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Beste Floris, 

  

In deze brief ontvang je een reactie van het bestuur van VUUR op de gebeurtenissen 

van afgelopen week na de vergadering van de commissie SHO. Naar aanleiding van 

deze gebeurtenissen heb ik deze week al een paar keer contact met je gehad. In het 

kort heeft het bestuur besloten je te schorsen tot en met 7 juli. Hieronder wordt 

verder ingegaan op hoe het bestuur tot dit besluit is gekomen en wat de 

vervolgstappen zijn. 

  

Op dinsdag 18 juni vond de vergadering van de Commissie SHO van de 

universiteitsraad plaats. In deze vergadering werd een deel in vertrouwen 

besproken om bedrijfsgevoelige informatie te kunnen bespreken met de 

universiteitsraad. Na deze vergadering heb je een opname van het vertrouwelijke 

deel openbaar gemaakt aan de aankomend fractieleden en enkele niet verkozen 

kandidaten. In de communicatie met de andere fractieleden rondom het lekken van 

deze informatie heb je daarnaast ongepast en/of beledigende taal gebruikt. 

  

Het bestuur is van mening dat het openbaar maken van vertrouwelijke en 

bedrijfsgevoelige informatie absoluut geen passend gedrag is voor een raadslid van 

VUUR, ondanks dat de schade voor de universiteit en vooralsnog gelukkig beperkt 

blijkt. Dit is ook overeenkomstig het reglement van orde van de universiteitsraad. 

Daarnaast past het gebruikte taalgebruik niet bij een fatsoenlijke omgang. Het 

voorval van afgelopen week volgt tevens op eerdere recente gebeurtenissen waarbij 

de constructieve samenwerking met de fractie werd ondermijnd en onfatsoenlijk 

taalgebruik binnen de universiteitsraad werd gebruikt. 

  

Op basis van bovengenoemde en eerdere mondelinge waarschuwingen omtrent de 

samenwerking binnen de fractie heeft het bestuur besloten om je te schorsen tot en 

met 7 juli. Dit betekent dat je lid van de fractie blijft, maar tot 8 juli geen deel mag 

uitmaken van de interne beraadslagingen en activiteiten van VUUR. De 
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raadsvergadering van de universiteitsraad is echter geen activiteit van VUUR en 

zodoende ben je daar nog wel raadslid namens VUUR. 

 

Aangezien je schorsing niet alleen van invloed is op je lidmaatschap van VUUR 

maar ook het werk binnen de universiteitsraad, zal er vanuit het bestuur hierover 

worden gecommuniceerd naar de voorzitter van de universiteitsraad. Daarnaast 

worden uiteraard de rest van de fractie en de Raad van Advies geïnformeerd. 

  

Ik ga er vanuit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als je hier nog vragen 

over hebt, dan hoor ik het graag. 

  

Met vriendelijke groeten, 

 

 

  

Job Petersen 

Vicevoorzitter 2018-2019 


