
From: Nevenwerkzaamheden UU <nevenwerkzaamheden@uu.nl>  
Sent: donderdag 10 februari 2022 11:54 
To:  
Subject: Verificatie van uw nevenwerkzaamheden: actie gevraagd / Verification of your ancillary 
activities: action needed 
Importance: High 
 
For English, see below 
 
Geachte hoogleraar, 
 
Zoals u in de oproep van uw decaan heeft gelezen, zijn recente vragen vanuit de media 
aan de Universiteit Utrecht aanleiding om ons register van nevenwerkzaamheden te 
verifiëren en daar hebben we u bij nodig.  
 
In de praktijk worden gegevens over uw nevenwerkzaamheden in aparte systemen 
vastgelegd, zowel voor het proces van aanvraag/goedkeuring als voor 
registratie/publicatie (op de website). Middels deze uitvraag controleren en actualiseren 
we de beschikbare informatie, opdat er een volledig beeld is van de feitelijke situatie. 
Wij hebben gepoogd uw nevenwerkzaamheden zo volledig mogelijk uit onze 
administratieve systemen te halen, en weer te geven in het Excel-overzicht in de bijlage. 
Omwille van de zorgvuldigheid is een controle van de beschikbare informatie door u 
nodig.   
 
Wat vragen wij van u? 
Wilt u voor dinsdag 15 februari 17.00u: 

1. deze nevenwerkzaamheden controleren op juistheid en volledigheid m.b.t. uw 
rol en de organisatie waar u de nevenwerkzaamheden voor uitvoert, en indien 
nodig actualiseren door de tekst in het overzicht aan te passen; 

2. niet actuele nevenwerkzaamheden verwijderen uit het overzicht; 
3. aangeven of de nevenwerkzaamheden bezoldigd (in het Engels: remunerated) 

zijn of niet, en indien bezoldigd, of de inkomsten ten gunste van de Universiteit 
Utrecht komen (indien in het overzicht ‘unknown’ vermeld staat, is het belangrijk 
dat deze informatie aangevuld wordt); 

4. het gecontroleerde en aangevulde Exceloverzicht opslaan en retour sturen naar 
nevenwerkzaamheden@uu.nl.  

 
Aanvullende toelichting: 

• De door u gecontroleerde en eventueel aangevulde gegevens m.b.t. uw 
nevenwerkzaamheden zullen worden gedeeld met een nieuws- en 
actualiteitenprogramma. 

• We verzoeken u het toegestuurde format aan te houden en andere informatie 
over de nevenwerkzaamheden achterwege te laten, om eenduidige verwerking 
in het register mogelijk te maken. 

• We verzoeken u alle nevenwerkzaamheden te melden die conform de sectorale 
regeling nevenwerkzaamheden gemeld moeten worden (zie o.a. veel gestelde 
vragen onderaan de regeling). 
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• Een onkostenvergoeding (bijvoorbeeld voor gemaakte reiskosten) geldt niet als 
bezoldiging. 

• Nevenwerkzaamheden die in afstemming met de mandataris niet publiek 
gemaakt mogen worden vanwege zwaarwegende belangen (zoals ernstige 
bedreiging van de persoonlijke levenssfeer) laten we buiten dit register. Mocht 
dit van toepassing zijn op een nevenwerkzaamheid in het bijgevoegd overzicht, 
gelieve deze dan te verwijderen. 

• Waar dit aan de orde is, verzoeken wij u uw persoonlijke profielpagina te 
actualiseren. Voor informatie hierover zie intranet.uu.nl/hoe-vul-ik-mijn-
profielpagina-als-wper.  

• Nevenwerkzaamheden die u nog niet heeft aangevraagd maar wel uitvoert, kunt u 
alvast als aanvulling in het Excel-overzicht doorgeven. Daarnaast wordt u verzocht 
hiervoor een aanvraag in te dienen, via de bestaande werkwijze. Zie 
intranet.uu.nl/nevenwerkzaamheden. 

 
Heeft u naar aanleiding van deze mail vragen? Dan kunt u mailen naar 
nevenwerkzaamheden@uu.nl.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Meier en Reinout Jongbloets 
Directie Human Resources 
 

 

 

Dear professor, 
 
As you have read in the email from your Dean, recent questions from the media to 
Utrecht University have prompted us to verify our register of ancillary activities and we 
need you to do so.  
 
In practice, information about your ancillary activities is recorded in separate systems, 
both for the application/approval process and for registration/publication (on the 
website). With this request, we check and update the available information, so that 
there is a complete picture of the actual situation.  
We have tried to extract your ancillary activities from our administrative systems as 
completely as possible, and listed them in the Excel sheet in the attachment. Due to 
diligence, a verification of the available information by you is required.   
 
What do we ask of you? 
Would you please, by 5 p.m. on Tuesday, 15 February: 
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1. check these ancillary activities for correctness and completeness with regard to 
your role and the organisation for which you carry out the ancillary activities, and 
if necessary, update them by modifying the text in the overview;  

2. remove any ancillary activities from the overview that are not up to date; 
3. indicate whether the ancillary activities are remunerated or not and, if 

remunerated, whether the revenue is for the benefit of Utrecht University (if 
'unknown' is mentioned in the overview, it is important to complete this 
information); 

4. save the checked and completed Excel sheet and return it to 
nevenwerkzaamheden@uu.nl.  

 
Additional information: 

• The data you have checked and possibly completed with regard to your ancillary 
activities will be shared with a news and current affairs programme. 

• We kindly request that you follow the format sent to you and omit any other 
information about your ancillary activities in order to enable unambiguous 
processing in the register. 

• We kindly request you to report all ancillary activities, that need to be reported in 
accordance with the sectoral regulations governing ancillary activities (see also 
frequently asked questions at the bottom of the regulation). 

• - An expense allowance (for example, for travel expenses) does not count as 
remuneration 

• Ancillary activities that may not be disclosed to the public in agreement with the 
mandate holder due to important interests (such as a serious threat to personal 
privacy), are not included in this register. Should this apply to an ancillary activity 
in the attached overview, please delete it. 

• Where this applies, please update your personal profile page. For information 
about this, see intranet.uu.nl/en/how-do-i-fill-my-profile-page-as-academic-staff.  

• Ancillary activities that you have not yet applied for but perform, can be entered 
as additions in the Excel overview. You are also requested to submit an 
application for this, using the existing procedure. See intranet.uu.nl/en/ancillary-
activities. 

 
Do you have any questions regarding this email? If so, please send an email to 
nevenwerkzaamheden@uu.nl. 
 
Thank you in advance for your cooperation.  
 
Yours sincerely, 
 
Bas Meier and Reinout Jongbloets 
Human Resources 
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