
Mailwisseling Jan Peter Balkenende – Erasmus Universiteit 
 
Mail Nieuwsuur aan Balkenende, 17/02/2022 
 
Geachte	heer	Balkenende,	 
	 
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	gewerkt	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	Erasmus	Universiteit	blijkt	dat	slechts	één	onbezoldigde	nevenfunctie	is	gemeld,	te	
weten	een	partner-functie	bij	Ernst	&	Young.	Uit	ons	onderzoek	blijkt	echter	dat	deze	functie	niet	langer	
wordt	bekleed,	maar	dat	u	een	andere	functie	binnen	EY	bekleedt.	Wij	hebben	echter	vraagtekens	bij	de	
onbezoldigde	status	daarvan.	Daarnaast	missen	enkele	nevenfuncties	in	het	universiteitsregister,	
waaronder	uw	functie	als	associate	partner	van	adviesbureau	Hague	Corporate	Affairs	en	uw	
bestuursfunctie	bij	Noaber	Ventures.	 
	 
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	voormalig	premier	dient	te	voldoen	aan	de	hoogste	transparantienormen	die	gelden	
binnen	de	academische	wereld?	 
  
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderwijs	verzorgd	op	de	Erasmus	Universiteit?	 
  
Wanneer	heeft	u	voor	het	laatst	onderzoek	verricht	als	hoogleraar?	 
  
Hoeveel	uur	per	week	besteedt	u	gemiddeld	aan	uw	hoogleraarschap	bij	de	Erasmus	Universiteit?	 
  
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  
Email: yoeri.vugts@nieuwsuur.nl 



Mail van woordvoerder Balkenende, 19/02/2022 
 
Geachte heer Vugts, 
  
Met verwijzing naar uw mail aan prof. dr. Jan Peter Balkenende van 17 februari jongstleden, met als 
titel ‘Verzoek Nieuwsuur tot wederhoor’,  volgende. 
  
Allereerst, de heer Balkenende stelt het op prijs dat hij in de gelegenheid wordt gesteld een reactie 
te geven op de door u gestelde vragen. 
  
De heer Balkenende is in 2010 door Erasmus Universiteit Rotterdam uitgenodigd (parttime) 
hoogleraar te worden, wat ook geëffectueerd is per 1 december van dat jaar. Kort daarop is hij 
benoemd tot Partner bij EY. De afspraak met de universiteit was dat Balkenende geen 
onderzoekverplichtingen kreeg en dat hij zijn gemaakte uren kon declareren. In de praktijk 
betekende dit dat een bescheiden financiële vergoeding aan EY werd betaald, zelf ontving hij geen 
enkele vergoeding. 
  
Medio 2016 kwam het Partnerschap bij EY als gevolg van statutaire bepalingen van EY tot een einde 
en werd hij External Senior Advisor bij dezelfde onderneming. Vanaf dat moment zijn er geen 
declaraties meer bij de universiteit ingediend en verricht Balkenende zijn activiteiten als hoogleraar 
geheel onbezoldigd. Hij geeft colleges (deze week op woensdag nog), neemt deel aan conferenties, 
ondersteunt studentenactiviteiten, verzorgt optredens in het buitenland e.d. Er zijn geen 
onderzoekverplichtingen, maar hij is momenteel wel intensief betrokken bij een studieproject over 
de toekomst van markteconomieën in Europa. 
  
De heer Balkenende zelf hield zich niet met registers van de universiteit bezig, maar is uiteraard 
transparant over zijn andere activiteiten. Denk onder meer aan zijn lijst met nevenactiviteiten 
destijds als commissaris van ING of zijn LinkedIn-pagina. Naar zijn indruk zijn de activiteiten van een 
oud-premier overigens genoegzaam bekend. Dat blijkt ook wel uit uw onderzoekvragen, waarin 
gewezen wordt op de rol van de heer Balkenende als Associate Partner bij Hague Corporate Affairs 
en zijn voorzitterschap van de Noaber Foundation/Noaber Ventures. 
Daaraan kunnen, naast beperkte adviestaken bij Van Oord (sustainability) en RijkZwaan (geopolitiek), 
nog worden toegevoegd het voorzitterschap van de New Mobility Foundation, het lidmaatschap van 
de Raden van Toezicht van de TopsportCommunity en Port XL, en het lidmaatschap van de Club de 
Madrid, een organisatie van voormalige regeringsleiders van democratische landen. 
  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Ronald de Groot 
Communications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vervolgvragen Nieuwsuur aan woordvoerder Balkenende, 19/02/2022 
 
 
Beste heer De Groot, 
  
Dank voor uw beantwoording namens de heer Balkenende. De beantwoording roept bij ons enkele 
vragen op. Zou u deze ook kunnen beantwoorden?  
  

