
Mailwisseling Raad van Toezicht TU Delft 
 
Mail Nieuwsuur aan Raad van Toezicht TU Delft, 17/02/2022, 
 
Geachte heer Collot D'Escury, 
  
Deze mail ontvangt u in uw hoedanigheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Delft. Een afschrift 
hiervan verstuur ik ook aan de persvoorlichter van de TU Delft, aangezien contactgegevens van de RvT 
ontbreken. Ik hoop dat deze mail de weg naar u vindt.  
  
Voor actualiteitenrubriek Nieuwsuur (NOS/NTR) werk ik aan een publicatie waarin de voorzitter van de Raad 
van Bestuur, de heer Van der Hagen 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 de vermelding in het register van 
de nevenfuncties van de heer Van der Hagen niet correct is. 
  
Wij hebben de heer Van der Hagen hierover vanmiddag geïnformeerd. Aangezien uw Raad van Toezicht onder 
verantwoordelijkheid van uw voorganger verantwoordelijk is voor de toestemming van nevenfuncties van de 
leden van het CvB, bevraag ik u.  
  
Het publieke profiel van Van der Hagen vermeldt slechts twee nevenfuncties. Dat betreft niet alle 
nevenfuncties die Van der Hagen bekleedt. Verder blijkt uit ons onderzoek dat de heer Van der Hagen 
algemeen directeur is bij de Van der Hagen Delft B.V.. Dit staat niet vermeld in het register met nevenfuncties, 
noch in het publieke profiel. Ook in de jaarverslagen van de TU Delft is dit niet gemeld. 
  
Het meest recente jaarverslag vermeldt over nevenfuncties het volgende: "De nevenfuncties van de leden van 
het College van Bestuur hebben de toestemming van de Raad van Toezicht. Deze toestemming is geen 
automatisme."  
  
Mijn vragen aan de Raad van Toezicht: 
  
Is de Raad van Toezicht door de heer Van der Hagen op de hoogte gesteld van zijn werkzaamheden als directeur 
en enig aandeelhouder bij Van der Hagen Delft B.V.?  Zo ja, heeft de RvT toestemming gegeven voor die 
werkzaamheden? Zo nee, wat vindt u ervan dat deze activiteit niet is gemeld?  
  
Als de Raad van Toezicht toestemming heeft verleend voor voornoemde activiteit, waarom is deze activiteit niet 
vermeld in de jaarverslagen van de TU Delft?  
  
Heeft de Raad van Toezicht zicht op de activiteiten welke worden ontplooid bij de voornoemde B.V.?  
  
Heeft de Raad van Toezicht zicht op de opdrachtgevers/klanten van de voornoemde B.V.? 
  
U schrijft in het jaarverslag dat toestemming voor nevenfuncties geen automatisme is. Hoe verloopt een 
dergelijke procedure?  
  
Vindt u niet dat een voorzitter van het College van Bestuur van een universiteit dient te voldoen aan de hoogste 
norm voor transparantie van diens belangen ten aanzien van zijn rol binnen de academische wereld?  



  
  
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 Raad van Toezicht TU Delft aan Nieuwsuur, 18/02/2022 
 
Beste Yoeri Vugts, 
  
Hierbij ontvangt u, namens de Raad van Toezicht van de TU Delft, de beantwoording van uw vragen 
inzake nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur van de TU Delft. In deze mail heb ik 
uw vragen herhaald met daaronder het antwoord. 
  
Is de Raad van Toezicht door de heer Van der Hagen op de hoogte gesteld van zijn werkzaamheden 
als directeur en enig aandeelhouder bij Van der Hagen Delft B.V.?  Zo ja, heeft de RvT toestemming 
gegeven voor die werkzaamheden? Zo nee, wat vindt u ervan dat deze activiteit niet is gemeld?  
  

De Raad van Toezicht is op de hoogte van de activiteiten in Van der Hagen Delft B.V. Het 
betreffen de nevenwerkzaamheden van de heer Van der Hagen als lid van de Adviesraad 
voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) en als lid Raad van Commissarissen 
COVRA die beiden administratief zijn ondergebracht bij deze B.V. 
De Raad van Toezicht heeft toestemming gegeven voor deze werkzaamheden. 

