
Mailwisseling Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen 
 
Mail Nieuwsuur aan Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen, 23/02/2022 
 
Geachte heer Van Galen, 
 
Deze mail is bestemd voor de Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen. Om er 
zeker van te zijn dat deze mail de leden ook bereikt, zou u mij kunnen bevestigen dat u de 
mail heeft ontvangen? 
 
Ter achtergrond:  
Voor het programma Nieuwsuur onderzoeken mijn collega Siebe Sietsma en ik 
nevenfuncties van hoogleraren. Daartoe is in 2019 een Wob-verzoek ingediend bij de 
Rijksuniversiteit Groningen. Gevraagd is om een kopie van het register met 
bijbanen van hoogleraren. De RUG heeft daar afwijzend op gereageerd. Ook het bezwaar 
werd afgewezen, omdat 'het register niet bedoeld is voor publicatie'.  
 
Hierover is uiteindelijk via de rechter een juridische strijd gevoerd, die er toe heeft geleid dat 
vorig jaar Nieuwsuur in het gelijk is gesteld. De RUG werd door de rechtbank Midden-
Nederland gedwongen om het gevraagde register te leveren. Uit coulance heeft Nieuwsuur 
de universiteit de ruimte geboden om de meest recente versie van het register te 
actualiseren, zodat de nevenfuncties in het register kloppend zouden zijn. 
 
Andere universiteiten hebben inmiddels ook hun nevenfunctieregister overlegd.  
 
Uitkomsten van onderzoek 
Nieuwsuur heeft de afgelopen maanden de registers onderworpen aan een screening, 
waarbij is gekeken of hoogleraren al hun nevenfuncties geregistreerd hebben staan in het 
register en in hun publieke profiel. Daarnaast is een steekproef uitgevoerd om te bezien of 
hoogleraren die niet in het register zijn opgenomen, terecht buiten het register zijn 
gebleven.  
 
Uit ons onderzoek blijkt dat met name de RUG uitschieter is in incomplete 
informatie. Van de 116 hoogleraren met nevenwerkzaamheden uit het register hebben 66 
(=57%) hoogleraren de administratie niet op orde. Daarnaast komen wij hoogleraren met 
nevenfuncties tegen die buiten het register zijn gebleven. Hun nevenwerkzaamheden zijn 
niet vastgelegd in het daarvoor bestemde register.  
 
Nieuwsuur zal binnenkort aandacht besteden aan dit onderwerp, zowel online als in onze tv-
uitzending. Daartoe zullen we ook de resultaten voor wat betreft de RUG belichten. Hiertoe 
heb ik voor de Raad van Toezicht enkele vragen. 
 
Algemene vragen: 

• Wat vindt uw RvT van de resultaten van ons onderzoek naar nevenfunctieregistratie 
bij de RUG? 

• Was uw RvT ervan op de hoogte dat er problemen zijn met de 
registratie van nevenfuncties bij de RUG?  



• Heeft uw RvT de afgelopen twee jaar contact gehad met de RvB over deze 
problematiek?  

•  
• De RUG heeft eerder op ondeugdelijke gronden een verzoek - om het 

verkrijgen van het nevenfunctieregister - afgewezen. Daarna is de RUG in de 
gelegenheid gesteld om het nevenfunctieregister te herijken met de actuele 
nevenfunctiestatus. Wat zegt het dat het register nog steeds niet op orde is?  

• Wat heeft uw RvT gedaan en wat gaat uw RvT doen om dit probleem door de RvB op 
te lossen?  

• Heeft u uw toezichtstaak op dit gebied voldoende vervuld? 

