
Mailwisseling Jan Anthonie Bruijn – hoogleraar LUMC  
 
Mail Nieuwsuur aan Bruijn, 17/02/2022 
 
Geachte	heer	Bruijn, 
	
 
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	is	niet	correct,	blijkt	uit	onze	bevindingen: 
	
 
Uit	het	register	van	de	Universiteit	Leiden/LUMC	blijkt	dat	al	uw	nevenfuncties	als	onbezoldigd	zijn	
opgegeven	in	het	register.	Uit	ons	onderzoek	blijkt	dat	dat	niet	klopt.	Daarnaast	blijkt	dat	niet	al	uw	
nevenfuncties	in	het	register	zijn	opgegeven	en	ook	niet	in	uw	publieke	LUMC-profiel.	 
	
 
 
Daarover	heb	ik	de	volgende	vragen.	Gelieve	die	nauwkeurig	en	eenduidig	te	beantwoorden: 
	 
Hoe	verklaart	u	de	verschillen	tussen	de	in	het	register	opgegeven	nevenfuncties	en	de	nevenfuncties	welke	u	
naast	uw	hoogleraarschap	uitoefent? 
	
 
Vindt	u	niet	dat	u	als	politicus	en	voorzitter	van	de	Eerste	Kamer	dient	te	voldoen	aan	de	hoogste	
transparantienormen	die	gelden	binnen	de	academische	wereld?	 
	
 
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderwijs	verzorgd	op	de	universiteit?	 
	
 
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderzoek	verricht	als	hoogleraar?	 
	
 
Hoeveel	uur	per	week	besteedt	u	gemiddeld	aan	uw	hoogleraarschap	bij	het	LUMC?	 
	
 
Met	welk	doel	verricht	u	de	hoeveelheid	aan	nevenfuncties?	 
	
 
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 Bruijn aan Nieuwsuur, 18/02/2022 
 
 
Geachte heer Vugts, 
  
Dank voor uw email en de vragen. Hieronder volgt de beantwoording. Ik ben graag beschikbaar voor 
het geven van nadere toelichting indien gewenst. 
  
Met vriendelijke groet, 
Jan Anthonie Bruijn 
 
 
Hoe	verklaart	u	de	verschillen	tussen	de	in	het	register	opgegeven	nevenfuncties	en	de	nevenfuncties	welke	u	
naast	uw	hoogleraarschap	uitoefent? 
  
Al mijn nevenfuncties zijn (inclusief vermelding (on)bezoldigd) volledig transparant op internet te 
vinden op: 
	https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_j_a_bruijn_vvd 
Ik geef tevens periodiek mijn nevenfuncties door in Leiden, laatstelijk in november 2021 per mail, 
maar blijkbaar is dat administratief niet goed verwerkt. Ik heb daarover inmiddels contact 
opgenomen met de Universiteit met het verzoek dit alsnog te laten plaatsvinden. 
  
Vindt	u	niet	dat	u	als	politicus	en	voorzitter	van	de	Eerste	Kamer	dient	te	voldoen	aan	de	hoogste	
transparantienormen	die	gelden	binnen	de	academische	wereld?	 
  
Ja 
  
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderwijs	verzorgd	op	de	universiteit?	 
  
Dat doe ik wekelijks aan assistenten in opleiding tot medisch specialist, promovendi, studenten en 
stagiaires. 
  
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderzoek	verricht	als	hoogleraar?	 
  
Ik geef dagelijks leiding aan mijn onderzoeksgroep Nefropathologie (9 promovendi, meest recente 
promotie was in 2021; output 2021: 31 artikelen in internationale peer-reviewed journals). 
  
Hoeveel	uur	per	week	besteedt	u	gemiddeld	aan	uw	hoogleraarschap	bij	het	LUMC?	 
  



Ik ben voor 0,5 fte werkzaam als hoogleraar in Leiden (gemiddeld minimaal 22 uur per week aan 
onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg) en voor 0,5 fte als voorzitter van de Eerste Kamer, zoals 
geregeld in de CAO UMC’s (‘politiek verlof’). 
  
Met	welk	doel	verricht	u	de	hoeveelheid	aan	nevenfuncties?	 
  
De meeste nevenfuncties omvatten nauwelijks of geen activiteiten (Comité’s van Aanbeveling etc.) 
en horen qualitate qua bij mijn werk als hoogleraar of als Kamervoorzitter. De meest inhoudelijke 
nevenfunctie betreft de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, dit 
doe ik met als doel het ondersteunen van onderwijs, studenten, kunst en cultuur. 
	 
Kunt	u	Nieuwsuur	een	uitputtend	overzicht	verstrekken	van	al	uw	nevenfuncties-	en	belangen?	 
	 
Ja, dit is te vinden op: 
	https://www.eerstekamer.nl/persoon/prof_dr_j_a_bruijn_vvd 
 


