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University 
 
Mail Nieuwsuur aan Van de Donk, 19/02/2022 
 
Geachte	heer	Van	de	Donk,	 
	 
Deze	mail	ontvangt	u	in	uw	hoedanigheid	als	voorzitter	van	de	Raad	van	Bestuur	van	de	Tilburg	
University.	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.	Uw	naam	komt	ook	voor	in	het	
register	en	uit	ons	onderzoek	blijkt	dat	gegevens	bij	uw	nevenfuncties	deels	onjuist	zijn.	 
  
In	het	register	en	in	uw	publieke	profiel	ontbreken	enkele	nevenfuncties.	Niet	vermeld	zijn	uw	
voorzitterschap	van	het	Comité	4	en	5	mei,	uw	bestuursfunctie	bij	Midpoint	Brabant,	uw	lidmaatschap	van	
de	adviesraad	Anders	in	de	Kerk	/	uw	deelname	aan	het	comité	van	aanbeveling	Magister	JFT	en	uw	
deelname	aan	het	comité	van	aanbeveling	Stap	op	de	rode	loper.	 
	 
Daarover	heb	ik	de	volgende	vragen.	Gelieve	die	nauwkeurig	en	eenduidig	te	beantwoorden: 
	 
Hoe	verklaart	u	de	verschillen	tussen	de	opgegeven	nevenfuncties	(in	het	register	en	in	het	publieke	profiel)	
en	uw	werkelijke	nevenfuncties?	 
  
Heeft	u	de	missende	nevenfuncties	bij	aanvang	van	de	nevenfuncties	of	uw	dienstverband	gemeld	bij	de	Raad	
van	Toezicht?	Heeft	de	RvT	vervolgens	toestemming	gegeven	voor	deze	nevenfuncties?	 
	 
Bent	u	voornemens	deze	nevenfuncties	op	te	nemen	in	uw	publieke	profiel	en	in	het	register?	 
	 
Bent	u	het	met	mij	eens	dat	de	voorzitter	van	het	CvB	een	voorbeeldrol	dient	te	vervullen	in	transparantie	
over	de	vervulling	van	zijn	of	haar	nevenfuncties?		Heeft	u	deze	voorbeeldrol	voldoende	vervuld? 
	 
Kunt	u	Nieuwsuur	een	uitputtend	overzicht	verstrekken	van	al	uw	nevenfuncties-	en	belangen?	 
	 
Ik	verzoek	u	vriendelijk	om	uw	reactie	terug	te	sturen	voor	aanstaande	maandagavond	18:00	uur.	Mocht	u	
niet	in	de	gelegenheid	zijn	om	te	reageren	voor	de	deadline,	zou	u	mij	daar	dan	van	op	de	hoogte	kunnen	
stellen?	 
  
Voor	vragen	of	onduidelijkheden	ben	ik	graag	bereid	tot	een	nadere	toelichting	via	onderstaand	
telefoonnummer.	 
	 
Met	vriendelijke	groeten,	 
	 

Yoeri	Vugts	
redacteur 

 
 
Mail Nieuwsuur aan Van de Donk, 19/02/2022 



Mail Van de Donk aan Nieuwsuur, 21/02/2022 
 
 
Geachte heer Vugts, 
  
Bijgaand ontvangt u mijn antwoorden op de door uw gestelde vragen over de nevenfuncties. 
  
Hartelijke groet, 
  
Wim van de Donk 
Rector Magnificus/Voorzitter CvB Tilburg University 
 
 
 
Hoe	verklaart	u	de	verschillen	tussen	de	opgegeven	nevenfuncties	(in	het	register	en	in	het	publieke	profiel)	
en	uw	werkelijke	nevenfuncties?	 

-          Lid van Comite 4 en 5 mei: De registratie en goedkeuringsflow in het HR systeem is 
afgerond na aanlevering van de data aan Nieuwsuur. 

-          Lid	Algemeen	Bestuur	Midpoint:	Dit	betreft	een	functionele	werkzaamheid	en	behoort	tot	mijn	functie	als	
voorzitter	van	het	College	van	Bestuur.	In	het	Algemeen	Bestuur	van	Midpoint	wordt	Tilburg	University	
vertegenwoordigd	door	de	voorzitter	van	het	College	van	Bestuur.	Midpoint	Brabant	is	de	schakel	tussen	
bedrijven,	overheid,	onderwijs	en	maatschappij.	De	belangrijkste	onderwijsinstellingen	in	Brabant	worden	
in	het	bestuur	vertegenwoordig	door	hun	voorzitter. 