Specifieke vragen casus:  
In onze uitzending zoomen wij verder in op een specifieke casus bij de RUG. Hoogleraar 
Coby van der Linde komt niet in het register voor. Zij bekleedt wel nevenfuncties, waarvan 
een aantal waren weergegeven op haar publieke RUG-profiel. Zo is zij commissaris voor 
gasbedrijf Wintershall Dea Nederland B.V., waarvan het moederbedrag belangen heeft bij 
het Russische Gazprom. Daarnaast is zij betrokken bij The International Gas Union, een 
lobbyclub van gasbedrijven. Zij was tot de zomer ook commissaris bij een gasbedrijf waarvan 
Gazprom 50% aandeelhouder was. Van der Linde is ook adviseur voor H2Platform, een 
platform dat zich inspant om een transitie met een grote rol voor waterstof mogelijk te 
maken.  
 
Over de botsende belangen van haar commissariaten (waartoe zij de belangen 
behartigt van de eerder genoemde gasbedrijven) en haar wetenschappelijke titel, hebben 
wij de RUG en mevrouw Van der Linde bevraagd. (Zie bijgaande mail voor de beantwoorde 
vragen door de RUG). De RUG laat ons het volgende weten: 
"Allereerst willen we benadrukken dat we het van belang vinden dat onze hoogleraren in 
nauwe verbinding staan met de samenleving. Het hebben van nevenfuncties kan die 
verbinding versterken."  
 
Gevraagd naar de spanning tussen de belangen van deze functies en de combinatie met het 
hoogleraarschap, blijft het antwoord op deze vraag uit. Er wordt vermeld: "zie hierboven", 
maar niet duidelijk is waar precies naar wordt verwezen. Wij kunnen ons niet voorstellen dat 
wordt verwezen naar het belang van 'de nauwe verbinding met de samenleving', omdat het 
bij een commissariaat vooral draait om het belang van een onderneming en niet om het 
belang van de maatschappij.  
 
Van der Linde benoemt haar verschillende rollen, functies en belangen niet wanneer zij als 
hoogleraar en directeur van CIEP optreedt in de media. Zowel in de podcast van Radio 1 
(waarin zij het opneemt voor het perspectief van Rusland en Gazprom 
- https://www.podplay.com/podcasts/europa-draait-door-146036/episodes/moeten-we-de-
russen-minder-bashen-over-de-wereldwijde-gaspolitiek-74713463) als in het FD (waar zij 
een opiniestuk voor heeft aangeleverd waarin ze de Nederlandse overheid oproept diep in 
de buidel te tasten voor investeringen in waterstof), blijven haar functies als respectievelijk 
commissaris bij een gasbedrijf met belangen in Gazprom en haar functie als adviseur bij 
H2Platform voor waterstof - onbenoemd.  
 



Ten aanzien van deze casuïstiek heb ik de volgende vragen aan uw RvT: 

• Is wat uw RvT betreft sprake van ongewenste belangenverstrengeling? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet?  

• Kan deze hoogleraar onafhankelijk en onpartijdig wetenschap bedrijven voor uw 
instelling? Zo ja, welke waarborgen heeft de RUG om dat te kunnen garanderen? 

• Van der Linde blijkt bij haar aanstelling een c.v. te hebben overlegd aan de decaan. 
Haar is formeel geen toestemming verleend voor het uitvoeren van haar 
nevenfuncties. De sectorale regeling nevenwerkzaamheden (zie bijlage) verplicht 
universiteiten daartoe. Er heeft kortom geen weging plaatsgevonden. Wat vindt u 
daarvan? 

Mocht iets onduidelijk zijn in deze mail, dan verneem ik graag van u. Ik kijk uit naar uw 
antwoorden op de vragen. Zou het mogelijk zijn mij uiterlijk vrijdagmiddag om 16:00 uur te 
berichten?  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Yoeri	Vugts 
	
redacteur	
	
 
 
 
Mail Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen aan Nieuwsuur, 25/02/2022 
 
Geachte heer Vugts, 
 
Bijgaand treft u aan de antwoorden op de vragen die u de Raad van Toezicht van de 
Rijksuniversiteit Groningen heeft gesteld. 
 
met vriendelijke groet, 
 
Stephan van Galen. 
 
