
 

Geacht College van Bestuur,  
 
 
Naar aanleiding van de discussie op de Overlegvergadering (hierna: OV) van 25 oktober j.l., deed het College 
van Bestuur (hierna: CvB) een voorstel over de agenda’s en verslagen van het Centraal Bestuurlijk Overleg 
(hierna: CBO). De CSR stelt het op prijs dat het CvB erkent dat het delen van deze informatie over het CBO van 
belang is voor de Centrale Studentenraad (hierna: CSR). Het voorstel was om de agenda van het CBO te delen 
met zowel de Centrale Ondernemingsraad als de CSR, en om op een informeel moment het CBO na te 
bespreken aan de hand van de agenda. 
 
De CSR heeft dit voorstel in de Plenaire Vergadering van 25 oktober j.l. besproken. De CSR wil graag het CvB 
bedanken voor het toezeggen van het toesturen van de agenda van het CBO, en voor het toezeggen van een 
toelichting op het CBO dan wel in het Informele Overleg, dan wel in het Informele Agenda Overleg. Echter, er is 
in het verleden de formele afspraak met de CSR gemaakt dat de CSR zowel de agenda zou ontvangen als een 
vertrouwelijke inzage in de notulen zou krijgen. De CSR wil hier verder op ingaan middels deze brief. Eerst zal 
de eerdere afspraak worden toegelicht en vervolgens zal de raad een inhoudelijke motivatie geven. 
 
Zoals hierboven genoemd, is de vertrouwelijke inzage in de notulen geen onderdeel van het huidige voorstel 
van het CvB. Daarmee is het voorstel van het CvB niet even volledig als de eerdere gemaakte afspraak, die 
volgens een eerdere brief  van het CvB “ook voldoende vastgelegd en geborgd en beschikbaar voor volgende 
centrale studentenraden” is (uw kenmerk: 2011cu0123). Deze afspraak om een vertrouwelijk inzage in de 
notulen van het CBO te geven is gemaakt in zowel de brieven d.d. 4 oktober 2010 en d.d. 19 januari 2011, als 
ook in de overlegvergaderingen van 7 september 2010 en van 12 januari 2011. Het lijkt de CSR logisch om een 
kort overzicht te geven van de historie omtrent dit onderwerp. 
 
Het voorstel dat het CvB afgelopen OV van 25 oktober heeft gedaan, heeft hij ook op de OV van 7 september 
2010 gedaan. Toen gaf het CvB dezelfde reden om niet akkoord te gaan met het openbaar maken van het CBO, 
namelijk dat het openbaar maken van de mening van personen (individuele decanen) niet wenselijk is. Het CvB 
ziet namelijk graag dat decanen in vertrouwen hun argumenten en standpunten kenbaar kunnen maken op het 
CBO. Kort na dit tegenargument zegt het CvB wel toe dat de agenda van het CBO naar de CSR gestuurd zal 
worden en dat er, daarnaast, ook een vertrouwelijke inzage in de CBO notulen plaatsvinden kan vinden. Later 
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dat academisch jaar, op de OV van 12 januari 2011, betoogt de CSR dat hij deze beide toezeggingen (dus zowel 
het verkrijgen van de agenda als de toegezegde vertrouwelijke inzagen) graag in het CSR reglement vastgelegd 
zou willen hebben. De CSR is van mening dat het belangrijk is voor de transparantie dat alle rechten van de 
CSR in één reglement zijn opgenomen.  
 
Een andere reden die de raad geeft om deze afspraak vast te leggen, is dat deze dan ook duidelijk is voor de 
toekomstige raden, in het kader van continuïteit. Het CvB stelt dat hij hiertegen is, omdat de werkwijze tussen 
het CvB en de CSR gebaseerd moet zijn op onderling vertrouwen en zegt toe zich altijd te zullen houden aan 
toezeggingen uit vastgestelde notulen van de OV. Mede door deze toezegging stemt de CSR na overleg in met 
het door het CvB voorgestelde CSR reglement op 4 februari 2011. Daarnaast bevestigt hij de gemaakte 
afspraak bij de bovengenoemde formele instemming. Naar de mening van de raad is deze afspraak dus in het 
verleden afdoende vastgelegd. 
 
Vervolgens wil de CSR nogmaals ingaan op een inhoudelijke motivatie. De afgelopen tijd is er een roep om 
transparantie gekomen uit de academische gemeenschap, waar het CvB vaak gehoor aan geeft. Het huidige CvB 
probeert zo open en transparant mogelijk te werken en de CSR waardeert deze werkwijze. Echter, deze 
transparantie is, naar mening van de CSR, niet alleen van toepassing op het CvB, maar ook op de decanen. Zij 
hebben eenzelfde verantwoordelijkheid naar de medewerkers en studenten van hun faculteit.  
 
Daarnaast wil de CSR ingaan op het tegenargument van het CvB op de OV van 24 oktober. Het CvB stelde daar 
dat het CBO een plek moet zijn voor open discussie, zonder dat het notuleren als bezwarend kan worden 
ervaren. De CSR begrijpt de reden van dit argument. Een gesloten invulling van het CBO kan echter het belang 
van de informatievoorziening aan de medezeggenschap belemmeren, aangezien de CSR dan niet zijn taak 
binnen de staande organisatie van de UvA volledig kan vervullen. De CSR ziet dan ook graag een voor de 
medezeggenschap inzichtelijk en transparant CBO. 
 
De CSR zou graag zien dat het CvB zich aan de eerdere afspraak houdt en, naast het toegezegde toesturen van 
de agenda van het CBO, ook een vertrouwelijke inzage geeft in de notulen van het CBO. 
 
De CSR ziet graag een reactie tegemoet van het CvB. 
  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Pim van Helvoirt 
 
Voorzitter  
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