geen externe financiele middelen 
ter beschikking gesteld.

Uiteindelijk zijn 39 documenten aangetroffen die vallen binnen de reikwijdte van uw verzoek. 
Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die bij deze brief is gevoegd.

4. Overwegingen
Voor alle documenten die wij openbaar maken geldt dat namen, functies, contactgegevens en 
handtekeningen van personen die geen publieke functie uitoefenen, onleesbaar zijn gemaakt. De 
grondslag hiervoor is gelegen in artikel 5.1 lid 2 sub e van de Woo. Het beschermen van de 
persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen is in deze gevallen groter dan het belang 
van openbaarheid. Voor het overige hebben wij geen gegevens verwijderd uit de documenten.

5. Wijze van openbaarmaking
De documenten opgenomen in de inventarislijst worden per e-mail aan u toegezonden.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Indien u nog vragen heeft kunt 
u deze via abiz@rug.nl stellen.

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u daartegen binnen zes weken na 
dagtekening daarvan een bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur van de 
Rijksuniversitcit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen.

;e: inventarislijst

mailto:abiz@rug.nl


Documentnummer Soort document 

1 College voor de rechten van de mens 

2 Brief RB 2018 

3 Contract sponsorgelden RB opleidingen 

4 Geen voortzetting overeenkomst Deloitte BA BV 

5 mail van University of Groningen (opvragen archief stuk) 

6 mail van University of Groningen (opvragen archief stuk) 

7 mail van University of Groningen (opvragen archief stuk) 

8 Opzeggen RB mail UG 

9 Mail UG Wob - verzoek 

10 Mail Bijdrage van college van belasting adviseurs 

11 Mail Vraag Stichting tot bevordering der notariële 
wetenschap 

12 Mail sponsorgelden 

13 Mail sponsorgelden 

14 Mail UG fwd verzoek met enige spoed 

15 Mail sponsoring belastingrecht 

16 mail van University of Groningen (opvragen WOB stukken) 

17 mail van University of Groningen (opvragen WOB stukken) 

18 Mail van University of Groningen (opvragen documenten 
WOB) 

19 Mail van University of Groningen (opvragen documenten 
WOB) 

20 Mail van University of Groningen (opvragen documenten 
WOB) 

21 Out of office mail UG 

22 Nota RB 2015 

23 Nota RB 2016 

24 Mailing over nota sponsoring register belastingadviseurs 

25 Mailing over nota sponsoring register belastingadviseurs 

26 Mailing over nota sponsoring register belastingadviseurs 

27 Mailing over nota sponsoring register belastingadviseurs 

28 Mailing over uitgaande facturen 

29 Factuur register belastingadviseurs 

30 Factuur register belastingadviseurs 

31 Factuur register belastingadviseurs 

32 Factuur register belastingadviseurs 

33 Mailing vraag voortzetting overeenkomst Deloitte 

34 Brief omtrent afspraak Deloitte 

35 Brief sponsoring Deloitte 

36 Sponsor overeenkomst Deloitte Vakgroep Belastingrecht 

37 Sponsorovereenkomst College van belastingadviseurs 

38 Sponsorovereenkomst Deloitte 

39 Factuur Sponsorovereenkomst Deloitte 

 



Rijksuniversiteit Groningen

Financial Shared Service Centre (FSSC)

Postbus 3

9700 AA  GRONINGEN

College voor de Rechten van de Mens Blauwborgje 10

Postbus 16001 9747 AC GRONINGEN

3500 DA  UTRECHT Nederland

E-mail: debiteuren-fssc@rug.nl

Tel: 050 363 4000

BTW-nummer: NL001932706B01

Kamer van Koophandel nr.: 01179037

Bank: ABN AMRO Bank N.V.