 
Algemene vragen: 
 • Wat vindt uw RvT van de resultaten van ons onderzoek naar nevenfunctieregistratie 
bij de RUG?  
De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen juicht het toe dat er transparantie 
bestaat over nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Nevenwerkzaamheden zijn van belang 
voor het contact tussen de academische gemeenschap en de maatschappij in bredere zin, mits 
de onafhankelijkheid en de integriteit van de wetenschapsbeoefening buiten kijf staat. Helaas 
beschikt de RvT niet over de onderzoeksrapportage van Nieuwsuur, waardoor ze de cijfers 
van Nieuwsuur niet kan verifiëren of beoordelen. Wel kan ze zich voorstellen dat het door de 
RUG opgeleverde register nog niet volledig is. De door de RUG geleverde gegevens zijn 
immers van medio 2021. Bovendien heeft de integrale invoering van een nieuw RUG-breed 
administratiesysteem ook impact gehad op voornoemde registraties. In dit verband is een 



belangrijke vraag, wat u precies verstaat onder een niet correcte melding. Het feit dat een 
nevenwerkzaamheid niet is opgenomen in het register nevenwerkzaamheden, wil niet per 
definitie zeggen dat er geen toestemming voor is gegeven. Andersom geldt ook dat niet alles 
wat op een medewerkerspagina vermeld wordt een nevenactiviteit is in de zin van het register. 
Om erop toe te zien dat alle nevenwerkzaamheden die in het register moeten staan, ook 
worden vermeld op de medewerkerspagina en omgekeerd, voert de RUG momenteel een 
universiteitsbrede cross-check uit. Deze zal in de toekomst periodiek worden herhaald. 
 
• Was uw RvT ervan op de hoogte dat er problemen zijn met de registratie van 
nevenfuncties bij de RUG?  
De Raad van Toezicht is op de hoogte van het feit dat de registratie van nevenwerkzaamheden 
nog niet vlekkeloos verloopt. Tevens is de Raad op de hoogte van de acties die hiervoor 
ondernomen worden, zoals de huidige cross-check.  
 
• Heeft uw RvT de afgelopen twee jaar contact gehad met de RvB over deze 
problematiek?  
De door u aangehaalde thematiek is de afgelopen tijd meermaals besproken tussen het 
College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur heeft er in deze 
gesprekken blijk van gegeven belang te hechten aan de transparantie van 
nevenwerkzaamheden en heeft hiervoor in de afgelopen jaren in de organisatie op 
verschillende momenten en op verschillende manieren aandacht gevraagd. In 2021 is de 
eerder genoemde cross check op de nevenwerkzaamheden gestart; dat wil zeggen dat de 
gegevens in het register gecheckt worden met de gegevens op de medewerkerspagina's van 
medewerkers op de RUG-website. De vervolgstap is dat de gevonden verschillen door de 
faculteiten nader geduid worden en dat hierover met de desbetreffende hoogleraren gesproken 
wordt. Dit proces vindt nu plaats. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om alle hoogleraren en niet 
alleen om de groep die u uitlicht in uw onderzoek.  
 
• De RUG heeft eerder op ondeugdelijke gronden een verzoek - om het verkrijgen van 
het nevenfunctieregister - afgewezen. Daarna is de RUG in de gelegenheid gesteld om 
het nevenfunctieregister te herijken met de actuele nevenfunctiestatus. Wat zegt het dat 
het register nog steeds niet op orde is? 
Conform de sectorale regeling zijn alle inspanningen tot de zomer van 2021 gericht geweest 
om transparantie rond nevenwerkzaamheden te creëren via de medewerkerspagina’s van 
hoogleraren op de RUG-website. De focus ligt op dit moment op het vervolmaken van het 
register. Het compleet maken van dat register heeft meer tijd nodig dan verwacht en heeft de 
volle aandacht van het College van Bestuur. 
 
• Wat heeft uw RvT gedaan en wat gaat uw RvT doen om dit probleem door de RvB op 
te lossen?  
Het onderwerp is meermaals besproken tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur en 
staat ook dit jaar regelmatig op de agenda. De Raad van Toezicht steunt het College van 
Bestuur in zijn beleid op dit punt en met name de inzet van het College van Bestuur om op 
korte termijn te komen tot een compleet register. 
 