  
Als de Raad van Toezicht toestemming heeft verleend voor voornoemde activiteit, waarom is deze 
activiteit niet vermeld in de jaarverslagen van de TU Delft?  

Betreffende activiteiten staan vermeld in het jaarverslag van de TUDelft. In het jaarverslag 
staat niet vermeld dat beide activiteiten administratief verlopen via Van der Hagen Delft B.V. 
In verband met transparantie hierover zal dit op de website van de TUDelft worden 
toegevoegd. 

  
Heeft de Raad van Toezicht zicht op de activiteiten welke worden ontplooid bij de voornoemde B.V.?  

De Raad van Toezicht heeft zicht op de activiteiten die binnen de voornoemde B.V. worden 
verricht, te weten lidmaatschap van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en 
Innovatie (AWTI) en lidmaatschap van de Raad van Commissarissen COVRA. 

  
Heeft de Raad van Toezicht zicht op de opdrachtgevers/klanten van de voornoemde B.V.? 

De Raad van Toezicht heeft zicht op de activiteiten, en daarmee de opdrachtgevers, die 
binnen de voornoemde B.V. worden verricht. 



  
U schrijft in het jaarverslag dat toestemming voor nevenfuncties geen automatisme is. Hoe verloopt 
een dergelijke procedure?  

De regelgeving over nevenwerkzaamheden is opgenomen in de Sectorale regeling 
nevenwerkzaamheden, die onderdeel is van de CAO Nederlandse Universiteiten. In 
aansluiting hierop is de Uitvoeringsregeling Nevenwerkzaamheden TU Delft 2017 
vastgesteld. 
  
Het verrichten van nevenwerkzaamheden is vaak waardevol voor de professionele 
ontwikkeling van betrokkenen en daarmee ook voor de Technische Universiteit Delft. Het is 
voor de TU Delft van belang een transparante organisatie te zijn, waarin betrokkenen van 
elkaar weten wat voor nevenwerkzaamheden zij verrichten en ook dat externen hier inzicht 
in hebben. Leidinggevenden en medewerkers waken er samen voor dat de belangen van de 
TU Delft niet geschaad worden door nevenwerkzaamheden. 
  
In het personeelsadministratiesysteem van de TU Delft moeten nieuwe 
nevenwerkzaamheden, verlengingen of wijzigingen gemeld worden. Dat geldt ook als er 
geen nevenwerkzaamheden worden verricht. Bij indiensttreding of bij de start van het 
verblijf als betrokkene bij de TU Delft moeten nevenwerkzaamheden gemeld worden. 
  
Afhankelijk van de functie wordt een aanvraag door het proces van advies en goedkeuring 
geleid binnen het personeelssysteem. De goedkeuring wordt verleend voor twee jaar. Voor 
een verlenging moet opnieuw goedkeuring worden gevraagd. 
  
De registratie in het personeelsadministratiesysteem wordt getoond op de persoonlijke 
pagina’s van de website van de TU Delft. 
Een rapportage nevenwerkzaamheden, of te wel register, is dan ook beschikbaar. 
  
Een aantal keren per jaar worden medewerkers vanuit de HR Services organisatie gevraagd 
de nevenwerkzaamheden te actualiseren. Ook zijn nevenwerkzaamheden onderwerp van 
gesprek in het jaarlijkse resultaat- en ontwikkelgesprek. 
  
Door de livegang van een nieuw personeelssysteem – MyHR – op 1 januari 2022 is het 
mogelijk dat medewerkers zien wat er geregistreerd staat in de administratie. Het is hiermee 
eenvoudiger om de nevenwerkzaamheden actueel te houden. 
  

Vindt u niet dat een voorzitter van het College van Bestuur van een universiteit dient te voldoen aan 
de hoogste norm voor transparantie van diens belangen ten aanzien van zijn rol binnen de 
academische wereld?  

