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Beste heer Winter, 
  
Enkele dagen geleden hebben wij u bevraagd over de nevenfuncties van de heer Brinksma, in het 
kader van ons onderzoek naar hoogleraren en nevenfuncties. In relatie tot een andere casus, bericht 
ik u graag opnieuw met vragen voor de Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit. 
  
In ons onderzoek naar nevenfuncties troffen wij bij hoogleraar Balkenende zowel in het register als in 
het publieke profiel omissies aan. De heer Balkenende heeft in het publieke profiel en in het register 
1 nevenfunctie vermeld. Deze stond vermeld als onbezoldigd. 
  
De volgende nevenfuncties zijn niet vermeld in het register en in het publieke profiel van de heer 
Balkenende. 

•      Partner bij lobbykantoor Hague   
•      Bestuurder bij investeringsfonds Noaber  
•      Bestuurder Dutch Sustainable Growth Coalition  
•      adviesraad van Impact Economy Foundation  
•      Lidmaatschap Club van Madrid   
•      Aanjager bij NL2025  
•      Comité van aanbeveling Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland  
•      Ambassadeur CMTC-OVM (non-profit organisatie)   
•      Raad van advies CHIO Rotterdam (hippisch sportevenement)   
•      Raad van advies BeNeLux-Universitair Centrum  
•      Raad van toezicht Topsportcommunity   
•      Adviseur Van Oord  
•      Adviseur RijkZwaan  
•      New Mobility Foundation  
•      RvT Port XL   

  
In een reactie aan Nieuwsuur (zie bijlage) geeft de heer Balkenende via een woordvoerder aan dat hij 
“zich niet bezig hield met registers van de universiteit”. En in het vervolg: “Naar zijn indruk zijn de 
activiteiten van een oud-premier overigens genoegzaam bekend.” In vervolgantwoorden geeft een 
woordvoerder aan dat hij met de meest betrokken decanen sprak over zijn nevenactiviteiten, waarbij 
zou zijn vastgesteld dat geen sprake was van belangenverstrengeling of van financieel gewin. 
  
Voor uw Raad van Toezicht heb ik de volgende vragen: 

• Is de Raad van Toezicht bekend met alle nevenfuncties van de heer Balkenende? 
• Is op enigerlei wijze een uitzonderingspositie gecreëerd voor de heer Balkenende ten 

aanzien van de goedkeuring, registratie, vermelding en/of openbaarmaking van zijn 
nevenfuncties ten opzichte van de sectorale regeling nevenactiviteiten? Zo ja, 
waarom? Zo nee, hoe rijmt u dit met de verklaring van de heer Balkenende? 

• Valt de heer Balkenende volgens uw Raad van Toezicht als hoogleraar onder de 
sectorale regeling nevenwerkzaamheden van de VSNU/UNL? 

• In hoeverre is de door de woordvoerder beschreven handelswijze van de heer 
Balkenende ten aanzien van zijn nevenfuncties in lijn met voornoemde regeling? 

• Heeft de Erasmus Universiteit toestemming gegeven voor alle nevenfuncties die de 
heer Balkenende uitvoert?   



• Vindt u dat de heer Balkenende alsnog goedkeuring moet verkrijgen voor al zijn 
nevenfuncties, deze alsnog moet laten registreren en publiek vermelden in het 
register/profiel? 

• Heeft uw Raad van Toezicht in relatie tot bovenstaande uw toezichtstaak voldoende 
vervuld? 

• Bent u het met de heer Balkenende eens dat ‘de activiteiten van een oud-premier 
[…] genoegzaam bekend [zijn]’? 

  
Met vriendelijke groeten, 
  
Yoeri	Vugts 
	
redacteur 
  
 
 
Mail Raad van Toezicht Erasmus Universiteit aan Nieuwsuur, 22/02/2022 
 
 
Geachte heer Vugts, 
  
Ik kopieer de heer Brinksma in dit bericht. Het ligt op de weg van het College van Bestuur om te 
reageren op uw vragen.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jaap Winter 
Voorzitter Raad van Toezicht 
Erasmus Universiteit 
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Geachte heer Vugts, 
  
Naar aanleiding van uw bericht aan de voorzitter van de RvT van de Erasmus Universiteit Rotterdam, 
kan ik u het volgende melden. 
  
Vóór alles willen wij benadrukken dat een accurate registratie van nevenwerkzaamheden voor iedere 
hoogleraar binnen de EUR geldt, niemand uitgezonderd. Indien er fouten zijn opgetreden, dan 
betreuren wij dit ten zeerste en we zullen alles in werking stellen om e.e.a. te herstellen/corrigeren. 
  
Na consultatie van de verantwoordelijk decaan, kunnen we verder het volgende mededelen 

• De heer Balkenende heeft geen uitzonderingspositie en zijn nevenwerkzaamheden dienen na 
goedkeuring door zijn decaan  te worden geregistreerd; 

• van de aangedragen functies zal worden beoordeeld of zij nevenwerkzaamheden zijn in de 
zin van de regeling; 

• de functies die dat vereisen zullen door de decaan worden beoordeeld, en bij akkoord 
worden toegevoegd aan het register; 

• de verwachting is dat het hier om in principe toe te laten nevenactiviteiten gaat; 



• in de toekomst zullen wij voor passende ondersteuning voor de heer Balkenende zorgen voor 
de registratie van zijn nevenwerkzaamheden. 

•   
Tot slot: wij willen u en uw redactie bedanken voor de alertheid. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ed Brinksma 
  
  
Prof. Dr Ed Brinksma 
Voorzitter College van Bestuur 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
 