• Heeft u uw toezichtstaak op dit gebied voldoende vervuld?  
De Raad van Toezicht heeft zijn toezichtstaak ingevuld door het onderwerp bij herhaling te 
agenderen en het blijft onderwerp van gesprek; de aandacht van de RvT heeft bijvoorbeeld 
geleid tot het hierboven genoemde project om het register te complementeren.  
 



 
 
[Over de zaak Coby van der Linde] 
Ten aanzien van deze casuïstiek heb ik de volgende vragen aan uw RvT: • Is wat uw 
RvT betreft sprake van ongewenste belangenverstrengeling? Zo ja, waarom? Zo nee, 
waarom niet?  
Uit de aard der zaak heeft een bijzonder hoogleraar meestal een andere hoofdfunctie en is het 
bijzonder hoogleraarschap juist de nevenfunctie van de persoon in kwestie. In deze casus 
betreft het een van oorsprong bijzonder hoogleraar die sinds 2018 gewoon hoogleraar is met 
een zeer beperkte aanstelling van 3,7 uur per week . Het ligt dus in de rede dat de persoon in 
kwestie ook nog andere activiteiten verricht. De beoordeling of er wel of geen sprake is van 
belangenverstrengeling vindt niet door de Raad van Toezicht plaats, dat is aan het College 
van Bestuur. In de eerdere reactie van de RUG is door het College van Bestuur aangegeven 
dat men met alle hoogleraren hierover in gesprek gaat en dat ook in dit geval geldt dat de 
onafhankelijkheid van de wetenschapsbeoefening gewaarborgd moet zijn en de (schijn van) 
belangenverstrengeling vermeden dient te worden.  
 
• Kan deze hoogleraar onafhankelijk en onpartijdig wetenschap bedrijven voor uw 
instelling? Zo ja, welke waarborgen heeft de RUG om dat te kunnen garanderen? De 
beoordeling van de kwaliteit van onderzoek en onderwijs is in Nederland toevertrouwd aan 
commissies van onafhankelijke deskundigen die onafhankelijk opereren van het bestuur van 
de instelling. Het College van Bestuur is belast met de uitvoering van dit systeem. De 
werkzaamheden van de desbetreffende hoogleraar vallen ook onder dit regime van toezicht. 
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het systeem van kwaliteitscontrole en niet 
met de beoordeling van individuele gevallen.  
 
• Van der Linde blijkt bij haar aanstelling een c.v. te hebben overlegd aan de decaan. 
Haar is formeel geen toestemming verleend voor het uitvoeren van haar nevenfuncties. 
De sectorale regeling nevenwerkzaamheden (zie bijlage) verplicht universiteiten 
daartoe. Er heeft kortom geen weging plaatsgevonden. Wat vindt u daarvan?  
De RUG heeft de feiten op een rij gezet. Hieruit blijkt dat betrokkene al voor haar aanstelling 
bij de RUG, van een halve dag per week, reeds 10 jaar aan de RUG verbonden was als 
bijzonder hoogleraar en dat haar nevenwerkzaamheden bekend waren. Bij de indiensttreding 
in 2018 bij de RUG veranderde dit niet. Anders geformuleerd: haar nevenwerkzaamheden 
waren er eerder dan het register, en zijn op de toen geldende manier aan de orde geweest en 
akkoord bevonden. Het feit dat betrokkene op dit moment niet voorkomt in het register wil 
dus niet zeggen dat de nevenwerkzaamheden niet bekend waren en er destijds geen 
toestemming voor is gegeven. Het College van Bestuur gaat ervan uit dat de al eerder 
genoemde crosscheck zal leiden tot de juiste registratie. De Raad van Toezicht heeft van het 
College van Bestuur en de desbetreffende hoogleraar vernomen dat dit met spoed wordt 
opgepakt. 
 
 