• Hoe verklaart u dat de opgaaf van nevenfuncties van een hoogleraar met een dergelijk hoog 
profiel niet volledig is? 

• Heeft de heer Balkenende alle genoemde functies opgegeven? Heeft hij voor alle functies 
toestemming gevraagd en gekregen? Zo ja, is dat mondeling of schriftelijk gebeurd? Kunt u 
eventuele kopieën daarvan verstrekken? Zo nee, voor welke functies is geen toestemming 
gevraagd en/of verleend? 

• Bent u van mening dat de heer Balkenende alsnog eventueel verzuim in opgaaf van 
nevenfuncties moet herstellen? Vindt u dat de EUR alsnog het register vwb de 
heer Balkenende moet aanvullen? 

• Valt de heer Balkenende wat de Erasmus Universiteit betreft binnen of buiten de sectorale 
regeling nevenwerkzaamheden van de VSNU/UNL?  

• De heer Balkenende geeft via zijn woordvoerder aan: “zelf hield [hij] zich niet met registers 
van de universiteit bezig”. Voor een overzicht verwijst de woordvoerder naar openbare 
bronnen, zoals LinkedIn. Voldoet de heer Balkenende hiermee aan de verantwoordelijkheid 
voor opgaaf van nevenfuncties aan de universiteit? 

• Als de heer Balkenende zich niet bezig hield met de registers van de universiteit, wie ten 
aanzien van zijn nevenfuncties dan wel?  

  
Zou u deze vragen aanstaande maandag voor 18:00 uur kunnen beantwoorden? Ik verneem graag 
van u als de deadline van beantwoording voor u een struikelblok vormt. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vugts  
 
 
Mail van woordvoerder Balkenende, 22/02/2022 
 
 
Geachte heer Vugts, 
  
De heer Balkenende heeft niets toe te voegen aan de door hem gegeven antwoorden op uw eerder 
gestelde vragen. 
  
Sinds het eindigen van zijn premierschap in 2010 is de heer Balkenende altijd open en transparant 
geweest over de door hem beklede functies. Zo zijn meerdere keren publiek toegankelijke 
overzichten gegeven van alle (neven)activiteiten. 
  
Met plezier en enthousiasme vervult hij zijn aanstelling als hoogleraar aan Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Er werd reeds aangegeven dat de heer Balkenende zich niet bezighield met de registers 
van de universiteit. Wel sprak hij met de meest betrokken decanen over zijn nevenactiviteiten, 
waarbij werd vastgesteld dat geen sprake was van belangenverstrengeling of van financieel gewin, 
noch aan de kant van de heer Balkenende noch aan de kant van de EUR. 
  



In het licht van de transparantie is het nevenwerkregister van de heer Balkenende inmiddels 
aangepast. De heer Balkenende kon hierbij rekenen op de ondersteuning van de twee faculteiten 
waar hij zijn werkzaamheden verricht. In de toekomst zullen zij hem hierin beter assisteren en 
faciliteren. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Ronald de Groot 
Communications 
 
 
 
 
Mail Nieuwsuur aan woordvoerder Balkenende, 22/02/2022 
 
 
 
Beste heer De Groot, 
  
Bedankt voor de mail. Wij betreuren het dat de heer Balkenende niet op onze vragen in wil gaan. Het 
zijn in onze ogen relevante vragen over transparantie van nevenfuncties. Juist gezien het uitstel van 
beantwoording waar je gisteren om vroeg, had ik gerekend op adequate beantwoording van onze 
vragen. Wij zien ons genoodzaakt in onze berichtgeving en uitzending dan ook te benoemen dat niet 
al onze vragen door de heer Balkenende beantwoord worden. 
  
Wellicht is het een overbodig verzoek, maar wij zouden de heer Balkenende graag de gelegenheid 
geven om op camera te reageren op onze bevindingen. Mocht de heer Balkenende daar 
medewerking aan willen verlenen, dan verneem ik dat graag. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vugts   
 


