
Mailwisseling Ed Brinksma – voorzitter College van Bestuur 
Erasmus Universiteit 
 
Mail Nieuwsuur aan Brinksma, 19/02/2022 
 
Geachte	heer	Brinksma,	 
	 
Deze	mail	ontvangt	u	in	uw	hoedanigheid	als	voorzitter	van	het	College	van	Bestuur	van	de	Erasmus	
Universiteit	en	uw	positie	als	hoogleraar	bij	de	UTwente.	Voor	actualiteitenrubriek	Nieuwsuur	
(NOS/NTR)	werk	ik	aan	een	publicatie	waarin	uw	naam	wordt	genoemd	en	daarom	stuur	ik	u	enkele	
vragen	ter	wederhoor. 

Kort	inleidend: 

Nieuwsuur	doet	sinds	twee	jaar	onderzoek	naar	nevenbelangen	en-	functies	van	alle	hoogleraren	aan	
universiteiten	aangesloten	bij	UNL	(VSNU).	Dat	onderzoek	richt	zich	op	dit	moment	met	name	op	het	
register	dat	universiteiten	moeten	houden	met	daarin	de	nevenbelangen	van	alle	aan	de	universiteit	
verbonden	hoogleraren.	Deze	regeling	(aangehecht)	geldt	voor	alle	hoogleraren,	ongeacht	type	leerstoel	
en	omvang	van	de	aanstelling,	en	ongeacht	of	ze	werken	aan	een	universiteit	of	in	een	academisch	
ziekenhuis.	We	hebben	geconstateerd	dat	een	groot	aantal	registraties	niet	correct,	incompleet	of	onjuist	
is.	Ook	uw	universiteit	heeft	ons	een	kopie	van	het	register	toegezonden.	Uw	naam	komt	ook	voor	in	het	
UTwente-register	met	nevenfuncties,	maar	het	register	is	daarin	niet	compleet.	Uw	naam	komt	niet	voor	
in	het	register	van	de	Erasmus	Universiteit.	 

In	het	register	van	de	UTwente	staan	drie	nevenfuncties	vermeld.	In	uw	publieke	profiel	bij	de	Erasmus	
Universiteit	ontbreken	uw	functies	als: 

• lid	van	de	Raad	van	Toezicht	Hogeschool	Utrecht 
• lid	board	Economic	Board	Zuid-Holland 

In	beide	registers	en	in	uw	publieke	profiel	ontbreekt	uw	functie 
• bestuurder	ACCEZ 
• bestuurder	Convergence 

Daarover	heb	ik	de	volgende	vragen.	Gelieve	die	nauwkeurig	en	eenduidig	te	beantwoorden: 

Waarom	zijn	deze	nevenfuncties	niet	opgenomen	in	de	nevenwerkzaamheden	in	uw	publieke	profiel	en	beide	
registers? 

Bent	u	voornemens	deze	nevenfuncties	op	te	nemen	in	uw	publieke	profiel	en	in	beide	registers? 

Bent	u	het	met	mij	eens	dat	de	voorzitter	van	het	CvB	een	voorbeeldrol	dient	te	vervullen	in	transparantie	
over	de	vervulling	van	zijn	of	haar	nevenfuncties?		Heeft	u	deze	voorbeeldrol	voldoende	vervuld? 

Heeft	de	Raad	van	Toezicht	bij	de	start	van	uw	dienstverband	en/of	bij	de	start	van	uw	nevenfuncties	
toestemming	gegeven	voor	de	hierboven	genoemde	nevenfuncties?	 

Kunt	u	Nieuwsuur	een	uitputtend	overzicht	verstrekken	van	al	uw	nevenfuncties-	en	belangen?	 

Ik	verzoek	u	vriendelijk	om	uw	reactie	terug	te	sturen	voor	aanstaande	maandagavond	18:00	uur.	Mocht	u	
niet	in	de	gelegenheid	zijn	om	te	reageren	voor	de	deadline,	zou	u	mij	daar	dan	van	op	de	hoogte	kunnen	
stellen?	 

Voor	vragen	of	onduidelijkheden	ben	ik	graag	bereid	tot	een	nadere	toelichting	via	onderstaand	
telefoonnummer.	 



Met	vriendelijke	groeten, 

Yoeri	Vugts	
redacteur 

 
Mail Brinksma aan Nieuwsuur, 21/02/2022 
 
 
Geachte heer Vugts, 
  
Met verwijzing naar uw mail van 17 februari jongstleden, met als titel ‘Verzoek Nieuwsuur tot 
wederhoor’, stuur ik u dit bericht. 
  
Allereerst, ik stel het zeer op prijs dat ik in de gelegenheid word gesteld een reactie te geven op de 
door u gestelde vragen. Hieronder zal ik ingaan op uw vragen: 
  
Wat betreft de benoeming als hoogleraar: deze betreft alleen de Universiteit Twente, aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam ben ik niet  benoemd als hoogleraar en derhalve niet opgenomen in 
het register. 
  
De positie van lid van de Raad van Toezicht bij de Hogeschool Utrecht komt abusievelijk niet voor in 
mijn publieke profiel bij de EUR. Deze nevenfunctie is gemeld en goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht bij mijn indiensttreding. Dit wordt z.s.m. aangepast op de website en nemen we mee in het 
nieuwe jaarverslag. . 
  
De genoemde andere functies uit uw mail zijn niet op te vatten als nevenwerkzaamheden in de zin 
van de regeling. Zij zijn bezigheden die voortvloeien uit de normale vervulling van mijn functie als 
lid/voorzitter van het College van Bestuur, vertegenwoordigen geen persoonlijk, maar een 
instellingbelang, en zijn uiteraard onbezoldigd. 
  
De nevenfuncties in de zin van de regeling zijn voor de duidelijkheid dus: 
•            Hoogleraar Universiteit Twente 
•            Lid RvT Hogeschool Utrecht 
 (vanuit de Universiteit Twente geredeneerd dus: Voorzitter CvB EUR en Lid RvT Hogeschool Utrecht, 
zoals daar vermeld). 
  
Het verder in het publieke profiel vermelde lidmaatschap van de Landelijke Commissie Geragscode 
Internationale Studenten betreft een vertegenwoordiging namens de UNL. Deze staat vermeld 
vanwege de vergoeding van een vacatiegeld. Dit wordt aan de EUR overgemaakt. 
  
Tot slot: uiteraard ben ik het met u eens dat de voorzitter van het CvB een voorbeeldrol heeft. Ik 
voldoe hier mijns inziens volledig aan. De omissie van de bedoelde functie is een administratieve fout 
en wordt hersteld. Mijn excuses voor de verwarring die mogelijk hierdoor is ontstaan. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ed Brinksma 
Voorzitter College van Bestuur 