IBAN: NL94ABNA0468822275

BIC: ABNANL2A

Factuur

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Relatie Factuurnummer Factuurdatum Project Bedrag in EUR

R274651 V6018000001 16-01-2018 160180104

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Deelname symposium Levenslang                                                   25,00

d.d. 6 april 2018                                                               

Deelnemer:                                                     

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│ BELASTINGOVERZICHT │
│ Belastb. bedrag Perc. Belastingbedrag │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│ 25,00 0,00 0,00 │
└───────────────────────────────────────────────────┘

────────────────
Totaal 25,00

================

Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum over te maken onder

vermelding van het relatie- en factuurnummer.
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faculteit rechtsgeleerdheid  belastingrecht 

 

 

T  

@rug.nl 

 

Oude Kijk in 't Jatstraat 26 

9712 EK  Groningen 

 

www.rug.nl/rechten 

 

 

 
directeur Fiscale Zaken 
Register Belastingadviseurs 
Postbus 333 
4100 AH  CULEMBORG 

 
   

Datum Ons kenmerk  

1 maart 2018   
 

Onderwerp 

financiële sponsoring RUG 
 
 
Beste , 
 
Naar aanleiding van ons gesprek van afgelopen vrijdag (23 februari 2018) en het voornemen van 
het bestuur van het RB om de financiële sponsoring aan de Rijksuniversiteit Groningen te 
verminderen, geef ik je graag een overzicht van de extra-kosten die de faculteit maakt in verband 
met de opleiding die wij aanbieden aan RB-studenten. Deze extra kosten zijn vooral gelegen in 
het schakelprogramma dat de RB-studenten volgen en moeten behalen voordat zij kunnen 
worden toegelaten tot de master Fiscaal Recht in Groningen.  
Het gaat om de volgende kostenposten: 

1. In verband met de toelating van RB-studenten tot het schakelprogramma moet door de 

Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding per student een beschikking worden afgegeven. 

Hieraan is een controle van de gegevens van de student verbonden. In niet-

standaardgevallen moet worden onderzocht of een afwijkend schakelprogramma dient 

te worden afgelegd. Voor gewone studenten die willen worden toegelaten tot de 

bachelor is de hier bedoelde procedure niet van toepassing en is de toelating daarom 

‘goedkoper’. 

2. Bij het volgen van de meeste vakken geldt dat de RB-studenten aanschuiven bij het 

bestaande onderwijs. Hieraan zijn extra kosten verbonden in de vorm extra tentamens 

(vooral de tentamencorrectie) en dergelijke. Voor enkele vakken geldt echter dat 

aanschuiven geen optie is en dat extra onderwijsactiviteiten worden verzorgd. Dit geldt 

voor het vak Burgerlijk Recht 2 in de vorm van een extra werkcollege (in totaal 14 x 2 

uur) en het vak Inkomstenbelasting, eveneens in de vorm van een extra werkcollege (in 

totaal 4 x 2 uur). 

3. Bij het behalen van het schakelprogramma wordt een getuigschrift uitgereikt en dienen 

door de Dienst Onderwijs en Studiebegeleiding de nodige extra administratieve 

activiteiten te worden verricht. 

Bij het voorgaande geldt bovendien dat de faculteit voor schakelstudenten geen zogenoemde 
jaarbekostiging en diplomabekostiging ontvangt. Voor ‘gewone’ studenten worden deze vormen 
van bekostiging wel ontvangen. Deze bekostigingsvormen, circa € 2500 per student per jaar plus 
nog een keer dat bedrag bij het behalen van een diploma, vormen voor de faculteit een 
belangrijke financieringsbron waaruit een groot deel van de facultaire lasten wordt betaald. Het 
collegegeld dat schakelstudenten betalen komt helaas maar zeer ten dele ten goede aan de 
faculteit. Wij krijgen dan ook regelmatig het verwijt dat de schakelstudenten de faculteit geld 
kosten. 
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Ik hoop dat ik je met bovenstaande enig inzicht heb kunnen verschaffen in de extra kosten die 
de faculteit moet maken in verband met schakelprogramma’s waaronder dus het 
schakelprogramma voor RB-studenten. Gelet op deze kosten zou de faculteit het zeer op prijs 
stellen als enige vorm van sponsoring kan worden voortgezet. Mocht een nadere toelichting 
noodzakelijk zijn dan ben ik uiteraard bereid deze te geven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

   

 



























Onderwerp: RE: Sponsorgelden

 < @rb.nl> vr 12 jul. 2013 13:37
aan , , 

Je bekijkt een bijgevoegd bericht. Mail van University of Groningen kan de
authenticiteit van bijgevoegde berichten niet verifiëren.

