
Mailwisseling Ineke Sluiter – hoogleraar Universiteit Leiden / 
president KNAW  
 
Mail Nieuwsuur aan Sluiter, 21/02/2022 
 
Geachte	mevrouw	Sluiter,	 
	
	
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.	In	uw	geval	ontbreekt	in	het	register	en	op	uw	publieke	
profiel	informatie.	 
	
 
De volgende nevenfuncties ontbreken in het universiteitsregister en in uw publieke profiel: 

• Stichting Avond van Wetenschap & Maatschappij. Lid bestuur en voorzitter jury 

Huibregtsenprijs. 

• Paleis op de Dam. Lid Paleiscommissie. 

• Rijksmuseum van Oudheden Leiden. Lid raad van toezicht. 

 
Daarover	heb	ik	de	volgende	vragen.	Gelieve	die	nauwkeurig	en	eenduidig	te	beantwoorden: 
	 
Hoe	verklaart	u	het	verschil	tussen	de	vermelde	gegevens	in	het	register/profiel	en	uw	werkelijke	
nevenwerkzaamheden?	 
 
Bent	u	voornemens	deze	nevenfuncties	op	te	nemen	in	uw	publieke	profiel	en	in	het	register?	 
	
 
Zou	u,	als	president	van	de	KNAW	niet	juist	moeten	voldoen	aan	de	hoogste	transparantienormen	op	het	gebied	
van	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	dinsdag	17:00	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 KNAW aan Nieuwsuur, 21/02/2022 
 
Beste	Yoeri, 
	 
Ik	begreep	van	Ineke	Sluiter	dat	er	nog	wat	vragen	waren	over	de	informatie	over	haar	
nevenwerkzaamheden	in	het	universitaire	register	en	haar	publieke	profiel.	Het	klopt	dat	die	
nog	niet	één	op	één	correspondeerden.	Dat	komt	doordat	de	gegevens	op	verschillende	plekken	
worden	bijgehouden. 
Je	vindt	een	overzicht	van	alle	nevenwerkzaamheden	van	Ineke	Sluiter	op	haar	pagina	op	de	
KNAW-website.	De	‘achterkant’	van	de	website	van	de	Universiteit	Leiden	was	vorige	week	al	
bijgewerkt	(zie	screenshot).	De	website	(persoonlijke	webpage)	wordt	snel	geüpdatet. 
	 
Voor	de	rest	van	je	vragen	heeft	Irene	van	Houten	al	contact	met	Siebe,	toch? 
  
Hartelijke	groet,	
Helena	van	Oers 
 
 
 
Mail Nieuwsuur aan KNAW en Sluiter, 22/02/2022 
 
 
Dag Helena, 
  
Dank voor de reactie. Ik had mevrouw Sluiter inderdaad via haar Leiden-mail verstuurd om 
de rollen zuiver te houden. Zij is daar ook hoogleraar en ik benaderde haar in die 
hoedanigheid over het gebrekkige overzicht aan nevenfuncties.  
  
Het antwoord op een deel van mijn vragen geeft nog steeds geen verklaring voor het feit dat 
het profiel en het register niet op orde zijn. Ter illustratie: de Universiteit Leiden heeft op 4 
november 2021 een mail verstuurd aan alle hoogleraren met de oproep om alle 
nevenactiviteiten in het interne systeem op orde te brengen. Dat roept de vraag op: waarom 
is het profiel van mevrouw Sluiter dan sinds die oproep niet op orde? En waarom was het 
register niet op orde ten tijde van de verstrekking door de Universiteit Leiden? 
  
Dat de nevenfuncties van mevrouw Sluiter op de KNAW-pagina wel op orde zijn, doet niet af 
aan het feit dat deze ook bij de Universiteit Leiden op orde dienen te zijn. Dat de website 
van de UL vorige week op orde was, zegt dus dat dit maandenlang niet op orde was - 
ondanks de oproep hiertoe van het CvB van de Universiteit Leiden.  
  
Verder heb ik op de volgende vraag geen antwoord verkregen: 
Zou u, als president van de KNAW niet juist moeten voldoen aan de hoogste transparantienormen op het gebied 
van nevenfuncties?  
  
Mijn collega Siebe Sietsma heeft inderdaad contact met uw collega Irene gehad. Hij heeft 
vorige week nogmaals het verzoek gedaan voor mevrouw Sluiter om namens de KNAW te 
reageren op ons onderzoek, maar hij heeft niets meer van Irene vernomen. Dat heeft ons 
verbaasd.  
  



Mocht mevrouw Sluiter toch medewerking willen verlenen aan onze uitzending, zou u mij 
dat uiterlijk vanavond willen laten weten? Dan kunnen we een opname inplannen. Mocht zij 
helaas niet namens de KNAW willen reageren, dan zullen we dat ook als zodanig in onze 
uitzending benoemen.  
  
