
Mailwisseling Mirjam van Praag – Voorzitter Raad van Bestuur VU 
Amsterdam 
 
Mail Nieuwsuur aan Van Praag, 19/02/2022 
 
Geachte	mevrouw	Van	Praag,	 
	 
Deze	mail	ontvangt	u	in	uw	hoedanigheid	als	voorzitter	van	het	College	van	Bestuur	van	de	VU.	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.	Uw	naam	komt	ook	voor	in	het	
register	met	nevenfuncties,	maar	het	register	is	daarin	niet	compleet.	 
  
Uit	ons	onderzoek	blijkt	dat	drie	nevenfuncties	missen	in	uw	profiel	en	in	het	register:	 

• lid	raad	van	advies	stichting	Everyday	Heroes	 
• bestuurder	eenmanszaak	DBH	International	 
• bestuurslid	American	European	Community	Association 

	 
Daarover	heb	ik	de	volgende	vragen.	Gelieve	die	nauwkeurig	en	eenduidig	te	beantwoorden: 
	 
Waarom	zijn	deze	nevenfuncties	niet	opgenomen	in	de	nevenwerkzaamheden	in	uw	publieke	profiel	en	in	het	
register? 
	 
Bent	u	voornemens	deze	nevenfuncties	op	te	nemen	in	uw	publieke	profiel	en	in	het	register?	 
	 
Bent	u	het	met	mij	eens	dat	de	voorzitter	van	het	CvB	een	voorbeeldrol	dient	te	vervullen	in	transparantie	
over	de	vervulling	van	zijn	of	haar	nevenfuncties?		Heeft	u	deze	voorbeeldrol	voldoende	vervuld? 
	 
Verwerft	u	met	uw	eenmanszaak	DBH	International	inkomsten? 
	 
Heeft	de	Raad	van	Toezicht	bij	de	start	van	uw	dienstverband	en/of	bij	de	start	van	uw	nevenfuncties	
toestemming	gegeven	voor	de	genoemde	3	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	maandagavond	18:00	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 Van Praag aan Nieuwsuur, 21/02/2022 
 
Geachte heer Vugts, 
  
Hartelijk dank voor uw e-mail. Hierin stelt u aanvullende vragen naar aanleiding van uw onderzoek 
over de nevenfuncties van hoogleraren. Een belangrijk onderwerp. In mijn specifieke situatie is mijn 
hoogleraarschap aan de VU een nevenfunctie. Mijn (hoofd)functie is voorzitter van het 
College van Bestuur. Informatie over mijn nevenfuncties vindt u daarom niet in het 
register van nevenfuncties van hoogleraren, maar vanzelfsprekend wel op de VU-website en 
jaarverslag. Uit uw verzoek om toelichting blijkt dat hier aan duidelijkheid te winnen is. Ik 
beantwoord uw vragen daarom graag. 
		 
Waarom zijn deze (bedoeld in de volgende, hierna genoemde) nevenfuncties niet opgenomen in de 
nevenwerkzaamheden in uw publieke profiel? 

• lid raad van advies stichting Everyday Heroes:  
Deze nevenfunctie staat vermeld in het jaarverslag van de VU, zie bijvoorbeeld jaarverslag 
2019 en 2020, en in mijn CV op mijn profielpagina. Hoewel zichtbaar in mijn publieke profiel 
kan dat gezien uw vraag wellicht nog duidelijker. Ter aanvulling wellicht: het gaat om een in 
tijd zeer beperkte, onbezoldigde nevenactiviteit (waarvoor toestemming is gevraagd en 
gekregen van de Raad van Toezicht). 