Beste , beste  en beste ,
 
De terugreis naar Midden Aarde was niet geheel zonder hikjes: twee keer kreeg ik een melding dat er een omweg
moest worden gemaakt en dus meer �jd nodig was. Maar met de cruise control op 140 en The Who op de (prima)
stereo was het best uit te houden al moest bij Meppel de cruise control er wel even schielijk af worden gehaald.
 
Ik wil jullie nog even hartelijk bedanken voor een erg interessante en inspirerende avond; leuke club mensen! En op
de een of andere manier kunnen we vast nu�g zijn. Het enthousiasme was er zeker. Ik meen overigens dat ik de
enige was van wie de RuG niet de Alma Mater was.
 
We gaan eens even kijken wat we met het voorstel kunnen dwz met de afdeling Communica�e kijken of een en

ander haalbaar en doenbaar is. Zelf denken we ook nog even na. Vanaf de 20ste zijn we met vakan�e en dan hoor je
een maand niets van ons (ook wel even lekker voor jullie J).
 
Hartelijke groet en nogmaals dank voor jullie gastvrijheid en uiteraard ook een mooie vakan�e!
 
Groet

 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 12 juli 2013 9:37 
Aan: 
CC:  
Onderwerp: Sponsorgelden
 

Beste  en , 

Ik hoop dat  gisteren weer goed thuis gekomen is (geen files in Drenthe.... ). Het was wat  en mij betreft een
leuke avond en we zien uit naar een goede samenwerking.  
Binnen de vakgroep hebben we nagedacht over hoe we het RB beter zichtbaar kunnen maken binnen de opleiding. Na
enig nadenken zijn we op het idee gekomen om het RBA met behulp van Het Register onder de aandacht van de
studenten en onze relaties hier in Groningen te brengen. Voor wat betreft de studenten zou dat wat ons betreft het meest
effectief zijn door bij de voor ons verzorgde cursussen (vakken) op nestor (het intranet van de faculteit) te verwijzen naar
relevante artikelen uit het Register. Het mooiste zou zijn als dat kan door middel van een link waarop kan worden
doorgeklikt. We zouden de artikelen dan ook onderdeel kunnen maken van de stof. 
Voor wat betreft de andere relaties hier in Groningen denken we aan een abonnement voor de sectie Belastingrecht op
het Register. We kunnen het blad dan ter inzage leggen bij de vakgroep.  
Het op de een of andere manier vermelden van het RB op de publiekelijk toegankelijke website van de RUG blijkt lastig.
Het beheer daarover is centraal geregeld en het is onduidelijk of men bereid is om sponsoren op de één of andere
manier te vermelden. Persoonlijk vind ik die site ook lastig te doorgronden voor specifieke opleidingen. Ik blijf er echter
wel aan werken om te zien of daar nog mogelijkheden zijn. 
Graag hoor ik van jullie of jullie wat zien in de hiervoor aangedragen plannen. 

Hartelijke groet, 
 

-- 



Onderwerp: Sponsorgelden

 < @rug.nl> vr 12 jul. 2013 09:37
aan , , 

Je bekijkt een bijgevoegd bericht. Mail van University of Groningen kan de
authenticiteit van bijgevoegde berichten niet verifiëren.

Beste  en , 

Ik hoop dat gisteren weer goed thuis gekomen is (geen files in Drenthe.... ). Het was wat  en mij betreft een
leuke avond en we zien uit naar een goede samenwerking.  
Binnen de vakgroep hebben we nagedacht over hoe we het RB beter zichtbaar kunnen maken binnen de opleiding. Na
enig nadenken zijn we op het idee gekomen om het RBA met behulp van Het Register onder de aandacht van de
studenten en onze relaties hier in Groningen te brengen. Voor wat betreft de studenten zou dat wat ons betreft het meest
effectief zijn door bij de voor ons verzorgde cursussen (vakken) op nestor (het intranet van de faculteit) te verwijzen naar
relevante artikelen uit het Register. Het mooiste zou zijn als dat kan door middel van een link waarop kan worden
doorgeklikt. We zouden de artikelen dan ook onderdeel kunnen maken van de stof. 
Voor wat betreft de andere relaties hier in Groningen denken we aan een abonnement voor de sectie Belastingrecht op
het Register. We kunnen het blad dan ter inzage leggen bij de vakgroep.  
Het op de een of andere manier vermelden van het RB op de publiekelijk toegankelijke website van de RUG blijkt lastig.
Het beheer daarover is centraal geregeld en het is onduidelijk of men bereid is om sponsoren op de één of andere
manier te vermelden. Persoonlijk vind ik die site ook lastig te doorgronden voor specifieke opleidingen. Ik blijf er echter
wel aan werken om te zien of daar nog mogelijkheden zijn. 
Graag hoor ik van jullie of jullie wat zien in de hiervoor aangedragen plannen. 