-          Lidmaatschap adviesraad Anders in de Kerk; Tijdens mijn functie als Commissaris van de 
Koning van de provincie Noord-Brabant heb ik vanuit deze functie mijn verbonden netwerk 
ter beschikking gesteld om de activiteiten van deze organisatie te ondersteunen.  Hierbij 
gaat het om het organiseren van lezingen over vraagstukken op het terrein van 
maatschappij en zingeving, vanuit verschillende invalshoeken. Ik heb zelf tijdens mijn 
vorige functie een lezing verzorgd voor de Stichting. De Stichting heeft bij navraag 
aangegeven dat ze bij aanvaarding van mijn nieuwe functie als Rector 
Magnificus/Voorzitter van het CvB TiU, verzuimd hebben om te vragen of ik het 
lidmaatschap in de raad van advies wenste voort te zetten. Ik had na mijn vertrek als 
Commissaris van de Koning laten weten alle nevenfuncties die samenhingen met die 
functie, te beëindigen.   

• Stap	op	de	rode	loper:	Deze	‘functie’	is	opgezegd	op	het	moment	dat	ik	aantrad	als	Rector	
Magnificus/Voorzitter	CvB	van	TiU.	Dit	is	waarschijnlijk	abusievelijk	op	de	website	van	‘stap	op	de	rode	
loper’	blijven	staan. 

• Magister	JFT;	Dit	was	een	eenmalig	comité	van	aanbeveling.	Ik	ben	daar	niet	meer	actief. 
	 
	 
Heeft	u	de	missende	nevenfuncties	bij	aanvang	van	de	nevenfuncties	of	uw	dienstverband	gemeld	bij	de	Raad	
van	Toezicht?	Heeft	de	RvT	vervolgens	toestemming	gegeven	voor	deze	nevenfuncties?	 
	 
Er zijn geen missende nevenfuncties. Alle functies zijn gemeld en goedgekeurd door Raad van 
Toezicht (Stichtingbestuur) 
	 
Bent	u	voornemens	deze	nevenfuncties	op	te	nemen	in	uw	publieke	profiel	en	in	het	register?	 
  

  
Alle nevenfuncties die ik verricht conform de sectorale regeling zijn opgenomen in het publieke 
profiel. 
  
Bent	u	het	met	mij	eens	dat	de	voorzitter	van	het	CvB	een	voorbeeldrol	dient	te	vervullen	in	transparantie	
over	de	vervulling	van	zijn	of	haar	nevenfuncties?		Heeft	u	deze	voorbeeldrol	voldoende	vervuld? 
  
Ik	ben	het	zeker	met	u	eens	dat	het	CvB	een	voorbeeldrol	vervult.	Het	CvB	van	TiU	tracht	te	allen	tijden	zorgvuldig	te	
zijn	in	relatie	tot	nevenwerkzaamheden.	Er	wordt	zorgvuldig	afgewogen	of	een	nevenfunctie	de	belangen	van	de	



universiteit	niet	schaden	of	belemmerend	zijn	voor	de	uitoefening	van	de	functie.	Er	vindt	overleg	plaatst	met	het	
Stichtingbestuur	over	nevenwerkzaamheden	en	is	vast	onderdeel	van	de	agenda	van	de	renumeratiecommissie	van	
het	Stichtingbestuur.	Zorgvuldig	wordt	in	onderling	overleg	afgewogen	of	een	nevenwerkzaamheid	uitgevoerd	kan	
worden.	Het	Stichtingbestuur	keurt	na	overleg	en	afweging	een	nevenwerkzaamheid	goed,	waarop	vervolgens	
registratie	in	het	register	plaats	vindt. 
	 
Kunt	u	Nieuwsuur	een	uitputtend	overzicht	verstrekken	van	al	uw	nevenfuncties-	en	belangen?	 
  
Nevenfuncties conform sectorale regeling (check geel vanwege einddatum): 

• Voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei (Dit was nog niet aan nieuwsuur verstrekt, 
recent goedgekeurd en openbaar geregistreerd) 

• Lid Curatorium VNO/NCW 
• Lid adviesraad Koninklijke Luchtmacht 
• Lid adviesraad Nieuwe kerk Breda 
• Gastdocent NSOB 
• Lid bestuur Stichting Pater De Groot Fonds 
• Lid bestuur Thijmgenootschap 

  
In de aanlevering aan Nieuwsuur waren tevens BKB en VNG vermeld. Beide onbezoldigde 
nevenwerkzaamheden zijn recent beëindigd. 
  
  
In relatie tot de functie (geen nevenwerkzaamheid, maar functionele werkzaamheid) 

• Lid Stuurgroep Strategie, Public Affairs & Governance (SSPG) van UNL 
• Lid Rectorencollege UNL 
• Lid Algemeen Bestuur Midpoint Brabant 
• Lid Algemeen Bestuur Stichting Brainport 
• Lid bestuur Stichting Professor Cobbenhagen 
• Lid bestuur Universiteitsfonds Tilburg University 
• Algemene Vergadering van Aandeelhouders TIAS 
• Voorzitter bestuur Stichting Bijzondere Leerstoelen K.U.B. 
• Toehorend lid Stichting Steunfonds Tilburg University 

 
 


