
Mailwisseling Heinrich Winter – hoogleraar Rijksuniversiteit 
Groningen  
 
Mail Nieuwsuur aan Winter, 17/02/2022 
 
Geachte	heer	Winter,	 
	
	
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	Rijksuniversiteit	Groningen	ontbreken	enkele	nevenfuncties,	waaronder	uw	
directeursfunctie	bij	Pro	Facto	en	H.B.	Winter	B.V.	In	uw	publieke	nevenfunctieprofiel	van	de	RUG	wordt	
het	eerste	bedrijf	wel	genoemd,	maar	uw	eigen	b.v.	niet.	 
 
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	RUG	geïnformeerd	over	het	bestaan	van	uw	H.B.	Winter	B.V.?	 
	
 
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderwijs	verzorgd	als	hoogleraar?	 
	
 
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderzoek	verricht	als	hoogleraar?	 
	
 
Hoeveel	uur	per	week	besteedt	u	gemiddeld	aan	uw	hoogleraarschap	bij	de	RUG?	 
	
 
Welke	activiteiten	ontplooit	u	met	de	H.B.	Winter	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	H.B.	Winter	B.V.	had	moeten	opgeven	bij	uw	nevenfuncties?	 
	
 



U	verricht	met	Pro	Facto	werkzaamheden	voor	louter	overheden	en	semi-publieke	instellingen.	
Wetenschappers	worden	geacht	hun	kennis	breed	ter	beschikking	te	stellen.	Hoe	rijmt	dit	laatste	met	de	focus	
van	Pro	Facto	op	uitsluitend	dienstverlening	aan	en	voor	overheden	en	semi-pulbieke	instellingen?	 
	
 
Hoe	houdt	u	de	belangen	van	uw	opdrachtgevers	op	afstand	tijdens	uw	werk	als	hoogleraar?	 
	
 
Bij	Pro	Facto	werken	studenten	van	de	RUG.	In	hoeverre	komen	werkzaamheden	van	studenten	van	de	RUG	
ten	goede	aan	de	b.v.	van	Pro	Facto?	 
	
 
Hoe	voorkomt	u	dat	een	bepaalde	machtsverhouding	ontstaat	tussen	een	student	die	enerzijds	met	u	te	
maken	heeft	als	hoogleraar	en	anderzijds	met	u	als	directeur	van	Pro	Facto	B.V.?	 
	
 
Welke	(financiële)	belangen	heeft	u	bij	Lexnova	B.V.? 
	
 
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 
	
redacteur	
	
	
	
 
 
Mail Winter aan Nieuwsuur, 19/02/2022 
 
Dag Yoeri, 
Mijn antwoorden tref je hieronder aan, na de vragen. Als die nog vervolgvragen 
oproepen, aarzel niet te bellen of te mailen. 
gr. Heinrich Winter 
 
Mijn functie bij de RUG vervul ik sinds 1996 (na mijn promotie) parttime (0,6 fte). In 2000 
heb ik Pro Facto opgericht. Aandeelhouders van Pro Facto waren Hans van den Berg, die 
inmiddels met pensioen is, en de Houdstermaatschappij van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Op dit moment heeft Pro Facto vijf aandeelhouders. De RUG Houdstermaatschappij is nog 
steeds een van de aandeelhouders. Ikzelf ook nog steeds. Daarnaast zijn drie andere 
medewerkers van Pro Facto aandeelhouder. In 2000 heb ik H.B. Winter BV opgericht zodat 
ik de aandelen Pro Facto niet in prive zou hebben omdat ik mijn bedrijf wilde scheiden van 



mijn gezin. In H.B. Winter BV worden verder geen activiteiten verricht. Het is een pensioen-
BV. 
 
Omdat ik Pro Facto in 2000 heb opgericht en er sinds die tijd directeur van ben heb ik het 
nooit in een register van nevenfuncties aangemeld, zo'n register was er toen  namelijk nog 
niet. Ik heb altijd op mijn medewerkerspagina aangegeven dat ik directeur ben van Pro 
Facto (en ook op LinkedIn). Mijn facuilteitsbesturen, het bestuur van mijn vakgroep en het 
bestuur van de RUG zijn altijd op de hoogte geweest van mijn functie bij Pro Facto. Omdat 
H.B. Winter BV geen nevenfunctie is heb ik dat ook nooit aangemeld.  
 
Hoe verklaart u de verschillen tussen de in het register ontbrekende nevenfuncties en uw 
daadwerkelijke nevenfuncties? 
Zoals gezegd, H.B. Winter BV is geen nevenfunctie en heb ik daarom niet aangemeld en 
ook niet op mijn medewerkerspagina vermeld. Pro Facto staat altijd al op mijn 
medewerkerspagina en het bestuur van de universiteit, de faculteit en mijn vakgroep zijn 
van die nevenfunctie op de hoogte. Dat die functie niet in het register van de RUG staat 
is omdat die al van 2000 dateert en er toen nog geen register was. Ik heb die functie 
inmiddels alsnog geregistreerd in dat register. Dank dus voor het signaleren van deze 
omissie. 
 
 
 
Heeft u de RUG geïnformeerd over het bestaan van uw H.B. Winter B.V.? 
 
