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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad, vertegenwoordigd door de fractievoorzitters in de extra ingelaste 
vergadering van 7 juli 2021 vanwege de coronacrisis, heeft opnieuw de ‘versoepeling van het 
reisbeleid en verscherping reizen naar onveilige gebieden’ met het College besproken. Met 
het College is de Raad van mening dat het van groot belang is om verantwoorde dienstreizen 
weer mogelijk te maken. Veel onderzoekers hebben uitgekeken naar het moment waarop zij 
weer onderzoek kunnen verrichten in het buitenland en vertraging kunnen inhalen. Een 
helder en transparante reisregeling is dan ook noodzakelijk. Helaas heeft de Raad over het 
voorliggende beleid uiteenlopende zorgen ontvangen vanuit de achterban. Deze zijn 
momenteel nog onvoldoende weggenomen door het College. 
 
Coronamaatregel of structureel beleid? 
Het College heeft het voorliggende beleid aan de Raad gepresenteerd als onderdeel van het 
pakket aan corona-maatregelen, en dienovereenkomstig geagendeerd voor een 
woensdagochtendoverleg. De Raad ziet dat bepaalde onderdelen een reactie vormen op de 
coronacrisis, maar is ervan overtuigd dat dat niet voor alle maatregelen geldt. Een voorbeeld 
is de nieuwe maatregel dat medewerkers een driedaagse veiligheidstraining moeten volgen 
alvorens zij naar oranje of rood gebied afreizen. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat dat 
voor Spanje (momenteel oranje vanwege COVID-19) niet het geval zal zijn. Met andere 
woorden, de geïntroduceerde veiligheidstraining is een maatregel die verder gaat dan alleen 
een reactie op de huidige coronacrisis.  
Indien het College dit beleid wel als coronamaatregel presenteert, wil de Raad graag van het 
College weten tot wanneer dit beleid van kracht is. 
 
Onderbouwing HEAT 
De Raad heeft zorgen over de introductie van een verplichte veiligheidstraining. Alhoewel 
hij het belangrijk vindt dat medewerkers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen in het 
buitenland, is de Raad van mening dat het nu onvoldoende duidelijk is voor welke oranje- 
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en roodgekleurde landen deze maatregel geldt en waarom dat zo is. De Raad heeft begrepen 
dat er een landenlijst zal worden toegevoegd aan de website ten behoeve van meer 
transparantie. Maar de argumentatie waarom een land op die lijst staat mag daarbij niet 
ontbreken. Ter illustratie: zowel Spanje als Senegal waren voor de coronacrisis geelgekleurd 
en zijn nu oranje, maar alleen voor Senegal lijkt de maatregel van de verplichte training van 
kracht te zijn. Het is voor de Raad onduidelijk welke redenering het College hiervoor 
hanteert. De Raad vraagt het College om de kennis van experts binnen de universiteit te 
gebruiken voor dergelijke beslissingen rondom veiligheidsrisico’s.  
 
Financiering HEAT 
Met de introductie van de verplichte veiligheidstraining ontstaat er potentieel een grote 
kostenpost voor de universiteit. De Raad herhaalt graag de verzekering van het College dat 
individuele werknemers niet zelf voor de HEAT hoeven te betalen. In aanvulling daarop wil 
de Raad de verzekering van het College dat de trainingskosten niet ten koste mogen gaan 
van onderzoeksbudgetten. Bovendien is de Raad bezorgd dat bepaalde organisatie-
onderdelen, simpelweg vanwege het betreffende onderzoeksveld, harder geraakt worden 
door deze maatregel dan andere. De Raad memoreert de toezegging van het College om een 
ronde te maken langs de directeuren bedrijfsvoering om deze zorgen te adresseren.  
 
Gastmedewerkers 
De Raad vindt het nog onvoldoende duidelijk hoe de verantwoordelijkheden liggen als het 
gaat om buitenlandse reizen van gastmedewerkers, zoals buitenpromovendi, die zij maken 
vanwege onderzoek dat zij verrichten in samenwerking met de Universiteit Leiden. Gelden 
voor hen dezelfde maatregelen, en zo ja, wie neemt dan de financiering van de HEAT op 
zich? 
 
De Raad adviseert het College zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de geuite 
zorgen en de geldingsduur van dit beleid en verzoekt het College hem te voorzien van een 
schriftelijk antwoord. Op basis daarvan besluit de Raad of hij wenst dat het algemene 
reisbeleid wordt toegevoegd aan de agenda ter bespreking in de vergadercyclus van 
september/oktober, zodat de medezeggenschap naar behoren wordt geraadpleegd. 
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 