Het is voor de Raad van Toezicht van belang dat de TU Delft een transparante organisatie is, 
waarin betrokkenen van elkaar weten wat voor nevenwerkzaamheden zij verrichten en ook 
externen hier inzicht in hebben. Dit geldt voor alle medewerkers, inclusief de leden van het 
College van Bestuur. 
  

Ik vertrouw erop uw vragen hiermee voldoende beantwoord te hebben. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
namens de voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Delft, 
  
André Groenhof 
Secretaris van de Raad van Toezicht 



Mail met vervolgvragen Nieuwsuur aan Raad van Toezicht TU Delft, 18/02/2022, 
 
Beste heer Groenhof, 
  
Dank voor uw snelle reactie. In navolging van uw antwoorden, heb ik enkele vervolgvragen. 
  

• Wanneer is de directeursfunctie van de heer Van der Hagen bij de RvT van de TU Delft 
gemeld? 

•   
• Uit het gegeven dat de heer Van der Hagen de B.V. kennelijk de RvT op de hoogte heeft 

gesteld van het bestaan van de B.V. (en mogelijk ook zijn directeursfunctie), kan worden 
opgemaakt dat hij kennelijk noodzaak zag om dit conform de sectorale regeling te melden bij 
de RvT. In het licht van deze melding: waarom heeft de TU Delft deze activiteit 
(directeursfunctie bij de b.v.) desondanks niet publiekelijk gemeld in jaarverslagen, het 
publieke profiel en het nevenfunctieregister? 

  
• Vindt u dat de voorzitter van de Raad van Bestuur voldoende tegemoet is gekomen aan 

transparantie over deze specifieke nevenfunctie? (directeur van de Van der Hagen Delft B.V.) 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

  
• Vindt u dat u als RvT voldoende toezicht heeft gehouden op de registratie en 

openbaarmaking van nevenfuncties? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?  
  

• Bent u het met mij eens dat de nevenfunctie conform de sectorale regeling van de 
VSNU/UNL bij de oprichting van de b.v. in 2020 publiekelijk gemeld had moeten worden in 
jaarverslagen, het nevenfunctieregister en het publieke profiel van Van der Hagen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 

  
• Nieuwsuur heeft universiteiten voorafgaand aan ontvangst van de registers de gelegenheid 

gegeven de interne registraties op orde te brengen. Kennelijk heeft de TU Delft geen 
aanleiding gezien om de nevenactiviteit van Van der Hagen te vermelden. Nu wij u 
confronteren met het ontbreken van deze nevenfunctie in het jaarverslag, het register en het 
publieke profiel - stelt u dat deze functie alsnog wordt toegevoegd aan de website. Waarom? 
En waarom nu wel - en eerder niet?  

  
• Medewerkers van de TU Delft worden geacht hun nevenwerkzaamheden openbaar te 

maken. Bij de TU Delft worden door hoogleraren ook besloten vennootschappen opgegeven 
in het register, om tegemoet te komen aan de transparantie van het bestaan van een 
dergelijke b.v.. De heer Van der Hagen deed dat niet. Vindt u dat de heer Van der Hagen zijn 
voorbeeldrol als voorzitter van het CvB voldoende heeft vervuld? 

  
• Zijn vanuit de TU Delft sinds de oprichting van de Van der Hagen Delft B.V. in 2020 ooit 

betalingen (ongeacht de aard, omvang, herkomst, oorsprong of het doel) verricht aan de Van 
der Hagen Delft B.V.?  

  
Alvast veel dank voor uw vervolgreactie. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Yoeri Vugts 
Nieuwsuur 
 



 
Mail Raad van Toezicht TU Delft aan Nieuwsuur, 23/02/2022 
 
Beste Yoeri Vugts, 
Graag geeft ik, namens de Raad van Toezicht van de TU Delft, in deze e-mail de antwoorden op uw 
aanvullende vragen over de nevenwerkzaamheden van de heer Van der Hagen. 
  
De Raad van Toezicht is volledig op de hoogte van de activiteiten die binnen Van der Hagen Delft B.V. 
worden verricht, te weten lidmaatschap van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en 
Innovatie (AWTI) en lidmaatschap van de Raad van Commissarissen COVRA. Deze activiteiten zijn bij 
aanvang gemeld bij en akkoord bevonden door de Raad van Toezicht. 
  