Hartelijke groet, 
 

--  
 

 
 

 
 





4/22/22, 12:57 PM Mail van University of Groningen - Fwd: Verzoekje met enige spoed

https://mail.google.com/mail/u/0/? k=1e2cf790b4&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8541853900982176641%7Cmsg-f%3A17308056… 2/2

Zou jij met een paar zoektermen in je inbox kunnen kijken of je iets kan terugvinden? Elk aanknopingspunt zou
helpen!
 
Alvast enorm bedankt voor de moeite en hartelijke groet,

 
--  

  
 

 
 

T:   
M:  
 
Rijksuniversiteit Groningen 

 

 
 
--  

   
 

 
T:   
M:  
 
Rijksuniversiteit Groningen 

 





9712 TG Groningen

T: +31  







4/22/22, 1:56 PM Mail van University of Groningen - Re: vraag met lichte spoed ivm WOB-verzoek

https://mail.google.com/mail/u/0/? k=1e2cf790b4&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar479034834727431909%7Cmsg-f%3A173080737… 2/2

 
Rijksuniversiteit Groningen 

 
9700 AS Groningen

--  
   

 

 
T: +31    
M: +31   

Rijksuniversiteit Groningen 
 

9700 AS Groningen





4/22/22, 1:59 PM Mail van University of Groningen - Re: vraag met lichte spoed ivm WOB-verzoek

https://mail.google.com/mail/u/0/? k=1e2cf790b4&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar479034834727431909%7Cmsg-f%3A173080830… 2/2

M: +31   
 
Rijksuniversiteit Groningen 

 
9700 AS Groningen

--  
   

 

@work:  
T: +31    
M: +31  

Rijksuniversiteit Groningen 
 

9700 AS Groningen

5 bijlagen

beg.brf getekend contract.doc 
42K

brief sponsoring Deloitte.doc 
46K

brief sponsoring  .dot
42K

Sponsorovereenkomst CB.doc 
23K

Sponsorovereenkomst Deloitte.doc 
23K









Rijksuniversiteit Groningen

Financial Shared Service Centre (FSSC)

Postbus 3

9700 AA  GRONINGEN

Register Belastingadviseurs Blauwborgje 10

Brenkmanweg 6 9747 AC GRONINGEN

4105 DH  CULEMBORG Nederland

E-mail: ag1deb-fssc@rug.nl

Tel.: 31 (50) 363 97 81

BTW-nummer: NL001932706B01

Kamer van Koophandel nr.: 01179037

Bank: ABN AMRO Bank N.V.

IBAN: NL94ABNA0468822275

BIC: ABNANL2A

Factuur

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Relatie Factuurnummer Factuurdatum Project Bedrag in EUR

R018012 V6016000094 19-09-2016 160140102

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuering overeenkomst van 13 november 2007, zie de bijlage voor de          25.000,00

overeenkomst.                                                                   

Gaarne het genoemde bedrag storten in 2016.                                     

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│ BELASTINGOVERZICHT │
│ Belastb. bedrag Perc. Belastingbedrag │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.000,00 0,00 0,00 │
└───────────────────────────────────────────────────┘

────────────────
Totaal 25.000,00

================

Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum over te maken onder

vermelding van het relatie- en factuurnummer.





Onderwerp: Re: nota sponsoring Register belastingadviseurs

 < @rug.nl> di 27 okt. 2015 09:48
aan 

Je bekijkt een bijgevoegd bericht. Mail van University of Groningen kan de
authenticiteit van bijgevoegde berichten niet verifiëren.

@rug.nl

Hallo meneer , 

Het Register Belastingadviseurs heeft de nota van 25 000,00 euro voldaan  
op 7 oktober. 

