
Mailwisseling Geert ten Dam – voorzitter College van Bestuur 
Universiteit van Amsterdam 
 
Mail Nieuwsuur aan Ten Dam, 19/02/2022 
	
Geachte	mevrouw	Ten	Dam, 
	 
Deze	mail	ontvangt	u	in	uw	hoedanigheid	als	voorzitter	van	de	Raad	van	Bestuur	van	de	Universiteit	van	
Amsterdam.	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	
register	met	nevenfuncties,	maar	het	register	is	daarin	niet	compleet.	 
  
Uit	ons	onderzoek	blijkt	dat	een	aantal	nevenfuncties	missen	in	het	register	en	in	uw	publieke	profiel:	u	
heeft	zitting	in	de	board	of	recommendation	study	association	of	Economics	and	Business,	bent	lid	van	het	
comité	van	aanbeveling	VO-Content	/	heeft	zitting	in	de	board	van	Amsterdam	Economic	Board,	bent	
ambassadeur	van	Oud	Geleerd,	Jong	gedaan	en	bent	lid	van	het	Comité	van	Aanbeveling	Crea	Orkest.	 
	 
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	in	het	
register? 
	 
Bent	u	voornemens	deze	nevenfuncties	op	te	nemen	in	uw	publieke	profiel	en	in	het	register?	 
	 
Is	de	Raad	van	Toezicht	bij	de	start	van	uw	dienstverband	aan	de	UvA	en/of	bij	de	start	van	de	
nevenwerkzaamheden	op	de	hoogte	gesteld	van	deze	nevenfuncties?	Heeft	u	voor	deze	nevenfuncties	
toestemming	verkregen	van	de	RvT?	 
	 
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? 
	 
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 Ten Dam aan Nieuwsuur, 21/02/2022 
 
Beste Yoeri Vughts, 
  
  
Dank voor uw mail. Hieronder beantwoord ik graag uw vragen. 
  

Waarom zijn deze nevenfuncties niet opgenomen in de nevenwerkzaamheden in uw publieke profiel 
en in het register? 

De door u opgesomde activiteiten betreffen geen nevenwerkzaamheden/functies* maar behoren 
onlosmakelijk tot mijn takenpakket als bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam (UvA). 
Hierbij een korte toelichting: 
De UvA is al sinds 2011 op basis van het Convenant voor de economische versterking van de 
Metropoolregio Amsterdam lid van de Amsterdam Economic Board (AEB) samen met andere 
Amsterdamse kennisinstellingen, bedrijven en de gemeente. De voorzitter van het bestuur heeft hier 
namens de UvA zitting in. Bij mijn aantreden als CvB-voorzitter heb ik de board-zetel dan ook van 
mijn voorganger overgenomen. https://amsterdameconomicboard.com/wie-zijn-we/#board. 
Deelname aan de AEB staat overigens vermeld op mijn 
wikipagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geert_ten_Dam 
De study association of Economics and Business is de studievereniging van onze eigen Faculteit 
Economie en Bedrijfskunde. Dit is (namens de UvA) onderdeel van mijn werk en dit geldt ook voor 
het Comité van aanbeveling CREA orkest. Comités van aanbeveling (zo ook het Comité VO 
content) worden in de regel niet als nevenwerkzaamheid aangemerkt. Hetzelfde geldt voor het 
ambassadeurschap bij Oud geleerd, Jong gedaan. Dit is een Stichting van twee UvA-alumni. De 
Stichting heeft een Raad van Toezicht (waar ik dus niet inzit). https://oudgeleerdjonggedaan.nl/over-
ons/ 
Bent u voornemens deze nevenfuncties op te nemen in uw publieke profiel en in het register? 

Het betreft hier geen nevenwerkzaamheden zoals hierboven toegelicht, maar behoort tot 
werkzaamheden door mij te verrichten op grond van en overeenkomstig hetgeen door de werkgever 
is opgedragen. 
Is de Raad van Toezicht bij de start van uw dienstverband aan de UvA en/of bij de start van de 
nevenwerkzaamheden op de hoogte gesteld van deze nevenfuncties? Heeft u voor deze nevenfuncties 
toestemming verkregen van de RvT? 

Ja, de betreffende zaken zijn gemeld, besproken en goedgekeurd door de RvT. Dit is conform de 
toelichting bij artikel 2 van de Sectorregeling en valt onder de met mij gemaakte afspraken over mijn 
takenpakket en hoeven dus niet als nevenwerkzaamheid te worden gepubliceerd. 
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? 

Zeker, mijn nevenfuncties staan vermeld op de UvA-website. 
Kunt u Nieuwsuur een uitputtend overzicht verstrekken van al uw nevenfuncties- en belangen? 

In het aan Nieuwsuur aangeleverde overzicht (peildatum november 2021) staat mijn nevenfunctie bij 
Amsterdam & Partners nog niet vermeld. Deze functie heb ik per 1 januari 2022 aanvaard en staat 
sindsdien in mijn profiel op de UvA-website vermeld. Onlangs ben ik benoemd als directeur (is 



lidmaatschap) van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Ook deze activiteit 
is opgegeven (en goedgekeurd) en wordt uiteraard vermeld. 
  
* Onder nevenwerkzaamheid wordt volgens de cao (en de Sectorregeling) verstaan: !alle 
werkzaamheden en activiteiten die een betrokkene buiten de functie en/of opgedragen taak bij de 
universiteit verricht …”. Volgens de cao wordt onder functie verstaan: het samenstel van 
werkzaamheden door de werknemer te verrichten op grond van en overeenkomstig hetgeen hem 
door de werkgever is opgedragen. Bij de toelichting bij de Sectorregeling staat het volgende onder 2 
Wat valt onder !functie en opgedragen taak” van een persoon: De opgedragen taak  van een persoon 
wordt bepaald op basis de indeling in het UFO. De regeling ziet ook op andere betrokkenen. Onder 
opgedragen personen taken vallen de met hem/haar gemaakte afspraken over het verrichten van 
bepaalde taken. Deze bepalingen zijn ook op leden van het College van Bestuur van toepassing. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Geert ten Dam 
  
  
Universiteit van Amsterdam 
Voorzitter College van Bestuur 
 


