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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 27 september en 11 oktober 2021 het 
beleid inzake internationale dienstreizen besproken. De Raad is verheugd dat veel 
internationale dienstreizen weer toegestaan zijn omdat de risico’s van de coronacrisis 
vooralsnog kleiner lijken te worden. Samen met het College onderstreept hij het belang van 
het herindienen van aanvragen bij het Internationaal Incidenten Team (IIT) zodat deze 
mogelijk alsnog kunnen worden goedgekeurd. De Raad memoreert graag zijn standpunt dat 
het voor medewerkers duidelijk moet zijn waar de beoordeling van hun reisaanvraag op 
gebaseerd is. Hij waardeert het interview op de website met het hoofd veiligheidszaken d.d. 5 
oktober waarin uitleg gegeven wordt over de criteria die het IIT hanteert voor reisaanvragen 
en de HEAT-training. Zijn advies is om deze criteria in het aanvraagformulier op te nemen. 
Ook adviseert de Raad het IIT om in het maken van afwegingen gebruik te maken van de 
regio-specifieke kennis en expertise die onze universiteit rijk is.  
 
De Raad is blij dat het College zijn advies overneemt om een evaluatie van de HEAT-
training te organiseren in januari 2022. De Raad wijst er nogmaals op dat de HEAT-training 
voor de zomer is gepresenteerd als coronamaatregel, maar dat het lijkt alsof het College deze 
maatregel wil behouden. Op basis van de evaluatie gaat de Raad graag met het College in 
gesprek over de grondslag om dit beleid voort te zetten. Tot die tijd is het goed dat er 
maatwerk wordt toegepast en dat er voor sommigen een verkorte versie van deze training 
mogelijk is. De Raad memoreert de toezegging van het College dat de HEAT-trainingen 
altijd door de universiteit betaald worden, ook in het geval van buitenpromovendi.  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 
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