
Mailwisseling Erwin Muller – hoogleraar Universiteit Leiden 
 
Mail Nieuwsuur aan Muller, 17/02/2022 
 
Geachte heer Muller,  
  
Deze mail ontvangt u in uw hoedanigheid als hoogleraar. 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, en daaruit blijkt onder meer dat uw vermelding in het register niet correct is. 
  
In het register van de Universiteit Leiden is uw nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht van Avans 
Hogeschool als onbetaald opgegeven. Uit het jaarverslag van de Avans blijkt echter een betaling van 15.000 euro 
voor deze werkzaamheden. Ook uw deelname aan de kwaliteitscommissie Bibob is volgens het instellingsbesluit 
bezoldigd. Verder heeft u niet opgegeven dat u bestuurder en enig aandeelhouder bent van E.R. Muller Beheer 
B.V.  
  
Daarover heb ik de volgende vragen. Gelieve die nauwkeurig en eenduidig te beantwoorden: 
  
Hoe verklaart u de verschillen tussen de in het register ontbrekende nevenfuncties en uw daadwerkelijke 
nevenfuncties? 
  
Heeft u de Universiteit Leiden geïnformeerd over het bestaan van de E.R. Muller Beheer B.V.?  
  
Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan uw hoogleraarschap bij de Universiteit Leiden?  
 
 
Welke activiteiten ontplooit u met de E.R. Muller Beheer B.V.?  
  
Kunt u aangeven welke drie organisaties/bedrijven de afgelopen drie jaar de grootste klanten waren van 
voornoemde b.v.?  
  
Een nevenbelang is niet zozeer te vinden bij een eigen b.v., maar bij de klanten van die b.v.. Vindt u niet dat u ook 
de klanten van de E.R. Muller Beheer B.V. had moeten opgeven bij uw nevenfuncties?  
  
U verricht nevenwerkzaamheden voor de politie, voor het ministerie van J&V, het ministerie van BZK en Defensie. 
De stichting Maatschappij en Veiligheid wordt gefinancierd door onder meer het ministerie van BZK en politiebond 
ACP. Hoe	houdt	u	de	belangen	van	uw	opdrachtgevers	op	afstand	tijdens	uw	werk	als	hoogleraar?	 
  
Kunt u Nieuwsuur een uitputtend overzicht verstrekken van al uw nevenfuncties- en belangen?  
  
Ik verzoek u vriendelijk om uw reactie terug te sturen uiterlijk zaterdag 22:00. Als u later reageert bestaat de 
mogelijkheid dat we uw reactie niet mee kunnen nemen in onze publicatie. Als u niet reageert zullen we daar 
melding van maken. 
  
Voor vragen of onduidelijkheden ben ik graag bereid tot een nadere toelichting via onderstaand 
telefoonnummer.  
  
Met vriendelijke groeten,  
  
Yoeri Vugts 
 



Mail Muller aan Nieuwsuur, 19/02/2022 
 
 
Geachte heer Vugts, 
  
Bijgevoegd mijn antwoorden op uw vragen. Hoor graag als er nog onduidelijkheden zijn. 
  
Vriendelijke groeten, 
 
Erwin Muller 
 
 
 

Antwoorden Nieuwsuur 

Erwin Muller 

19 februari 2022 
 
 
Hoe verklaart u de verschillen tussen de in het register ontbrekende nevenfuncties en uw 
daadwerkelijke nevenfuncties? 

Op zowel de website van de Universiteit Leiden als op de aan Nieuwsuur geleverde lijst door de 
Universiteit Leiden zijn mijn nevenfuncties correct en openbaar weergegeven. Vanwege 
administratieve redenen is in het interne personeelssysteem van de Universiteit Leiden bij enkele 
nevenfuncties niet vermeld dat zij betaalde nevenfuncties zijn. Dat wordt gecorrigeerd. Het door de 
Universiteit Leiden aan Nieuwsuur verstrekte overzicht was gebaseerd op dit interne 
personeelssysteem. Het gaat daarbij om de nevenfuncties lid kwaliteitscommissie Bibob, voorzitter 
Kenniskring CTIVD, hoofdredacteur Handboeken Veiligheid Wolters Kluwer en de lidmaatschappen 
van de Raden van Toezicht van Lucas Onderwijs en GGZ-Noord-Holland Noord. Deze zijn allen 
betaalde nevenwerkzaamheden. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool 
is per 1/1/2022 beëindigd, maar was inderdaad ook een betaalde nevenwerkzaamheid. 
 
 
Heeft u de Universiteit Leiden geïnformeerd over het bestaan van de E.R. Muller Beheer B.V.? 

De Universiteit Leiden is hiermee bekend. 
 
 
Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan uw hoogleraarschap bij de Universiteit Leiden? 

38 uur per week, primair ingevuld nu als decaan. 
 
 
Welke activiteiten ontplooit u met de E.R. Muller Beheer B.V.? 

Inkomsten vanuit enkele nevenfuncties, zoals de eerder genoemde lidmaatschappen van Raden van 
Toezicht, worden gedeclareerd vanuit deze BV. Verder worden geen activiteiten vanuit deze BV 
ondernomen. 
 
 
Kunt u aangeven welke drie organisaties/bedrijven de afgelopen drie jaar de grootste klanten waren 
van voornoemde b.v.? 

Zie hierboven. 



 
 
Een nevenbelang is niet zozeer te vinden bij een eigen b.v., maar bij de klanten van die b.v.. Vindt u 
niet dat u ook de klanten van de E.R. Muller Beheer B.V. had moeten opgeven bij uw nevenfuncties? 

Deze zijn opgegeven als nevenfuncties, zie hierboven. Er zijn geen andere klanten dan de genoemde 
nevenfuncties. 



 

U verricht nevenwerkzaamheden voor de politie, voor het ministerie van J&V, het ministerie van 
BZK en Defensie. De stichting Maatschappij en Veiligheid wordt gefinancierd door onder meer het 
ministerie van BZK en politiebond ACP. Hoe houdt u de belangen van uw opdrachtgevers op afstand 
tijdens uw werk als hoogleraar? 

Als hoogleraar hanteer ik de normen en gedragscodes die daarvoor gelden. Nevenwerkzaamheden 
dragen bij aan de impact die wetenschappers/universiteiten hebben op de samenleving. De 
verbinding tussen wetenschap en samenleving is voor hoogleraren en universiteiten belangrijk. 
Steeds heb ik daarbij conform de wetenschappelijke eisen mijn werk als hoogleraar kunnen doen. 
 
 
Kunt u Nieuwsuur een uitputtend overzicht verstrekken van al uw nevenfuncties- en belangen? 

Zie hiervoor overzicht op website Universiteit Leiden. Dit overzicht is gecheckt en klopt. 
 