Nee, en dat lijkt me ook niet nodig. Zie boven. 
 
 
 
Wanneer heeft u voor het laatst onderwijs verzorgd als hoogleraar? 
 
Afgelopen week. Mijn onderwijslast overstijgt sinds jaar en dag de normen die wij bij de 
vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde daarvan hanteren. Ik verzorg vijf 
vakken in bachelor en (pre-)masters en ben intensief betrokken bij scriptiebegeleiding. 
 
 
 
Wanneer heeft u voor het laatst onderzoek verricht als hoogleraar? 
 
Ik ben vrijwel dagelijks bezig met onderzoek als hoogleraar; dat betreft zowel eerste 
geldstroom als derde geldstroom onderzoek. In die laatste categorie werk ik samen met 
andere stafleden van mijn vakgroep, onder meer in onderzoek voor de Nationale politie, 
het openbaar ministerie en de raad voor rechtsbijstand. Mijn publicaties in de eerste 
geldstroom concentreren zich op toezicht en evaluatie van wetgeving. Zie mijn 
publicaties die geregistreerd staat in PURE. 
 



 
 
Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld aan uw hoogleraarschap bij de RUG? 
 
Ik heb een aanstelling van 0,6 fte, maar schat in dat ik wekelijks ca 30 uur besteed aan 
mijn werk bij de RUG. 
 
 
 
Welke activiteiten ontplooit u met de H.B. Winter B.V.? 
 
Geen, zie boven. 
 
Kunt u aangeven welke drie organisaties/bedrijven de afgelopen drie jaar de grootste 
klanten waren van voornoemde b.v.? 
 
Geen, zie boven. 
 
 
 
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 H.B. Winter B.V. had moeten opgeven bij uw 
nevenfuncties? 
 
H.B. Winter BV  heeft geen klanten, zie boven. 
 
 
 
U verricht met Pro Facto werkzaamheden voor louter overheden en semi-publieke 
instellingen. Wetenschappers worden geacht hun kennis breed ter beschikking te stellen. 
Hoe rijmt dit laatste met de focus van Pro Facto op uitsluitend dienstverlening aan en voor 
overheden en semi-pulbieke instellingen? 
 
Ik stel mijn kennis ook breed ter beschikking. Dat betekent dat ik bijvoorbeeld 
medewerking verleen aan media (ik mocht de afgelopen jaren drie keer bij Nieuwsuur 
optreden bijvoorbeeld), maar ook aan kranten en online media als NU.nl. Het betekent 
niet dat de universiteit gratis diensten verleent aan overheden en semi-publieke 
instellingen. Wanneer die gerichte vragen hebben die onderzoeks- of onderwijstijd 
vergen, sluiten universiteiten daarover contracten af. 
 
 
 
Hoe houdt u de belangen van uw opdrachtgevers op afstand tijdens uw werk als 
hoogleraar? 
 



Ik heb zowel als hoogleraar bij de RUG als bij Pro Facto te maken met opdrachtgevers. U 
bedoelt wellicht hoe ik omga met de resultaten van het werk dat de RUG en Pro Facto 
voor opdrachtgevers uitvoeren? Ik zou zeggen dat het er helemaal aan ligt wat die 
resultaten zijn. Als die wetenschappelijk van belang zijn en het belang van de 
opdrachtgever wordt daardoor niet geschaad, dan deel ik die ook met studenten tijdens 
colleges. Dat brengt actualiteit en maatschappelijke relevantie binnen in de collegezaal. 
 
 
 
Bij Pro Facto werken studenten van de RUG. In hoeverre komen werkzaamheden van 
studenten van de RUG ten goede aan de b.v. van Pro Facto? 
 
De studenten die bij Pro Facto werken krijgen uiteraard betaald voor het werk dat ze 
verrichten. Als ze meewerken aan een onderzoeksproject komt dat werk ten goede aan 
de resultaten van dat onderzoek en daarmee komen ze indirect ook ten goede aan Pro 
Facto. 
 
 
 
Hoe voorkomt u dat een bepaalde machtsverhouding ontstaat tussen een student die 
enerzijds met u te maken heeft als hoogleraar en anderzijds met u als directeur van Pro 
Facto B.V.? 
 
Er werken geen studenten bij Pro Facto die bij mij vakken volgen of die door mij bij hun 
scriptie worden begeleid. Er is dus geen machtsverhouding aan de orde. 
 
 
 
Welke (financiële) belangen heeft u bij Lexnova B.V.? 
Niet direct. Pro Facto is aandeelhouder van Lexnova. 
 
 
 
Kunt u Nieuwsuur een uitputtend overzicht verstrekken van al uw nevenfuncties- en 
belangen? 
 
Behalve mijn functie bij Pro Facto, ben ik toezichthouder bij WIJ Groningen, een 
organisatie die werkzaamheden op het sociaal domein uitvoert voor de gemeente 
Groningen. Verder ben ik toezichthouder bij Forum Groningen, het mulitfunctionele 
gebouw in de stad Groningen waarin een bibliotheek, een bioscoop, 
tentoonstellingszalen, restaurants en een VVV-winkel zijn ondergebracht. 
 


