
Mailwisseling Tim van der Hagen – rector magnificus TU Delft 
 
Mail Nieuwsuur aan Van der Hagen, 17/02/2022 
 
Beste	heer	Van	der	Hagen,	 
  
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	universiteit	heeft	ons	een	kopie	van	het	register	toegezonden,	en	daaruit	blijkt	onder	meer	dat	
uw	vermelding	in	het	register	is	niet	correct,	blijkt	uit	onze	bevindingen: 
  
Uit	het	register	van	de	TU	Delft	blijkt	dat	niet	alle	nevenfuncties	die	daarin	zijn	vermeld,	ook	op	uw	
publieke	nevenfunctiepagina	zijn	vermeld.	Het	publieke	profiel	vermeldt	slechts	twee	nevenfuncties.	Uit	
ons	onderzoek	blijkt	verder	dat	u	algemeen	directeur	bent	bij	de	Van	der	Hagen	Delft	B.V..	Dit	staat	niet	
vermeld	in	het	register	met	nevenfuncties.	 
	 
Daarover	heb	ik	de	volgende	vragen.	Gelieve	die	nauwkeurig	en	eenduidig	te	beantwoorden: 
	 
Hoe	verklaart	u	de	verschillen	tussen	de	in	het	register	opgegeven	nevenfuncties,	de	op	uw	publieke	profiel	
vermelde	nevenfuncties	en	de	nevenfuncties	welke	u	naast	uw	hoogleraarschap	uitoefent? 
  
Heeft	u	de	Raad	van	Toezicht	van	de	TU	Delft	geïnformeerd	over	uw	activiteiten	voor	de	Van	der	Hagen	Delft	
B.V.?	Zo	ja,	hebben	zij	u	toestemming	verleend	voor	deze	nevenfunctie?	 
  
Vindt	u	niet	dat	u	als	voorzitter	van	het	college	van	bestuur	van	de	TU	Delft	dient	te	voldoen	aan	de	hoogste	
transparantienormen	die	gelden	binnen	de	academische	wereld?	 
  
Kunt	u	aangeven	welke	activiteiten	worden	verricht	met	de	Van	der	Hagen	Delft	B.V.? 
  
Kunt	u	aangeven,	indien	van	toepassing,	welke	drie	organisaties	of	bedrijven	de	afgelopen	drie	jaar	de	
grootste	klant	waren	van	voornoemde	b.v.?	 
  
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 der Hagen aan Nieuwsuur, 19/02/2022 
 
Beste heer Vugts, 
  
Hierbij de antwoorden op de door u gestelde vragen. 
  
Hoe verklaart u de verschillen tussen de in het register opgegeven nevenfuncties, de op uw publieke 
profiel vermelde nevenfuncties en de nevenfuncties welke u naast uw hoogleraarschap uitoefent? 
De voorzitter van de Raad van Toezicht moet goedkeuring geven voor de nevenfuncties van een 
College van Bestuurslid. Ik heb goedkeuring gekregen van de voorzitter van de Raad van Toezicht 
voor al mijn nevenfuncties. 
 
In het personeelsadministratiesysteem van de TU Delft moeten (nieuwe) nevenwerkzaamheden 
geregistreerd worden. 
 
De nevenfuncties in het aan u aangeleverde register zijn juist en compleet. Het register is gebaseerd 
op de registratie in het personeels- en informatiesysteem van de TU Delft. 
 
De registratie in het personeelsadministratiesysteem wordt automatisch getoond op de persoonlijke 
pagina’s van de website (ook wel nieuw online telefoonboek genoemd) van de TU Delft. Helaas bleek 
donderdag jl dat de getoonde lijst op mijn persoonlijke pagina donderdag niet actueel was. De 
verklaring hiervoor is dat per 1 november 2021 gegevens uit meerdere systemen zijn geüpload in een 
nieuwe versie van het online telefoonboek. Blijkbaar is daarbij niet alle informatie van mijn 
nevenfuncties geüpload. Dit is gisteren hersteld en vanaf vandaag, 19 februari 2022, is mijn 
persoonlijke pagina weer gelijk aan de administratie in het personeels- en administratiesysteem en 
het register. 
 
Heeft u de Raad van Toezicht van de TU Delft geïnformeerd over uw activiteiten voor 
de Van der Hagen Delft B.V.? Zo ja, hebben zij u toestemming verleend voor deze nevenfunctie? 
De BV betreft geen nevenwerkzaamheid of nevenfunctie, maar is een administratieve constructie. In 
de BV zijn mijn nevenwerkzaamheden voor de COVRA en de AWTI administratief ondergebracht. 
Voor die nevenwerkzaamheden heb ik toestemming gekregen van de Raad van Toezicht en die zijn 
opgenomen in het administratiesysteem en staan vermeld in het jaarverslag. Binnen de BV vinden 
geen andere werkzaamheden van mij plaats. 
 
Vindt u niet dat u als voorzitter van het college van bestuur van de TU Delft dient te voldoen aan de 
hoogste transparantienormen die gelden binnen de academische wereld? 
Ja zeker. Het is voor de TU Delft en voor mij persoonlijk van belang een transparante organisatie te 
zijn, waarin eenieder van elkaar weet wat voor nevenwerkzaamheden zij verrichten en dat ook 
externen hier inzicht in hebben. Ik onderschrijf het belang dat de TU Delft niet geschaad wordt door 
nevenwerkzaamheden. 
 
