
Mailwisseling Universiteit Leiden over Frank Engelen 
 

Mail Nieuwsuur aan Universiteit Leiden, 30/03/2022  

  
Hoi Caroline, 
  
Zoals zojuist besproken: 
  
De heer Frank Engelen was hoogleraar international tax law aan de Rijksuniversiteit Leiden, de laatste 
jaren met een nul-aanstelling.  

• vanaf 01-10-2020 was de heer Engelen bestuurder bij JAB Holdings BV, Espresso House HoldCo 
B.V., Cottage HoldCo B.V., Joh. A. Benckiser B.V. (holding), Pret Panera Holdings B.V., en JDE 
Peets N.V. 

• daarnaast is hij al langer bestuurder van een privé-holding, FAME 
  
Hierover het volgende:  

• hij heeft de hierboven genoemde nevenfuncties niet vermeld op zijn publieke profiel, zoals de 
regeling nevenwerkzaamheden voorschrijft 

• naar eigen zeggen heeft de heer Engelen na aanvangsdatum van zijn nul-aanstelling geen 
verzoek meer gekregen om zijn nevenfuncties op te geven of te actualiseren 

  
Vragen: 

• per wanneer is de aanstelling van de heer Engelen als hoogleraar ingegaan, en wanneer is die 
(volledig) beëindigd? 

• heeft de heer Engelen voor bovengenoemde functies toestemming gevraagd? Is die verleend? 
Zijn de functies opgenomen in het register nevenfuncties? Zo ja, kunt u een kopie van die 
vermelding verstrekken? 

• wat vindt u er van dat de heer Engelen niet op zijn publieke profiel melding maakte van de 
nevenfuncties? Is dat ooit besproken met de heer Engelen? 

  
Ik hoop dat alles zo duidelijk is. Maar voor een toelichting kun je me natuurlijk bellen. 
  
Zou het lukken om vrijdag voor 12:00 te reageren? Dan kan ik e.e.a. ordentelijk verwerken. 
  
Vriendelijke groeten, 
  

Siebe Sietsma 

Onderzoeksjournalist 
Investigative reporter 
 

Mail Universiteit Leiden aan Nieuwsuur, 31/03/2022  

 

Beste Siebe,  
  
Nog even vooraf: juridisch gezien kunnen wij geen mededelingen doen op persoonsniveau volgens 
AVG, en zeker niet over aanstellingen van medewerkers die inmiddels niet meer aan de universiteit 
verbonden zijn. We hebben even contact gehad met Frank Engelen, en hij heeft toestemming gegeven 
de informatie hieronder met jou te delen. We begrepen overigens dat jij ook al contact met hem hebt 
gehad. 
  
Hieronder de informatie van onze kant nav jouw vragen. 
  
Vragen: 



-          per wanneer is de aanstelling van de heer Engelen als hoogleraar ingegaan, en wanneer is die 
(volledig) beëindigd? 

Frank Engelen was bezoldigd hoogleraar van 1 januari 2005 t/m 31 december 2016 voor 1 dag per 
week. Hij was onbezoldigd hoogleraar van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 
zijn alle onbezoldigde hoogleraar aanstellingen omgezet naar benoemingen middels een 
hoogleraarovereenkomst. De hoogleraarovereenkomst van Frank Engelen is beëindigd per 21 
november 2021. Sinds 21 november 2021 staat Frank Engelen niet meer op de website van de 
Universiteit Leiden en is er ook geen publiek profiel van hem beschikbaar.   
Vanaf het moment dat Frank Engelen uit dienst is gegaan op 1 januari 2017 heeft hij geen onderwijs 
meer gegeven. Hij begeleidde alleen een aantal promovendi.  
Op het moment dat Frank Engelen van baan wisselde op 01-10-2020 was al bekend dat zijn 
hoogleraarovereenkomst eind 2021 af zou lopen. 
  

-          heeft de heer Engelen voor bovengenoemde functies toestemming gevraagd? Is die 
verleend? Zijn de functies opgenomen in het register nevenfuncties? Zo ja, kunt u een kopie 
van die vermelding verstrekken? 

Nee, maar hij is hier ook niet expliciet op gewezen door de universiteit (zoals we standaard doen), zo 
hebben we weten te achterhalen. Hoe dit kan, weten we niet. Dit had wel gemoeten. 
  

-          wat vindt u er van dat de heer Engelen niet op zijn publieke profiel melding maakte van de 
nevenfuncties? Is dat ooit besproken met de heer Engelen? 

We vinden het belangrijk om transparant te zijn over de nevenwerkzaamheden van medewerkers en 
we zijn alert op eventuele belangenverstrengeling of nevenwerkzaamheden die de Universiteit Leiden 
schade zou kunnen berokkenen. Medewerkers weten dat ze hun nevenwerkzaamheden moeten 
melden en dat er een toestemmingsprocedure voor is. Ze worden hier regelmatig aan herinnerd en we 
zijn hier zo alert mogelijk op. Als er toestemming is verleend door de universiteit, worden 
nevenwerkzaamheden over het algemeen – uitzonderingen daargelaten – gepubliceerd op de website. 
Zoals boven aangegeven: het bericht van de universiteit dat hij dit zou moeten doen (plus 
herinneringen) heeft hem per abuis niet bereikt sinds zijn nul-aanstelling. Het is niet meer te 
achterhalen hoe dit kan. 
  
Ter relativering, Siebe, de heer Engelen was niet meer heel actief als hoogleraar sinds zijn nul-
aanstelling, gaf geen onderwijs e.a. Begeleidde alleen nog een aantal promovendi. 
  
  
Met vriendelijke groet, (let op: ik ben vrijdag niet aanwezig en die dag niet bereikbaar), 
  
Drs. Caroline van 

Overbeeke 

| Woordvoerder 