Heb ik nog even een vraagje aan u, de overeenkomst die ik heb betreft de 
jaren 2008 t/m 2011. 
Aangezien deze afspraak doorloopt, ontvang ik graag de nieuwe  
overeenkomst van u, zodat ik mijn stukken weer op orde heb. 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

 
 

On 25-9-2015 11:45,  wrote: 
> Ter voorkoming van misverstanden mijn mail van gisteren nog een keer  
> met mijn RuG adres als afzender. 
> 
>  
>  
> tel  
> 
> Beste  
> 
> Omdat de contacten dit jaar wat anders lopen dan in het verleden wil  
> ik je er graag op wijzen dat onze sectie door het Register  
> Belastingadviseurs jaarlijks gesponsord wordt met een bedrag van  
> €25.000. Daar moet dan wel een nota voor verstuurd worden. Ik heb daar  
> zelf geen voorbeeld van, maar jullie ongetwijfeld wel. Alle gegevens  
> die vorig jaar gebruikt zijn kunnen overgenomen worden. Als de nota  
> verstuurd wordt krijg ik daar graag een kopie van. 
> 
> Ik wijs er ook maar even op dat er betalingen binnen kunnen komen van  
> de Noordelijke Kring van Registerbelastingadviseurs met kenmerk  
> 160104102 voor gegeven cursussen. Die moeten ten gunste van onze  
> bedrijfsreserve worden geboekt. De rekening daarvoor heb ik zelf  
> verstuurd zoals ik dat al jaren doe. 
> 
> Ten slotte krijgen we nog geld van de opleiding EMFC van de faculteit  
> Economie en Bedrijfskunde. Dat wordt via een interne verrekening  
> geboekt, dus dat zal vanzelf wel goed komen. Ik wou het toch maar even  
> melden. 
> 
> Met vriendelijke groet, 
> 
>  
> 
>  
>  
> tel  

--  
Met vriendelijke groet, 

 
 

Rijksuniversiteit Groningen 
Bureau van de Universiteit 
Financial Shared Service Centre (FSSC) 
Blauwborgje 10 
9747 AC  Groningen 

T:  
@rug.nl







Onderwerp: Re: uitgaande facturen

 < @rug.nl>
aan 

Je bekijkt een bijgevoegd bericht. Mail van University of Groningen kan de authenticiteit van bijgevoegde berichten niet verifiëren.

Hallo , 

De facturen voor het College van Belastingadviseurs en Deloitte worden 
automatisch verstuurd. 
Uit onze gegevens blijkt dat Deloitte dit jaar nog 1 keer in november 
gefactureerd wordt. Stopt dit dan helemaal 
of komt er een nieuw overeenkomst? 
Het College van Belastingadviseurs wordt ook rond oktober/november 
gefactureerd. Deze overeenkomst 
loopt tm 2011. Wordt deze ook verlengd? 

De nota voor de Noordelijke Kring (NKFB); eerder dit jaar (13/4/2010) is 
een factuur gestuurd voor 2 cursusavonden 
gegeven door  en u in het najaar van 2009. 
Door wie zijn de cursusavonden nu gegeven? Dat hebben we namelijk altijd 
op de factuur gezet en willen 
dat graag weer doen. 

Ten slotte de vergoeding van  voor Tanzania. Deze 
vergoeding wordt elk jaar (2008-2009) ergens in november 
door Buro overgemaakt. Dit boeken we op 140103 als negatieve last, omdat 
de lasten, voorgeschoten door de vakgroep, 
al geboekt zijn. 

Ik hoop dat jouw vragen voldoende beantwoord zijn. Als er iets nog niet 
duidelijk is, hoor ik het graag. 

Groeten, 

 