• bestuurder eenmanszaak DBH International 
Mijn eenmanszaak gebruik ik uitsluitend voor het declareren van de vergoedingen voor mijn 
commissariaat bij De Nederlandse Bank (ik heb begrepen dat dit een gebruikelijke 
handelswijze is) Andere inkomsten verwerf/activiteiten onderneem ik niet via mijn 
eenmanszaak. Ik maak melding van mijn nevenfunctie bij DNB. Om deze redenen is 
vermelding als nevenfunctie uitgebleven (waarschijnlijk ten overvloede: een eenmanszaak is 
geen rechtspersoon, dus ‘bestuurder’ is een groot woord). 

• bestuurslid American European Community Association  
Deze nevenfunctie zal  bij de volgende opgave alsnog worden vermeld. Het betreft een 
recente en in tijd beperkte (minder dan 2 dagen per jaar) onbezoldigde nevenactiviteit. 
	 

Bent u voornemens deze nevenfuncties op te nemen in uw publieke profiel?  
Voor wat betreft de laatste nevenfunctie: ja. 
  
Bent u het met mij eens dat de voorzitter van het CvB een voorbeeldrol dient te vervullen in 
transparantie over de vervulling van zijn of haar nevenfuncties?  Heeft u deze voorbeeldrol voldoende 
vervuld? 
In antwoord op uw vraag over de voorbeeldrol: zeker. Zie ook het antwoord bij de vorige vraag. 
Minimaal 1 keer per jaar in juni controleer ik de informatie op de website. Zoals ik aangaf in mijn 
inleidende tekst: uw vraag maakt wel duidelijk dat wij de gemaakte afwegingen (beter) zouden 
moeten uitleggen/vermelden. Dat is in elk geval een leerpunt. 
   
Verwerft u met uw eenmanszaak DBH International inkomsten? 
Zie hierboven. 
	 



Heeft de Raad van Toezicht bij de start van uw dienstverband en/of bij de start van uw nevenfuncties 
toestemming gegeven voor de genoemde 3 nevenfuncties?		
Bij de start van mijn voorzitterschap heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend t.a.v. al de 
nevenfuncties en nevenactiviteiten in adviesraden en academische netwerken die ik bleef vervullen 
(ik heb overigens bij mijn aantreden ook een aantal nevenactiviteiten beëindigd). 
	 
Kunt u Nieuwsuur een uitputtend overzicht verstrekken van al uw nevenfuncties- en belangen?		
Ik heb de volgende nevenfuncties/nevenactiviteiten: 

• Professor of Entrepreneurship, Department of Innovation and Organizational Economics, 
Copenhagen Business School  

• Professor of Entrepreneurship and Society, Vrije Universiteit Amsterdam 
• Lid Raad van Commissarissen De Nederlandsche Bank (en qq als onderdeel daarvan 

lid van De Bankraad) 
• Lid Raad van Toezicht Anne Frank Stichting (AFS) 
• Voorzitter Raad van Toezicht De Balie, Debate and cultural Center. 

	 
Lidmaatschappen en (eervolle) vermeldingen 

• Advisory Council member SEO Economisch Onderzoek  
• Member Board of Inspiration Diversion Advisory  
• Member of the Royal Dutch Society of Sciences (KNAW)  
• Fellow Centre for Economic Policy Research (CEPR) 
• Member of “Academia Europaea” 
• Member of “De Amsterdamsche Kring” 
• Member of “Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen” 
• Fellow ACLE (Amsterdam Center for Law and Economics) 
• Fellow IZA Institute for Labour Market Research, Bonn, Germany 
• Research Fellow Tinbergen Institute Other (honorary)  
• Member of the Editorial Review Board of Small Business Economics  
• Editorial Advisory Board Member of the journal Industry & Innovation  
• Member of the Editorial Review Board of the Strategic Entrepreneurship Journal   
• Member Advisory Board Foundation Everyday Heroes 
• Board member American European Community Association  

  
Met vriendelijke groet/kind regards, 
  
Prof. dr. Mirjam van Praag	
Voorzitter/President	|	College	van	Bestuur/Executive	Board	|	Vrije	Universiteit	Amsterdam 
 


