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Dit betreft een tweetalig advies

Geacht College van Bestuur,
Middels deze brief reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw instemmingsverzoek
betreffende het Studentenstatuut 2019-2020 (uw kenmerk: 2019-074313). De CSR stemt hierbij in met
het Studentenstatuut 2019-2020.

De CSR wil daarnaast vragen om in het komende jaar te kijken naar de gemiddelde prijs die studenten
betalen voor hun studiebenodigdheden. In het nieuwe Studentenstatuut staat hier een maximum van
€696,- per jaar voor. De CSR herkent dit bedrag niet in de daadwerkelijke uitgaven van onszelf en onze
studiegenoten. Het bedrag komt bij het Nibud vandaan als gemiddelde kosten van studiebenodigdheden per jaar. De CSR snapt dat dit de enige huidige bron is om kosten op te baseren. Echter
is de €696,- zoveel hoger dan de CSR reëel acht, dat het ons inziens belangrijk is de daadwerkelijke
kosten op de UvA te berekenen om zodanig tot een passender bedrag te komen.
De CSR hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en is beschikbaar voor eventuele vragen.

Dear Executive Board,
Through this letter, the Central Student Council (hereafter: CSR) responds to your request for consent
regarding the Student Charter 2019/2020 (your reference: 2019-074313). The CSR hereby consents to
the Student Charter 2019-2020.

In addition, the CSR wants to ask to reconsider the average price students pay for their study requirements
in the coming year. A maximum of €696,- per year is set for this in the new Student Charter. The CSR
does not recognize this amount in the actual expenses of ourselves and our fellow students. The
amount comes from the Nibud, which calculated the average spending on study necessities per year.
The CSR understands that this is the only current source to base the costs on. However, the € 696,- is
so much higher than what the CSR considers realistic that we believe it is important to calculate the
actual costs at the UvA in order to arrive at a more appropriate amount.
The CSR hopes to have informed you sufficiently and is available for any questions.

Met vriendelijke groet,

Roeland Voorbergen
Voorzitter CSR 18|19
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