De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het feit dat de activiteiten bij AWTI en COVRA 
administratief zijn ondergebracht bij de voornoemde B.V. en dat het enkel en alleen deze activiteiten 
betreft. Over deze nevenactiviteiten is volledig transparant gecommuniceerd en is voldoende 
toezicht gehouden op de registratie en openbaarmaking daarvan. Vanuit de TU Delft zijn geen 
betalingen verricht aan de Van der Hagen Delft B.V. 
De voornoemde B.V. is op zichzelf niet gezien als nevenwerkzaamheid of nevenfunctie; het betreft 
slechts een administratieve constructie. De voorzitter van het College van Bestuur is over de 
nevenactiviteiten die administratief verlopen via voornoemde B.V. voldoende transparant geweest. 
De heer Van der Hagen heeft er echter voor gekozen om, ter verheldering, op zijn publieke pagina 
toe te voegen dat de nevenfuncties bij AWTI en COVRA administratief lopen via de BV. Het gaat 
daarbij niet om het toevoegen van een extra nevenfunctie/nevenfunctie. 
  
Ik vertrouw erop dat deze e-mail voldoende antwoorden geeft op uw vragen. 
Met vriendelijke groet, 
namens de voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Delft, 
André Groenhof 
Secretaris van de Raad van Toezicht 
 
 
 
Mail met vervolgvragen Nieuwsuur aan Raad van Toezicht TU Delft, 28/02/2022, 
 
Beste heer Groenhof, 
  
In vervolg op onze eerdere correspondentie bericht ik u - mede gezien de antwoorden van 
de heer Van der Hagen op onze vervolgvragen - met enkele nieuwe vragen. 
  
Gevraagd naar een verklaring voor de grootte van het bedrag in de B.V., die niet alleen 
afkomstig kan zijn van neveninkomsten van de geregistreerde nevenactiviteiten, geeft de 
heer Van der Hagen aan dat het privé spaargeld betreft en een erfenis.  
  
Bij een b.v.-structuur worden privégelden doorgaans in een b.v. betrokken als 
investering van een ondernemer. Echter, van ondernemerschap is hier geen sprake. Volgens 
deskundigen die Nieuwsuur sprak biedt het storten van privégelden naar een b.v.-structuur 
fiscaal voordeel voor de betrokkene. Op die manier blijft privévermogen dat normaliter 
onder box 3 zou worden belast, ontzien. Voor de b.v. geldt een veel lager af te dragen 
belastingtarief. Deskundigen spreken van ‘belastingontwijking’.  
  



• Was uw RvT op de hoogte van de door Van der Hagen opgetuigde b.v.-structuur voor 
privégelden? Zo nee, vindt u dat uw RvT hiervan op de hoogte had moeten worden 
gesteld?  

• Deskundigen die Nieuwsuur sprak noemen het fenomeen van het storten van 
privévermogen in een b.v. 'maatschappelijk onwenselijk' en 'belastingontwijking'. 
Wat is uw reactie hierop als RvT? 

• Vindt u het ontwijken van belasting passend bij een lid van het college van bestuur 
van een universiteit als de uwe? Zo nee, waarom niet?  

Bij voorbaat dank voor uw antwoorden. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Yoeri Vugts 
Nieuwsuur 
 
 
Mail Raad van Toezicht TU Delft aan Nieuwsuur, 10/03/2022 
 
 
Beste heer Vugts, 
  
De Raad van Toezicht van de TU Delft is op de hoogte van het administratief onder brengen van 
eerder genoemde nevenactiviteiten van de heer Van der Hagen bij Van der Hagen Delft B.V. 
  
De Raad van Toezicht is niet op de hoogte van het gebruik van voornoemde B.V. voor privé 
doeleinden. De Raad van Toezicht ziet dit als privé aangelegenheid welke geen verband houdt met 
zowel de functievervulling van de heer Van der Hagen als de belangen van de universiteit. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
namens de voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Delft, 
  
André Groenhof 
Secretaris van de Raad van Toezicht 
 


