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Betreft

Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de leden Omtzigt en Van
der Molen (beiden CDA), Leijten (SP), Verhoeven (D66) en Kuiken
(PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van O nderwijs,
Cultuur en Wetenschap.

Op 08 mei 2020 jongstleden hebben de leden Omtzigt en Van der Molen (beiden
CDA), Leijten (SP), Verhoeven (D66) en Kuiken (PvdA) van uw Kamer schriftelijke
vragen gesteld (2020Z08228) over het onderzoek naar de nevenfuncties van
professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn rol in de
promotie van de verkoop van paspoorten.
Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk. Door de
leden van uw Kamer wordt onder meer verzocht om het onderzoeksrapport,
inclusief de reactie van de onderwijsinspectie, aan de Kamer te doen toekomen.
In antwoorden op eerdere vragen van de leden Omtzigt en Van Der Molen is
aangegeven dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zich na oplevering van het
onderzoeksrapport zal moeten verhouden tot de onderzoeksresultaten en
passende maatregelen dient te nemen. Tevens heb ik toen toegezegd uw Kamer
zo spoedig mogelijk per brief over het onderzoeksrapport en het oordeel van de
inspectie over dit onderzoek en de maatregelen van de RUG te informeren.1 Van
de RUG heb ik begrepen dat de besluitvorming op het onderzoeksrapport op korte
termijn wordt afgerond. Ik verwacht deze week het rapport inclusief een overzicht
van de door de RUG genomen maatregelen te ontvangen.
Ik informeer uw Kamer zo spoedig mogelijk over het rapport en oordeel van de
inspectie. Op dat moment voorzie ik ook in de antwoorden op de door uw leden
gestelde vragen met bovengenoemd kenmerk.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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