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Zijlstra wil
uitleg van
TU Delft
over geld
RorrlRDÀM. statssecretaris Halbe
zijlstm (onderwijs, wD) wil vm de
TU Delft ophcldcring over mogelijk€
misstanden rond de best€dins van
publiek g€ld. De .ollesevoorzitrer en
de vooÍzitter van de raad Yan roe-
zicht worden 

-op 
de konst mogelii

ke rermijn" gevrásd naer het depar-

zijlstra r@gen op eên tik€l in
deze krant van zaterdag. DaaÍin
wordt gemeld dat d€ TU Detft aJgelo-
p€n jaren niet zorcvuldig is omge-
gaan met overhcidsg€ld. h 2007,
200a en 2009 w€rd volgens de aÈ
coutrtant van dc universiteit 112,8
miljoer curo onrechtmatig besteed
omdar EuÍopese aanbestedingsre
sels niet zijn n.seleefd. De TU Delft
v€rlooÍ ook miljoenen met vdtsocd
lctiviteiter Bij dc afdcling vastgoed
was volgens counÍants €en ,,ver-
hoogd rhico op onrechrmárise uit-
stroom van middel€n" en klns op
fÉud€ en coruptie. Tegetijk zijn de
reg€ls voor bijverdi€ne ruim. H@g-
leraren met eetr fullrimebaÀn cn lc
den vu hct collcge van bestuur mo-
Cen één dag per we€k in tUd van de
baa! voor eigen beurs b{jklussen. De
inkomsten hoeven ze niet af te sten.
De TU Delft hccft gecn gedraescode
rer bcstrijding vm nepotism€ ofan-
der nieÈinteger gedrag.

De fÍacties van wD, PV.LA €n sP
willen van zlilstra w€ten of het Àrti-
kel Áánleiding is náder onderzoek re
doen nàar de rechrmarigheid vm dc
besredingen. ook wilcD z€ wcten of
dc 300 miljocn euro ovqrh€idsgeld
die d€ Tu Delft jaarlijk! krijgr, \í€l
besr€ed dient te worden ,,voor het
vo€ren vatr rechtszaketr tegen de
overheid en voor hcr betalen vm be
sruurlijke boetcs voor tc vcel verdie

De fi?cties doelen op de ko.ting
van 19.000 euro di€ zijlstra de ÍU
Delft in 2010 oplegde omdár be-
sftursvoorziner Dirk Jan vatr den
Berg in 2009 me€r verdicnde din de
Balk€nendenorm. De boete kwarn
uit de universiteitskar, uit het arti-
lel blijkt dat van den Bers in 2010
opnieuw boven de norm zat.

(rmerlid v.n Dijk (sP): ,,Er moct
onderzoek kometr naar dc saDs ran
zaken in Dclft, ecn gesprek is niet ge-
noeg. En h€t salaris van van den Berg
hoet onder de nom. wordr dir ge
weigerd datr moet zijlstB hct tc vccl
onlangensalaris teruexordcrcn."h
een email aan elc frrti€s schreef
bstuursvoorzittcr van deII Berg za-
rc.dàg dat her arrikel 

"een 
onj uisr €n

cedat€erd be€ld lschetstl, g€bese€rd
op achterhÀ1lde signalen".


