
        Leeuwarden, 12 februari 2014 

 

Geacht College van Bestuur, 

T.a.v. Peter van Dongen en Diane Keizer-Mastenbroek 

 

Bijlage:  Brief van Klaas van Mierlo, dinsdag 28 mei 2013 

 

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor het goede contact dat wij de afgelopen periode 
hebben gehad en de getoonde bereidheid van het CvB om de doelen van onze Fossil Free campagne 
te ondersteunen. Wij, studenten van VHL, waren dan ook erg verheugd en trots toen het CvB in 
reactie op onze eerdere brief op 28 mei 2013 schreef dat: 

‘’Wij willen wel toezeggen dat we op onze reguliere contactmomenten met 
pensioenfonds ABP, banken en beleggingsinstellingen waarmee VHL een relatie heeft, 
dit initiatief in relatie tot hun investeringsportefeuilles aan de orde zullen stellen.’’ 

Deze woorden laten zien in dat VHL werkelijk nastreeft een duurzame hogeschool te zijn en open 
staat voor input van studenten. Er is sindsdien door verschillende mensen gewerkt om invulling te 
geven aan de missie van Go Fossil Free VHL en daar zijn wij erg blij om.  

Zoals wij met u hebben besproken willen wij het CvB uitnodigingen zich doormiddel van een 
schriftelijke verklaring, zich definitief aan de doelstellingen van de Fossil Free campagne te 
verbinden. Doormiddel van deze verklaring zouden enerzijds de uitgangspunten van Fossil Free in de 
organisatie worden gewaarborgd, ook voor de langere termijn. En daarnaast vormt deze verklaring 
een belangrijke stap in de landelijke Fossil Free campagne waarin wij ernaar streven alle 
hogescholen en universiteiten een dergelijke verklaring te laten ondertekenen zodat zij gezamenlijk 
kunnen optrekken om hun tegoeden bij banken en pensioenfondsen te ontdoen van fossiele 
investeringen. VHL heeft de kans als eerste onderwijsinstelling in Nederland deze verklaring te 
tekenen en daarmee een heel belangrijke stap te zetten richting een fossiel vrij Nederland.  

In de Fossiel Free verklaring staan de volgende drie pijlers centraal:  

 De uitgangspunten van Fossil Free vastleggen in het lange termijn beleid van VHL waarin 
onder andere wordt aangegeven waarom VHL niet investeert of te belegt in fossiele energie 
bedrijven;  

 Publiekelijk een standpunt innemen tegen investeringen of beleggingen in de fossiele 
industrie, en andere onderwijsinstellingen oproepen zich bij de Fossil Free beweging aan te 
sluiten; 

 Doen wat in haar macht ligt om de financiële instellingen waarmee zij verbonden is, er toe 
bewegen 100% fossiel vrij te worden, zelfstandig of in samenwerkingen met andere 
onderwijsinstellingen. 

Deze drie punten is waar het om gaat en daar willen graag met u over praten. Momenteel zijn we 
bezig en afspraak te plannen. Wij hebben namelijk al ideeën over verdere invulling en wisselen 
hierover graag met u van gedachten. Daarnaast bespreken wij graag ook de voortgang met Perry van 
Dongen en de Rabobank, het Duurzaamheidsteam en de plannen om VHL op de kaart te zetten bij 
het ondertekenen van de verklaring. Gezien onze contacten tot nu toe zijn wij ervan overtuigd dat 
die ondertekening al op korte termijn kan plaatsvinden.  

 

 

 



Voor meer achtergrondinformatie over het moreel appèl van de Fossil Free studenten en de 
financiële risico’s van de koolstofbubbel kunt u de website www.gofossilfree.org bekijken. 

Wij kijken uit naar ons gesprek en een verdere vruchtbare samenwerking. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Namens meer dan ruim 180 andere studenten én medewerkers van Van Hall Larenstein, 

Tycho Ferf 
Myrthe Baijens 
Tim Haarlem  

http://www.gofossilfree.org/