Kunt u aangeven welke activiteiten worden verricht met de Van der Hagen Delft B.V.? 
Niet met Van der Hagen Delft BV, maar administratief vanuit Van der Hagen Delft BV: AWTI 
(Lidmaatschap van de Adviesraad) en COVRA (Lid van de Raad van Commissarissen). 
 
Kunt u aangeven, indien van toepassing, welke drie organisaties of bedrijven de afgelopen drie jaar 
de grootste klant waren van voornoemde b.v.? 
Geen andere activiteiten dan AWTI (Lidmaatschap van de Adviesraad) en COVRA (Lid van de 
Raad van Commissarissen). 
 
Kunt u Nieuwsuur een uitputtend overzicht verstrekken van al uw nevenfuncties- en belangen? 



Het overzicht dat u ontving van HR is uitputtend, met dien verstande dat de activiteiten voor COVRA 
en AWTI administratief verlopen via de BV. 
Groeten, 
Tim van der Hagen 
____________________________________________________________ 
	 
Prof.dr.ir.	T.H.J.J.	(Tim)	van	der	Hagen 
Delft	University	of	Technology 
Rector	Magnificus	and	President 
Professor	of	Nuclear	Reactor	Physics 
 
 
 
 
Vervolgvragen Nieuwsuur aan Van der Hagen, 19/02/2022 
 
 
Beste heer Van der Hagen, 
 
Dank voor uw antwoorden op onze vragen. Naar aanleiding hiervan heb ik nog enkele 
vervolgvragen. 
 
De Van der Hagen Delft B.V. is in juni 2020 ingeschreven bij de KvK. Het gestorte kapitaal op 
dat moment bedroeg 100 euro. Eind dat jaar bedroeg de balans van de activa ruim 241.000 
euro. Dit laat zich niet verklaren door de bezoldiging van de twee door u genoemde 
activiteiten.  
 

• Hoe verklaart u dit verschil? Waar komen de andere gelden binnen de B.V. vandaan? 

• 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.?  

• Heeft u de Raad van Toezicht van de TU Delft in 2020 op de hoogte gebracht van de 
oprichting van de B.V.?  

 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Yoeri Vugts 
 
 
 
 
 
 
 



Mail Van der Hagen aan Nieuwsuur, 19/02/2022 
 
 
Beste heer Vugts, 
  

• Hoe	verklaart	u	dit	verschil?	Waar	komen	de	andere	gelden	binnen	de	
B.V.	vandaan? 

Dit betreft een overboeking van privévermogen (spaargeld en erfenis), geen verdiensten. 
  

• 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.?	 

Nee 
  

• Heeft	u	de	Raad	van	Toezicht	van	de	TU	Delft	in	2020	op	de	hoogte	gebracht	van	de	
oprichting	van	de	B.V.?	 

Nee,	aangezien	het	hier	geen	nevenwerkzaamheid	of	-activiteit,	maar	een	
administratieve	constructie	betreft.	De	beide	activiteiten	(AWTI	en	COVRA)	waren	al	
jaren	eerder	bekend	bij	en	goedgekeurd	door	de	RvT. 
  
Ik ga ervan uit dat u hiermee een volledig beeld hebt. 
  
Vriendelijke groeten, 
Tim van der Hagen 
  
__________________________________________________________________ 
	 
Prof.dr.ir.	T.H.J.J.	(Tim)	van	der	Hagen 
Delft	University	of	Technology 
Rector	Magnificus	and	President 
Professor	of	Nuclear	Reactor	Physics 
 
 
 
Vervolgvragen Nieuwsuur aan Van der Hagen, 22/02/2022 
 
 
Beste heer Van der Hagen, 
  
Wij hebben nog enkele vervolgvragen op uw antwoorden van afgelopen zaterdag. 
  

• Waarom verliepen de nevenwerkzaamheden administratief via de B.V.? 
  

• We begrijpen uit uw antwoord dat de verklaring voor de hoogte van de gelden in de b.v. te 
vinden is in privéstortingen, waarvan enerzijds spaargeld en anderzijds een erfenis. Bij een 
b.v.-structuur worden privégelden doorgaans in een b.v. betrokken als investering van een 
ondernemer. Uit uw eerdere antwoorden begrijpen we dat van ondernemerschap met de 
b.v. geen sprake is. Zou u kunnen uitleggen waarom de door u eerder genoemde 
privéstortingen in de b.v. zijn betrokken? 

  
• 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’. Kunt u daarop 
reageren? 

  
Met vriendelijke groeten, 
  
Yoeri Vugts 
Nieuwsuur 
 
 
 
Mail Nieuwsuur aan Van der Hagen, 27/02/2022 
 
Beste heer Van der Hagen, 
  
Mogelijk heeft onderstaande mail u vanwege een eventuele vakantieperiode niet bereikt – of bent u 
nog niet in de gelegenheid geweest om de mail te beantwoorden. Om te voorkomen dat mijn mail u 
helemaal niet heeft bereikt, stuur ik u bij deze uit voorzorg onze vragen nogmaals door. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Yoeri Vugts 
Nieuwsuur 
 
 
 
 
Mail Nieuwsuur aan Van der Hagen, 02/03/2022 
 
 
Beste heer Van der Hagen, 
 
Binnenkort besteden wij in onze uitzending aandacht aan het onderwerp waar we eerder over 
hebben gecorrespondeerd. We willen u graag in de gelegenheid stellen om medewerking te verlenen 
aan een interview op camera. Staat u hiervoor open? 
 
Op de meest recente wederhoorvragen hebben wij helaas nog geen reactie mogen vernemen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Yoeri Vugts 
Nieuwsuur 
 