 wrote: 
> Hallo , 
> 
> In het verleden werden door het AC  jaarlijks de facturen 
> verzonden voor de sponsorbijdragen die we van Het College van 
> Belastingadviseurs en Deloitte krijgen (resp. €25 000 en €20.000).  
> heeft me vorig jaar gezegd dat hij dat automatisch deed, en dat ik hem 
> er niet aan hoefde herinneren. Ik zie in de financiële overzichten van 
> dit jaar echter nog geen bedragen staan en verzoek dus bij deze toch 
> maar om die nota's te versturen. De nota's van vorig jaar en de 
> achterliggende contracten zitten in jullie administratie. Je zou even 
> moeten nakijken of het contract met Deloitte nog loopt of inmiddels 
> afgelopen is (looptijd drie jaar). Het contract met het CB loopt in 
> ieder geval nog wel (looptijd vijf jaar). 
> 
> Ook moet er nog een nota gestuurd worden naar de Noordelijke kring van 
> de Federatie van Belastingadviseurs voor een drietal cursusavonden die 
> we vorig jaar en begin dit jaar gegeven hebben. Dat is drie keer €1000,- 
> Ook daar zijn eerder facturen heen gestuurd en is het factuuradres bij 
> jullie bekend. 
> 
> Ten slotte zou ik je willen vragen om na te kijken of onze inzet ten 
> behoeve van de samenwerking met de Universiteit van Tanzania correct 
> vergoed wordt.  is net weer twee weken naar Tanzania 
> geweest, en de tijd die hij daaraan besteedt wordt aan de vakgroep 
> vergoed. Eerder is dat niet goed gegaan, en ik heb al een tijd geen 
> afrekening meer gehad. 
> 
> Veel vragen, waarvan ik me kan voorstellen dat je niet een twee drie een 
> antwoord of reactie hebt. Ik ben van 1 tot 23 augustus met vakantie, dus 
> als ik terug ben is vroeg genoeg. k wil het wel vast bij je neerleggen 
> omdat ik anders zelf ook weer vergeet er op terug te komen. 
> 
> Vr. groet, 
> 
>  
>   



Ri]ksuniversiteit Groningen 
Financial Shared Service Centre (FSSC)

Postbus 3 
9700 AA GRONINGEN

Register Belastingadviseurs Blauwborg]e 10
Brenkmanweg 6 9747 AC GRONINGEN
4105 DH CULEMBORG Nederland

E-mail fssc@rug.nl 
Tel 050 363 4000

BTW-nummer NL001932706B01 
Kamer van Koophandel nr 01179037 

Bank ABN AMRO Bank N.V 
IBAN NL94ABNA04 68822275 

BIC ABNANL2A

Factuur

Relatie Factuurnummer
R0I80I2 V6015000081

Factuurdatum
24-09-2015

Project
160140102

Bedrag in EDR

Continuenng overeenkomst van 13 november 2007, zie de 
biglage voor de overeenkomst

25 000,00

Gaarne het genoemde bedrag storten in 2015

BELASTINGOVERZICHT
Belastb bedrag Perc Belastingbedrag

25 000,00 0,00 0,00

Totaal 25 000,00

Wig verzoeken u vnendeligk om het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum over te maken onder 
vermelding van het relatie- en factuurnummer

mailto:fssc@rug.nl


Rijksuniversiteit Groningen

Financial Shared Service Centre (FSSC)

Postbus 3

9700 AA  GRONINGEN

Register Belastingadviseurs Blauwborgje 10

Brenkmanweg 6 9747 AC GRONINGEN

4105 DH  CULEMBORG Nederland

E-mail: debiteuren-fssc@rug.nl

Tel: 050 363 4000

BTW-nummer: NL001932706B01

Kamer van Koophandel nr.: 01179037

Bank: ABN AMRO Bank N.V.

IBAN: NL94ABNA0468822275

BIC: ABNANL2A

Factuur

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Relatie Factuurnummer Factuurdatum Project Bedrag in EUR

R018012 V6017000090 01-09-2017 160140102

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Continuering overeenkomst van 13 november 2007, zie de                          25.000,00

bijlage voor de overeenkomst.                                                   

Gaarne het genoemde bedrag storten in 2017.                                     

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│ BELASTINGOVERZICHT │
│ Belastb. bedrag Perc. Belastingbedrag │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│ 25.000,00 0,00 0,00 │
└───────────────────────────────────────────────────┘

────────────────
Totaal 25.000,00

================

Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum over te maken onder

vermelding van het relatie- en factuurnummer.



Rijksuniversiteit Groningen

Financial Shared Service Centre (FSSC)

Postbus 3

9700 AA  GRONINGEN

Register Belastingadviseurs Blauwborgje 10

Brenkmanweg 6 9747 AC GRONINGEN

4105 DH  CULEMBORG Nederland

E-mail: debiteuren-fssc@rug.nl

Tel: 050 363 4000

BTW-nummer: NL001932706B01

Kamer van Koophandel nr.: 01179037

Bank: ABN AMRO Bank N.V.

