
Mailwisseling Jo van Engelen – hoogleraar TU Delft en 
Rijksuniversiteit Groningen 
 
Mail Nieuwsuur aan Van Engelen, 17/02/2022 
 
Geachte	heer	Van	Engelen,	
	
	
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	universiteiten	hebben	ons	een	kopie	van	het	register	toegezonden,	en	daaruit	blijkt	onder	meer	
dat	uw	vermelding	in	de	registers	niet	correct	is. 
	
 
In	het	register	van	de	TU	Delft	worden	niet	al	uw	nevenwerkzaamheden	vermeld,	zoals	uw	nevenfunctie	
bij	Nedap	of	Espria.	In	het	register	van	de	Rijksuniversiteit	Groningen	komt	u	helemaal	niet	voor.	Op	het	
publieke	profiel	van	uw	pagina	op	de	website	van	de	RUG	verwijst	u	naar	uw	LinkedIn-pagina	en	vermeldt	
u	uw	nevenfuncties	dus	niet	op	de	wijze	die	daarvoor	gehanteerd	wordt	bij	universiteiten.	 
	
 
Over	uw	nevenfuncties	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	uw	nevenfuncties?	 
	
 
Hoeveel	uur	per	week	besteedt	u	gemiddeld	aan	uw	hoogleraarschap	bij	de	TU	Delft?	En	hoeveel	bij	die	aan	
de	RUG?	 
	
 
Welke	activiteiten	ontplooit	u	met	uw	bedrijf	Van	Engelen	B.V.?	 
 
Kunt	u	aangeven	welke	drie	organisaties/bedrijven	de	afgelopen	drie	jaar	de	grootste	klanten	waren?	Zo	nee,	
waar	komen	de	geldstromen	naar	de	Van	Engelen	B.V.	vandaan?	 
	
 
U	bent	consultant	van	of	heeft	consultancywerk	verricht	voor	grote	bedrijven/organisaties	als	Essent,	TNT,	
de	ANWB.	Hoe	houdt	u	de	belangen	van	uw	partners/opdrachtgevers	op	afstand	van	uw	werk	als	
wetenschapper?	 
	
 
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 Van Engelen aan Nieuwsuur, 18/02/2022 
 
 
 
Geachte heer Vugts, 
  
Ik kan de verschillen tussen wat ik aan de universiteiten rapporteer en wat de universiteiten extern 
rapporteren niet volledig overzien noch verklaren maar wellicht kom ik een eind. 
  
Zowel de Rijksuniversiteit Groningen als de Technische Universiteit Delft worden telkens volledig 
geïnformeerd over mijn nevenactiviteiten en hebben mijn nevenactiviteiten ook geaccordeerd. Elk 
jaar zijn er gesprekken met de decanen van beide faculteiten (geweest) waarin onder meer de 
nevenactiviteiten zijn besproken en toegestaan. 
  
Aan de RuG ben ik emeritus hoogleraar, dat kan wellicht verklaren waarom u daar niets over mij 
aantreft. Voor mijn emeritaat had ik daar een aanstelling voor 0,2 fte.  
  
Aan de TUD besteed ik ongeveer 12 uur per week (0,3 fte). Afgelopen jaar waren er problemen met 
de benaderbaarheid van de voor melding beschikbare online formulieren. Dat heb ik terstond 
gemeld aan de decaan en zij heeft geholpen met een oplossing. Ik heb een formele casus 
aangemaakt om de tekortkoming te melden (case no C211014362). Na wat interactie heeft de TUD 
de case gesloten met een melding aan mij op 8 november 2021: “De nevenwerkzaamheden zijn 
verwerkt in het systeem.”. Vanaf dat moment kan ik de procesgang niet meer overzien. 
  
Van Engelen BV is een niet actieve BV en er zijn geen geldstromen vanuit werkzaamheden. Als 
zodanig is ook bij de Belastingdienst bekend (en door de BD bevestigd) dat de BV niet actief is. Er zijn 
dus ook geen klanten.Tot ongeveer twee jaar geleden waren vergoedingen voor toezichtfuncties 
BTW plichtig, bij twee of meer functies moest daar een volwaardig BTW vehicle voor bestaan. Vanaf 
ongeveer twee jaar leden is Europese regelgeving van kracht geworden waarin inkomsten uit 
toezichtfuncties juist niet BTW belast mogen worden. Daarmee kwam het nut van een actieve BV te 
vervallen. 
  
Ik verricht geen adviesactiviteiten en er is geen interactie met mijn wetenschappelijk werk. De door u 
genoemde opdrachten dateren van lang geleden (voornamelijk jaren ’90 en begin ’00). 
  



Op dit moment ben ik lid RvC bij Nedap en Espria, lid RvT bij PFZW en lid bestuur bij Triade 
(stichtingenrecht, de facto niet gelijk aan maar wel vergelijkbaar met een lid RvT). 
  
Ik neem aan dat ik hiermee uw vragen voldoende beantwoord heb. Mochten er nog vragen bij u 
leven, dan bent u uiteraard welkom!  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jo van Engelen 
 