Ik zie uit naar het antwoord op de openstaande vragen. 
  
Hartelijke groeten, 
  
  
Yoeri Vugts 
 
redacteur 
 
 
 
 
 
Mail KNAW aan Nieuwsuur, 22/02/2022 
 
 
Beste	Yoeri, 
	 
Bedankt	voor	jouw	bericht.	Goed	om	het	zuiver	te	willen	houden,	maar	je	stelde	in	je	mail	zelf	
vragen	over	Ineke	Sluiter	in	haar	hoedanigheid	als	president… 
	 
Afijn,	de	KNAW	wil	zeker	reageren	op	jullie	onderzoek,	Irene	van	Houten	zo	een	reactie	naar	
Siebe.		 
	 
Hartelijke	groet, 
Helena	van	Oers 
 
 
 
Mail Nieuwsuur aan KNAW en Sluiter, 22/02/2022 
 
 
Dag Helena, 
  
Dank voor de reactie. Mijn mail van maandag 11:06 (zie bijlage) vangt aan met: “Deze mail ontvangt 
u in uw hoedanigheid als hoogleraar.” De mail is ook verstuurd naar haar werkmail bij de Universiteit 
Leiden. Ik benaderde mevrouw Sluiter als hoogleraar van de Universiteit Leiden. Dat neemt niet weg 
dat ik verderop in de mail bij 1 specifieke vraag natuurlijk de koppeling moet leggen met haar 
presidentschap van de KNAW, zoals wij die koppeling ook maken bij hoogleraren waarvan de 
nevenfunctieregistratie niet op orde is terwijl zij ook deel uitmaken van de RvB van een universiteit. 
Dit ziet dan op een voorbeeldrol. 
  
Fijn dat de KNAW wil reageren op ons onderzoek. Wij wachten de reactie vanuit Irene verder af. 
  



In relatie tot mijn vervolgvragen van gisteren over de registratie van Sluiter bij de universiteit: ga jij 
die namens Sluiter beantwoorden of komt mevrouw Sluiter zelf bij mij terug met de antwoorden? Ik 
verneem het graag. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
 
 
 
 
Mail KNAW aan Nieuwsuur, 23/02/2022 
 
 
Ha	Yoeri,	ik	zag	je	appje.	Ik	heb	begrepen	dat	de	update	van	de	Universiteit	Leiden	inmiddels	
gelukt	is.	En	bij	de	KNAW	stond	het	dus	al	goed.	Hartelijke	groet,	Helena 
 
 
 
Mail Nieuwsuur aan KNAW en Sluiter, 22/02/2022 
 
 
Dag Helena, 
  
Dank voor je mail - maar dat geeft nog steeds geen antwoorden op de vragen die nog open 
stonden. Graag verneem ik - met verwijzing naar onze eerdere mail met vragen - 
antwoorden op die openstaande vragen. Ik som ze voor de helderheid nog even op: 
  

• Waarom is het profiel sinds de oproep van de Universiteit Leiden in november 2021 niet 
op orde? En waarom was het register niet op orde ten tijde van de verstrekking door de 
Universiteit Leiden? 

• Zou u, als president van de KNAW niet juist moeten voldoen aan de hoogste 
transparantienormen op het gebied van nevenfuncties?  

Wij stellen deze vragen aan meerdere hoogleraren waarvan de administratie niet op orde is. 
Mevrouw Sluiter is de enige die onze vragen consequent niet beantwoordt.  
	 
Mochten antwoorden op onze vragen uitblijven, dan zijn wij genoodzaakt dat ook te melden in 
onze uitzending. Liever zien we echter dat onze vragen wel worden beantwoord.  
	 
Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vugts 
 
 
Mail KNAW aan Nieuwsuur, 24/02/2022 
 
 
Dag	Yoeri, 
	 
Dit	is	onze	reactie	op	jouw	vragen: 
Natuurlijk	moet	ook	de	president	van	de	KNAW	aan	de	hoogste	transparantienormen	voldoen.	Alle	
nevenfuncties	waren	dan	ook	te	allen	tijde	vindbaar	op	de	website	van	de	KNAW.	Dankzij	uw	
signalering	zijn	de	vermeldingen	bij	KNAW	en	Universiteit	nu	identiek,	wat	ongetwijfeld	een	



verbetering	is.	Deze	situatie	illustreert	de	wenselijkheid	van	1	centraal	register,	zoals	in	de	
schriftelijke	reactie	vanuit	de	KNAW	werd	bepleit. 
	 
Mochten	jullie	de	reactie	gebruiken,	dan	wel	graag	in	z’n	geheel. 
	 
Met	hartelijke	groeten, 
	 
Irene 
 


