
 

 

 

 

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

t.a.v. minister van Engelshoven 

Directie Communicatie Ministerie OCW 

Postbus 16375 

2500 BJ Den Haag 

 

Betreft: onderzoeksrapport ‘Transparantie over nevenwerkzaamheden’ 

   

        Amsterdam, 5 november 2020 

 
 
Hooggeachte minister van Engelshoven, 
 
Foodwatch, een consumentenrechtenorganisatie die strijdt voor het recht op gezond, eerlijk en veilig 
voedsel, overhandigt hierbij aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een nieuw 
onderzoeksrapport: ‘Transparantie over nevenwerkzaamheden – Wageningse 
voedingswetenschappers overschrijden de regels.’ 
 
Resultaten onderzoek  
 
Uit het onderzoek van foodwatch blijkt dat bijna de helft van de bijzonder hoogleraren voeding van 
Wageningen University & Research (WUR) hun nevenwerkzaamheden niet (allemaal) openbaar 
toegankelijk maakt op hun universiteitsprofielpagina. WUR scoort hierbij vier keer slechter dan het 
gemiddelde dat de Vereniging van Universiteiten (VSNU) rapporteert.  
 
De ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’, de ‘sectorale regeling 
nevenwerkzaamheden’ en de ‘Regeling Nevenwerkzaamheden Wageningen University & Research’ 
worden overtreden. Dit terwijl de Nederlandse universiteiten reeds in 2007 afspraken op papier 
zetten om de nevenwerkzaamheden van hoogleraren openbaar te maken.  
 
Oproep foodwatch  
 

Naar aanleiding van het rapport vraagt foodwatch het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, alsook Wageningen University & Research (WUR) en de Vereniging van Universiteiten 
(VSNU) er op toe te zien dat de transparantieregels voor nevenwerkzaamheden worden nageleefd: 
 

 Foodwatch vraagt WUR het gebrek aan transparantie over nevenwerkzaamheden en de 

overtreding van de regels bij de betrokkenen verder te onderzoeken, en indien nodig een 

disciplinaire maatregel of sanctie op te leggen. 

 Foodwatch vraagt de Vereniging van Universiteiten en/of de universiteiten volledige 

transparantie over nevenwerkzaamheden te waarborgen, via profielpagina’s op de website 

van de universiteiten. Foodwatch spoort de VSNU en de universiteiten hierbij aan eenduidige 

regels te hanteren, aangezien per universiteit kan verschillen wat onder een openbare 

profielpagina wordt verstaan. 



 

 Foodwatch vraagt verduidelijking aan de VSNU en de universiteiten over de 

onderzoeksmethode voor de inventarisatie en rapportage met betrekking tot de registratie 

van nevenwerkzaamheden: wordt er een eenduidige en voldoende diepgravende 

onderzoeksmethode gehanteerd? 

 Foodwatch roept de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op te waken over 

betere naleving van transparantie. 

 
Het onderzoek ‘Transparantie over nevenwerkzaamheden’, maakt deel uit van onze grotere 
campagne: ‘Stop de uitverkoop van de wetenschap’. Meer informatie vindt u op onze website. 
 
Wilt u meer weten, heeft u vragen of een algemene reactie? Neem vooral contact op.  
 
 

Met vriendelijke groet,   
Namens foodwatch Nederland 
 
 
Elif Stepman  
Campagneleider foodwatch Nederland  
+31 (0)20 774 1079  
elif.stepman@foodwatch.nl 

 


