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Geachte Raad van Toezicht, 

Tijdens het WHW-gesprek op 28 oktober jl. hebben we het kort gehad over de rol van de raad 
van toezicht (RvT). We hebben afgesproken dat de Centrale Studentenraad (CSR) hier nog op 
terug zou komen. Dat doet hij in deze brief en bijgevoegd memo. Aankomende 12 mei zal een 
gesprek plaatsvinden tussen een afvaardiging van de Gezamenlijke Vergadering en de RvT over 
de profielschets voor het lid met speciaal vertrouwen. De CSR heeft begrepen dat de RvT hier 
ook zijn rol, zoals geschetst in de voorgestelde profielschets, zou willen bespreken. Daarom 
heeft de CSR ervoor gekozen de verzending van de memo niet uit te stellen tot het volgende 
WHW-gesprek op 22 mei. 

De CSR is van mening dat het van belang is om het gesprek aan te gaan over de rol van de RvT, 
de CSR en het College en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Hij vindt het hierbij belangrijk om 
te benadrukken dat dit gesprek zal gaan over opties die binnen de wettelijke kaders vallen. 
Bovendien wil de CSR niets veranderen aan het idee dat de RvT toezicht houdt en niet op de 
stoel van de bestuurder moet zitten. Toch is hij ervan overtuigd dat de gebeurtenissen van 
afgelopen jaar ervoor hebben gezorgd dat er binnen de academische gemeenschap en 
medezeggenschap veel behoefte is aan een gesprek over de rol van de RvT ten opzichte van 
bestuurder en medezeggenschap. Een dialoog over de rolvastheid van de RvT zal bijdragen aan 
het vertrouwen.  

In abstractie is het eenvoudig om de rol van de RvT te definiëren, de RvT houdt toezicht, het 
bestuur bestuurt. Maar een aantal situatie van het afgelopen jaar hebben CSR laten zien dat in 
de praktijk dit onderscheid onduidelijk kan zijn. Is het bijvoorbeeld aan de RvT om opdracht te 
geven tot een evaluatie tussen de UvA en de HvA of om van de evaluatie af te zien? In de praktijk 
komt het vaker voor dat de rollen van de RvT en het CvB overlappen. 

Een herijking van de rol van de RvT is volgens de CSR ook naar voren gekomen bij de instelling 
van de huidige RvT. In de profielschets voor de RvT staat het volgende:  
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“In het afgelopen jaar is zowel op de UvA als landelijk het debat ontstaan over de rolverdeling 
tussen CvB, RvT en medezeggenschap. Op de UvA is behoefte aan een brede discussie over de 
interne governance en de bestuurlijke verhoudingen binnen de instelling, waaronder de rol van 
de RvT. Komend jaar moet hierover binnen de UvA het gesprek plaatsvinden om, binnen de 
geldende wettelijke kaders, tot een heldere rolverdeling te komen die kan rekenen op draagvlak 
binnen de instelling. Een goede samenwerking met de medezeggenschap en het CvB staat hierin 
centraal.”1  

Na het WHW-gesprek bleek dat er nog onduidelijkheid was over deze taak. Daarop heeft de CSR 
een discussie-memo opgesteld om het gesprek hierover aan te wakkeren. In de bijlage vindt u het 
opgestelde discussie-memo over de rol van de Raad van Toezicht ten opzichte van het universitair 
bestuur,  de academische gemeenschap en de maatschappij. De CSR zou deze memo tevens graag met 
u willen bespreken op het WHW-gesprek van  22 mei.  

We hopen dat u ook het belang inziet van een discussie over de rol van de RvT, CSR en CvB. 
Hopelijk helpt deze memo de discussie hierover en het verdere proces van de benoeming van het lid 
met speciaal vertrouwen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alex Tess Rutten  
Voorzitter CSR 16|17 

                                                 
1 Profielschets: http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-
reglementen/bedrijfsvoering/bedrijfsvoering.html  

http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen/bedrijfsvoering/bedrijfsvoering.html
http://www.uva.nl/over-de-uva/uva-profiel/regelingen-en-reglementen/bedrijfsvoering/bedrijfsvoering.html

