
Mailwisseling Frank Engelen, voormalig hoogleraar Universiteit 
Leiden 
 

Mail Nieuwsuur aan Engelen, 30/03/2022  

  
Beste Frank, 
  
Volgende week woensdag zenden we ons verhaal over hoogleraren en bijbanen uit. Daarin kom jij als 
één van meerdere voorbeelden aan de orde. We hebben dat telefonisch al doorgenomen natuurlijk. 
In ons gesprek had je af en toe, overigens begrijpelijk genoeg, details niet direct paraat. Ik vraag me 
ook af of de situatie die we bespraken nog ongewijzigd is. En het helpt me om een enkele vraag nog 
een keer schriftelijk aan je voor te leggen. Daarom nog de volgende vragen: 
  

• Heb je na ons gesprek nog actie ondernomen? 
• Zijn er na ons laatste gesprek nog wijzigingen geweest in de situatie zoals we die bespraken, 

bijvoorbeeld ten opzichte van je functie als rechter-plaatsvervanger? 
• Per wanneer, welke datum, eindigde je (nul-)aanstelling als hoogleraar bij de Rijksuniversiteit 

Leiden? 
• Klopt het dat de rechtbank je gevraagd heeft ontslag te nemen? Wat was daarop je reactie? 
• Kun je reflecteren op het gegeven dat je op de site van de universiteit en in het register van 

de rechtbank niet vermeldt of vermeldde dat je bestuurder bent bij [naam holding om 
persoonlijke redenen weggelaten, red.] en JAB cs.? 

  
Graag bied ik je ook nog de mogelijkheid om op camera te reageren. Als je dat wilt hoor ik graag zo 
snel mogelijk van je.  
  
Als je daarvan afziet gebruik ik je antwoorden op bovenstaande, en als je daarmee akkoord bent ook 
waar nodig een schriftelijke weergave van ons gesprek. 
  
Lukt het om voor vrijdag 12:00 te reageren? Als dat moeilijk is, in verband met reizen bijvoorbeeld, 
kunnen we overleggen.  
  
Ik kijk uit naar je reactie. Mail of bel gerust als je nog vragen hebt. 
  
Vriendelijke groeten, 
  

Siebe Sietsma 

Onderzoeksjournalist 
Investigative reporter 
 

Mail Engelen aan Nieuwsuur, 01/04/2022  

 

Dank Siebe. Het gaat me niet lukken om vandaag voor 12u te reageren. Overigens ontvang ik graag 
de schriftelijke weergave van ons gesprek voordat ik akkoord kan gaan dat je dat in de uitzending 
gebruikt. Mvg, Frank 

 



 

 

Mail Nieuwsuur aan Engelen, 01/04/2022  

 
  
Beste Frank,  
  
Dank voor je bericht. Lukt het je wel om uiterlijk zondagavond te reageren?  
  
Wat mij betreft is je schriftelijke reactie leidend en ik hoop dat dat ook genoeg is. Mocht die nog 
vragen om aanvulling ter verduidelijking, dan is het handig om terug te kunnen vallen op ons 
gesprek. Vandaar. Mocht je toch niet willen dat ik op het gesprek terugval (die ruimte is er) dan 
kunnen we afspreken dat ik het enkel doe met je schriftelijke reactie. Dat kan wel betekenen dat ik 
schriftelijk nog een enkele nadere vraag stel als ik je antwoord binnen heb. 
  
Kun je nog aangeven of je bereid bent om op camera te reageren? Dat hoor ik dan graag vandaag, 
anders valt de mogelijkheid om dat in te plannen weg. 
  
Vriendelijke groeten, 
  
Siebe 
 
 
Mail Engelen aan Nieuwsuur, 01/04/2022  
 

Beste Siebe, 
 
Hieronder mijn reactie. Ik heb geen behoefte om op camera te reageren en stel het op prijs dat je 
enkel gebruik maakt van mijn schriftelijke antwoorden. 
 
Ik heb contact gehad met de universiteit en kan bevestigen dat ik onbezoldigd hoogleraar was vanaf 
1 januari 2017 tot en met 31 december 2019 (en bezoldigd hoogleraar vanaf 1 januari 2005 tot en 
met 31 december 2016) en dat mijn aanstelling met ingang van 1 januari 2020 is beeindigd en 
omgezet in een zogenoemde hoogleraarovereenkomst die per 21 november 2021 is beeindigd. 
Sindsdien sta ik niet meer vermeld op de website van de universiteit en is mijn publiek profiel niet 
meer beschikbaar. Sinds mijn nulaanstelling heb ik geen onderwijs meer gegeven en van de 
universiteit ook geen verzoek meer gekregen om mijn nevenfuncties op te geven. Ik begrijp dat de 
universiteit zich evenmin ervan bewust was dat ook hoogleraren met een nulaanstelling daartoe 
verplicht zijn. Ten slotte merk ik nog op dat op het moment dat ik in 2020 van baan wisselde, reeds 
bekend was dat mijn hoogleraaroverenkomst in de loop van 2021 zou worden beeindigd. 
 
Ik heb een e-mail gestuurd naar het secretariaat van het gerechtshof met de vraag of ik nog sta 
ingeschreven als raadheer-plaatsvervanger. Het secretariaat heeft een aantal jaar geleden inderdaad 
telefonisch verzocht of ik ontslag wilde nemen, omdat ik al lang niet meer actief was als raadsheer-
plaatsvervanger, en ik heb daar toen bevestigend op geantwoord. In mijn beleving was daarmee de 
kous af. Ik heb in mijn e-mail verzocht om met onmiddelijke ingang alsnog te worden uitgeschreven, 
mocht dat abusievelijk niet zijn gebeurd. 
 



Ten slotte zou ik je willen vragen om de naam van mijn persoonlijke holding vanwege privacy-
redenen niet in de uitzending te vermelden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Frank 
 
 
Mail Engelen aan Nieuwsuur, 01/04/2022  

 
 
Dag Frank, 
 
Dank voor je antwoorden. Ik denk hiermee uit de voeten te kunnen, mocht het toch anders zijn dan 
mail ik je nog. 
 
De naam van je bv heeft niet direct journalistieke relevantie dus die zullen we niet vermelden. 
 
Onze planning is om aanstaande woensdag te publiceren, op nos.nl en in Nieuwsuur. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Siebe 
 


