
 

Huishoudelijk regelement Professor Klaas Biersteker Fonds: 

 

Artikel 1 Procedure leerstoel benoeming 
 

De procedure om te komen tot de instelling van een professor Klaas Biersteker (PKB) 

leerstoel en de benoeming van de kandidaat is als volgt: 

 

1 Nederlandse Instellingen van Wetenschappelijk Onderwijs zijn in de gelegenheid 

voorstellen in te dienen bij de Raad van Advies . 

- Een omschrijving van de leeropdracht, zowel de onderzoek- als de 

onderwijscomponent hiervan; 

- Een omschrijving van de bestaande samenwerking van de betreffende universitaire 

groep met het arbeidshygiënische veld en het versterkend effect dat de instelling van 

de voorgestelde leerstoel hierop zal hebben; 

- Een voorstel voor de te benoemen kandidaat alsmede de motivering hiervoor  

 

2 De Raad van Advies zal een voordracht doen aan het PKB fonds voor invulling van de 

bijzondere hoogleraar-leerstoel. Het PKB fonds zal besluiten over: 

- De inhoudelijke omschrijving van de leerstoel; 

- De keuze van de universitaire groep; 

- De keuze van de kandidaat. 

 

3 Bij een positief advies wordt door  PKB fonds bij de betrokken universiteit een 

verzoek ingediend voor de vestiging van de bijzondere leerstoel. In geval van 

goedkeuring hiervan door het College van Bestuur, start de benoemingsprocedure 

volgens de bij de betreffende universiteit gebruikelijke werkwijze. De procedure 

resulteert in een bevoegdheidsverklaring door de universiteit van het PKB fonds om 

de voorgestelde kandidaat te benoemen danwel de benoeming te verlengen. 

 

4 Bij verschil van inzicht tussen de Raad van Advies en het PKB fonds over invulling 

van de leerstoel, dan is het PKB fonds gehouden binnen één maand met de Raad van 

Advies te overleggen omtrent het verschil in inzicht. 

 

5 Jaarlijks wordt door de hoogleraar een jaarverslag opgesteld dat ingaat op de concrete 

resultaten van het onderzoeks- en onderwijsprogramma. Het jaarverslag wordt 

besproken met het curatorium waarna de hoogleraar de Raad van Advies het verslag 

doet toekomen. 

 

6 De leerstoel wordt ingesteld voor 5 jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige 

verlenging. Een voorstel voor verlenging wordt tenminste zes maanden voor de afloop 

van de aanstelling ingediend door de universiteit en met een advies van het curatorium 

voorgelegd aan de Raad van Advies. 

 

7 De volgens bovenstaande procedure tot stand gekomen bijzondere leerstoel komt in 

aanmerking voor financiering door PKB fonds. 

 

 



 

Artikel 2 Reiskostenregeling 
 

Elk bestuurslid heeft recht op een onkostenvergoeding gebaseerd op een NS-retour 1e klas. De 

vergoeding geldt per vergadering waaraan wordt deelgenomen. Als grondslag voor de 

vergoeding  dient de afstand in kilometers tussen plaats van vertrek en de plaats van 

vergadering. Deze wordt via de NS tarieventabel omgezet in de prijs van een 1e klas retour. 

Rekening moet worden gehouden met: 

 Carpoolen (en financiële afhandeling daarvan) dient onderling geregeld te worden; 

 Parkeerkosten worden in de regel niet vergoed. 