IBAN: NL94ABNA0468822275

BIC: ABNANL2A

Creditfactuur

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Relatie Factuurnummer Factuurdatum Project Bedrag in EUR

R018012 V6017000091 06-09-2017 160140102

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Credit op factuur V6017000090.                                                  -25.000,00

Continuering overeenkomst van 13 november 2007

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│ BELASTINGOVERZICHT │
│ Belastb. bedrag Perc. Belastingbedrag │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│ -25.000,00 0,00 0,00 │
└───────────────────────────────────────────────────┘

────────────────
Credit -25.000,00

================



Onderwerp: Overeenkomst Deloitte Belastingadviseurs BV

 < @rug.nl> di 9 nov. 2010 15:14
aan , 

Je bekijkt een bijgevoegd bericht. Mail van University of Groningen kan de
authenticiteit van bijgevoegde berichten niet verifiëren.

Dag meneer , 

Sinds kort ben ik als opvolger van een deel van de werkzaamheden van   
 werkzaam voor de RuG in de functie van Administrateur. Onlangs  

hebben we Deloitte in het kader van een gesloten overeenkomst (m.b.t. de  
stagemogelijkheden voor studenten Fiscaal Recht) namens de sectie  
Belastingrecht een factuur verzonden, o.v.v. Sponsoring vakgroep  
belastingrecht. Uit de overeenkomst blijkt dat we m.i.v. 2007 jaarlijks  
een bedrag van ï¿½ 20.000,- ontvangen; dit gedurende een periode van drie  
jaar. Omdat we deze maand de laatste periodiek gefactureerd hebben zijn  
we benieuwd of deze overeenkomst in de vorm van een verlenging een  
positief vervolg krijgt. 

Graag verneem ik van u indien er een nieuwe overeenkomst afgesloten  
wordt / is, en zoja, of we hiervan een kopie mogen ontvangen om  
toekomstige facturen op juiste wijze aan te maken. 

Met vriendelijke groeten, 
 

Administratief Centrum Rechten











Overeenkomst 
 
 
Ondergetekenden, het ingadviseurs, hierbij 

vetergenwoordigd door , hierna te noemen Het College, 
en de sectie Belastingr eit der Rechtsgeleerd n 

niversiteit Groningen, hierbij vertegenwoordigd door  
, hierna te noemen de sectie, overwegende dat: 
ollege als belangenbehartiger van haar leden een optimale 

vaktechnische ontwikkeling van die leden nastreeft 
- de mogelijkheid van het behalen van de academische mastertitel voor 

leden van het College onderdeel van dat streven is 
- de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en meer in het bijzonder de 

sectie, zich bereid hebben verklaard een doorstroomprogramma naar de 
masterstudie Fiscaal recht vorm te geven dat specifiek gericht is op 
leden van het College 

- het creëren en in stand houden van dat doorstroomprogramma en het 
succesvol laten verlopen van de in- en doorstroom van leden van het 
College gepaard zal gaan met door de sectie te leveren inspanningen 

 
Komen het navolgende overeen: 
 
1. De sectie verbindt zich tot het ontwerpen en realiseren van een 
toelatingsprogramma tot de Universitaire Master Fiscaal Recht aan de 
Rijksuniversiteit Groningen voor afgestudeerde adviseurs met een 
diploma van het College Belastingadviseurs; 
 
2. De sectie verbindt zich tot het in stand houden van dit 
toelatingsprogramma; 
  
3. De sectie verbindt zich tot het verlenen van bijkomende 
werkzaamheden op onderwijskundig gebied die bijdragen aan het 
realiseren van de eerder genoemde doelen; 
  
4. De onder 1 t/m 3 genoemde verplichtingen worden aangegaan onder het 
voorbehoud dat de deelnemers aan de reguliere aan academische studenten 
te stellen eisen dienen te voldoen; 
 
5. Als tegenprestatie verbindt het College zich er toe in het jaar 2007 
een bedrag van €50.000, zegge vijftigduizend euro, te storten op de 
bankrekening van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ten name van de 
sectie, en in de jaren 2008 t/m 2011 steeds een bedrag van €25.000. 
 
 
Aldus overeengekomen te Groningen op …………………….. 
 
