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Geacht College van Bestuur, 

 

De Radboud Universiteit is goed op weg met haar duurzame ambities. Bijna elk aspect van de 

universiteit wordt verduurzaamd, en er is alle reden daar trots op te zijn.  

 

Vandaag, op “Global Divestment Day”, vragen wij u een volgende stap te zetten en de Radboud 

Universiteit als eerste Nederlandse universiteit fossielvrij te verklaren. Hierbij sluiten wij aan bij een 

wereldwijde beweging die overheden, universiteiten en pensioenfondsen oproept zich terug te 

trekken uit de fossiele industrie. 

 

Klimaat 

Uit onderzoek van vele duizenden wetenschappers, ook van de RU, is gebleken dat door de uitstoot 

van broeikasgassen het klimaat op aarde in hoog tempo verandert, met alle rampzalige gevolgen van 

dien. De klimaatdoelstelling dat de aarde maximaal 2 graden mag opwarmen zal zeker niet gehaald 

worden als niet spoedig van de huidige fossiele energievoorziening wordt afgestapt. Toch wordt 

wereldwijd nog volop geïnvesteerd in het vinden en uitbaten van nieuwe gas- en olievelden. 

 

Ook de RU is nog betrokken bij investeringen in fossiele brandstoffen. In het universitaire bedrijf 

gaan jaarlijks miljoenen euro’s om, maar op dit moment is het voor buitenstaanders niet duidelijk 

hoeveel van dat geld direct of indirect in de fossiele industrie zit. Zeker is dat het pensioenfonds van 

de RU, het ABP, niet fossielvrij is. Ook maakt de RU veelvuldig gebruik van banken die investeringen 

in fossiele brandstoffen niet schuwen. 

 

Wij vragen u om drie redenen de RU fossielvrij te verklaren. 

 Leiderschap tonen. De RU heeft zowel academisch als maatschappelijk een uitstekende 

reputatie. Daarbij hoort het tonen van leiderschap. Wij denken dat het fossielvrij verklaren van 

de RU bijzonder inspirerend kan werken voor andere universiteiten en hogescholen, en voor tal 

van grote organisaties in Nijmegen en daarbuiten. 

 De wetenschappers van de RU steunen. Aan de RU voeren wetenschappers van naam 

hoogwaardig onderzoek uit naar onder meer klimaatverandering, ecosystemen, duurzame 

technologie en economische transities. “Ze laten zich leiden door zowel wetenschappelijke 

vragen als maatschappelijke problemen. Ze hebben oog voor ethische vragen en 

maatschappelijke gevolgen die met hun onderzoek verbonden zijn”, zoals het in het mission 

statement van de RU verwoord is. Met hun werk dragen deze wetenschappers bij aan het 



verduurzamen van de samenleving. Met het fossielvrij verklaren van de RU spreekt u uw steun 

uit voor hun academische bijdrage aan het debat. 

 Oog voor de toekomst. De RU is een studentgerichte universiteit die “wil bijdragen aan de 

vorming van haar studenten tot gewetensvolle en maatschappelijk betrokken academici die 

verantwoordelijke posities in willen nemen om van daaruit richting te geven aan de 

samenleving.” Bij deze ambitie past een blik die gericht is op de toekomst, en investeringen in de 

fossiele industrie horen daar niet bij. Zoals Desmond Tutu zei: “It makes no sense to invest in 

companies that undermine our future.” 

 

Wij verzoeken het College van Bestuur dan ook: 

 De Radboud Universiteit ‘fossielvrij’ te verklaren, en daarmee aan te geven dat investeringen 

in de fossiele industrie niet passen bij het karakter van de RU; 

 Over te stappen op een bank die niet in de fossiele industrie investeert; 

 Pensioenfonds ABP te vragen binnen vijf jaar afstand te doen van beleggingen in de fossiele 

industrie. 

 

Wij zijn van mening dat de Radboud Universiteit deze stappen met trots kan zetten. Het fossielvrij 

verklaren van de RU zal een krachtig signaal zijn, waarmee de universiteit haar leiderschap ook op dit 

gebied toont. Wij rekenen erop dat het College van Bestuur hierin zijn verantwoordelijkheid wil 

nemen. 

 

Graag ontvangen wij spoedig een reactie van u. Indien nodig willen we graag onze oproep via een 

gesprek toelichten.   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Niels Tiemessen, initiatiefnemer RU Fossielvrij, student biologie aan de RU, namens de werkgroep 

Klimaat en Groen van GroenLinks Nijmegen 

Jos Reinhoudt, alumnus RU, raadslid GroenLinks Nijmegen 

Jan van der Meer, initiatiefnemer Tour de Climat - Nijmegen gaat voor deux degrés à Paris 

Ilse van Dijk, Secretaris Studentenvakbond AKKU 

Prof. Dr. Ben Dankbaar, emeritus Business Organization, Radboud Universiteit 

Prof. Dr. Jan Jonker, Director PhD RESORG Program, Professor Corporate Sustainability, NSM 

Cilia Daemen, alumna RU, Raadslid GroenLinks Nijmegen 

Carlo Moons, Commissaris Facultaire Aangelegenheden van het XIXe bestuur van Olympus 

Liset Meddens, Nationale coördinator Fossielvrij Nederland bij 350.org 

Nelson Verheul, Lijsttrekker Provinciale Staten GroenLinks Gelderland 

Annet Glas, Voorzitter jongerenorganisatie DWARS Nijmegen 

Ralien Bekkers, Voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling en Bestuurslid 

Urgenda, Organisatie voor Duurzaamheid en Innovatie 

Chriss van Pul, student strategie, project-assistent stichting OCF 2.0 
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