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Graag informeren wij u over het volgende. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 
heeft een journalist een kopie van ons register nevenwerkzaamheden opgevraagd. Dit register is 
de verzameling van alle afgeronde digitale meldingen van medewerkers van hun 
nevenwerkzaamheden. 

In eerste instantie is het verstrekken van een kopie geweigerd, maar recent heeft de Rechtbank 
in Utrecht hierover een uitspraak gedaan. De Rechtbank heeft het door de journalist ingestelde 
beroep gegrond verklaard, hetgeen effectief betekent <lat wij het register nevenwerkzaamheden 
binnen 8 weken beschikbaar moeten stellen. Dit betekent <lat we spoedig een uitdraai van het 
register zullen maken om te verzenden naar de journalist. 

Omdat wij graag een zo volledig en betrouwbaar mogelijk register openbaar maken, verzoeken 
wij u om alle medewerkers van uw faculteit/ dienst met klem te vragen om voor 14 juli a.s. hun 
nevenwerkzaamheden in AFAS en op hun individuele medewerkerspagina op juistheid te 
controleren en zo nodig aan te passen. 

Wij kunnen ons voorstellen dat dit op ko1te termijn zal leiden tot nieuwe afwegingen en 
dilemma's. Indien u als faculteitsbestuurder ondersteuning nodig heeft bij het maken van deze 
afwegingen, kunt u de volgende experts op <lit gebied benaderen: Jacomijn Wolters 
G.c.wolters@rug.nl), Bas van Dijk (s.r.van.dijk@rug.nl).

De informatie in het register nevenwerkzaamheden komt, als het goed is, overeen met de 
informatie op de individuele medewerkerspagina van de medewerkers - die al openbaar 
toegankelijk is op de website van de RUG. Toch kan het zo zijn dat een medewerker vanwege 
zwaarwegende belangen het niet wenselijk vindt dat de gegevens openbaar toegankelijk worden. 