Namens het College van Belastingadviseurs  Namens de sectie Belastingrecht 

      



Overeenkomst 
 
Hierbij komen Deloitte Belastingadviseurs BV, vertegenwoordigd door ondergetekende 

 en hierna te noemen Deloitte, en de sectie Belastingrecht van de 
Rijksuniversiteit Groningen, vertegenwoordigd door ondergetekende  

, en hierna te noemen de sectie, het volgende overeen; 
 
Overwegende dat Deloitte geïnteresseerd is in het aanbieden van stagemogelijkheden 
voor studenten fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, en het creëren van 
contactmomenten met die studenten teneinde met geschikte kandidaten voor een functie 
bij Deloitte in aanraking te komen, en de sectie aan deze behoefte tegemoet kan komen  
binnen het kader van de stagevoorlichting en begeleiding, waaraan voor de sectie 
personele inzet en kosten verbonden zijn; 
 
- verbindt Deloitte zich om gedurende een periode van drie jaren, voor het eerst in 2007, 
jaarlijks een bedrag van €20.000, zegge twintigduizend euro, te storten in de kas van de 
sectie. Een en ander zal geschieden door overmaking van het bedrag op de bankrekening 
van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ten name van de sectie Belastingrecht. De storting 
zal plaatsvinden nadat door de sectie, vertegenwoordigd door  de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid een factuur zal zijn uitgereikt. 
 
- Daartegenover verbindt de sectie zich om jaarlijks voor de studenten die deelnemen aan 
het vak De Studentenrechtbank een stagevoorlichtingsbijeenkomst te organiseren, waarin 
toegelicht zal worden welke stagemogelijkheden er zijn. Daarbij zal bijzondere aandacht 
worden gegeven aan de mogelijkheid van het volgen van de Praktijkmaster. Aan Deloitte 
wordt in het kader van deze bijeenkomst de mogelijkheid geboden toe te lichten welke 
mogelijkheden binnen Deloitte bestaan, en onder welke voorwaarden en tegen welke 
beloning een stage bij Deloitte kan worden gelopen.  
 
- Voor studenten die er voor kiezen de Praktijkmaster bij Deloitte te lopen  geldt dat 
Deloitte er op toe zal zien dat de bijbehorende stage voldoet aan de normen die de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid dienaangaande stelt. Deze normen zijn neergelegd in het 
Stagereglement Praktijkmaster Fiscaal Recht. De sectie zegt haar medewerking toe bij het 
vormgeven van mogelijke aanpassingen van het stagetraject bij Deloitte om aan die 
normen te voldoen. 
 





 
 
 
 
 
 
                                                                                   Rijksuniversiteit Groningen 
                                                                        Financial Shared Service Centre (FSSC) 
                                                                                                     Postbus 3 
                                                                                            9700 AA  GRONINGEN 
        Register Belastingadviseurs                                                             Blauwborgje 10 
        Brenkmanweg 6                                                                        9747 AC GRONINGEN 
        4105 DH  CULEMBORG                                                                           Nederland 
                                                                                           E-mail: fssc@rug.nl 
                                                                                             Tel: 050 363 4000 
         
                                                                                    BTW-nummer: NL001932706B01 
                                                                            Kamer van Koophandel nr.: 01179037 
                                                                                      Bank: ABN AMRO Bank N.V. 
                                                                                      IBAN: NL94ABNA0468822275 
                                                                                                 BIC: ABNANL2A 
 
   Factuur 
   ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
   Relatie                    Factuurnummer                 Factuurdatum          Project        Bedrag in EUR 
   R018012                    V6016000094                   19-09-2016            160140102 
   ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
   Continuering overeenkomst van 13 november 2007, zie de bijlage voor de                            25.000,00 
   overeenkomst.                                                                    
                                                                                    
   Gaarne het genoemde bedrag storten in 2016.                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
   │       BELASTINGOVERZICHT                          │ 
   │ Belastb. bedrag          Perc.    Belastingbedrag │ 
   ├───────────────────────────────────────────────────┤ 
   │        25.000,00          0,00               0,00 │ 
   └───────────────────────────────────────────────────┘ 
 
                                                                                              ──────────────── 
                                                                                  Totaal             25.000,00 
                                                                                              ================ 
 
 
   Wij verzoeken u vriendelijk om het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum over te maken onder 
   vermelding van het relatie- en factuurnummer. 
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