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Geacht College van Bestuur,
Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw instemmingsverzoek
(uw kenmerk: 2018-058406) betreffende de gewijzigde Regeling ter behandeling van klachten van
personeelsleden en studenten van de Universiteit van Amsterdam studenten (hierna:
Klachtenregeling).

De CSR stemt in met de Klachtenregeling, onder de voorwaarde dat de herziene regeling niet
alleen op het web wordt gepubliceerd, maar ook actief gepromoot zal worden. Ondanks dat de
inhoudelijke wijzigingen een consequentie zijn van overeenstemming met hoofdstuk 9 van de
Algemene wet Bestuursrecht, vindt de CSR het belangrijk dat er meer aandacht gevestigd kan
worden op het bestaan van deze regeling. De CSR hecht veel waarde aan het belang van deze
formele procedure voor het indienen van klachten, en ziet graag dat alle studenten hierover
geïnformeerd zijn. De CSR verneemt graag op welke wijze het CvB de Klachtenregeling actief
onder de aandacht zal brengen.

Daarnaast wil de CSR benadrukken dat de UvA momenteel niet beschikt over een regeling die
specifiek over seksuele intimidatie gaat. De CSR treedt hier graag over in gesprek met het College
van Bestuur (hierna: CvB), om te praten over de verschillende mogelijkheden, zoals een
procedure over het behandelen van informele klachten.

De CSR wil hiernaast nog twee punten van aandacht aanstippen. Als eerste verzoekt de CSR om de
mogelijkheid zijn afvaardiging in de Klachtencommissie te herzien. Het tweede aandachtspunt is
dat de CSR graag ook een Engelse vertaling van de Klachtenregeling ziet toekomen, zodra deze is
vastgesteld.

Bij vragen is de CSR uiteraard bereid tot verdere toelichting. Hopende u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben, ziet de CSR graag uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Pim van Helvoirt
Voorzitter CSR 17|18
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