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Ongevraagd advies UvA-Holding in Jaarverslag

Geachte College,
In deze brief wil de Centrale Studentenraad (CSR) u adviseren meer informatie over de UvAHolding BV en onderliggende ondernemingen op te nemen in het jaarverslag en de jaarrekening
2015.
Binnen de academische gemeenschap heerst onrust en veel onduidelijkheid over de functie van
de UvA-Holding BV in het licht van de UvA als onderwijs- en onderzoeksinstelling. De CSR
verwacht dat veel van de zorgen ongegrond zijn maar acht verregaande transparantie en
openheid van essentieel belang om deze weg te nemen. Hij is van mening dat het jaarverslag, en
bijbehorende jaarrekening, bij uitstek de plaats is om duidelijkheid te verschaffen over de UvAHolding BV.
In het zeer uitgebreide jaarverslag 2014 komt de UvA-Holding BV voornamelijk voor in
technische passages en voetnoten. Uitleg over de functie en taken van de UvA-Holding BV en
onderliggende ondernemingen is sporadisch te vinden onder het mom van valorisatie, maar een
uitgebreide beschrijving van de functie van de UvA-Holding BV mist. De CSR adviseert daarom
in het aankomende jaarverslag op te nemen waarom de UvA een UvA-Holding BV onder zich
heeft en daarnaast een korte taakomschrijving van alle onderliggende ondernemingen. Dit zou
ook als bijlage kunnen worden opgenomen.
Naast uitleg in het jaarverslag is het van belang niet alleen inzicht te geven in de
organisatiestructuur van de UvA t.o.v. de UvA-Holding BV, maar ook een overzicht van de
verschillende onderlinge geldstromen. De CSR begrijpt dat bedrijfseconomisch gezien alle
relevante informatie is opgenomen in de jaarrekening, maar wil benadrukken dat om de zorgen
weg te nemen ook niet-economisch geschoolden moeten kunnen begrijpen hoe de UvA en de
UvA-Holding BV zich financieel tot elkaar verhouden. Dit kan bijvoorbeeld door het toevoegen
van een information-flowchart.

De CSR vraagt tevens dat het CvB de medezeggenschap de mogelijkheid geeft om de statuten en
interne regelementen van de UvA-Holding en onderliggende ondernemingen te verkrijgen.
De CSR hoopt dat het College bovenstaande adviezen overneemt bij het opstellen van
aankomend jaarverslag. De CSR staat tevens open om verder in gesprek te gaan over de
implementatie van deze voorstellen.

Met vriendelijke groet,

Naomi Appelman
namens de Centrale Studentenraad
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