
 

 

 

Geacht College van Bestuur, Beste Geert, Karen & Jan 
 
Hierbij reageert de Centrale Studentenraad (hierna: CSR) op uw instemmingsverzoek 
aangaande het klachtenreglement (uw kenmerk: 2021-057340) d.d. 9-4-2021. 
 
De CSR stemt niet in met het klachtenreglement. 
 
De CSR heeft kennisgenomen van het klachtenreglement en de gewijzigde versie van 22 juni jl. 
die is opgesteld naar aanleiding van het overleg tussen juridische zaken en de 
medezeggenschap. 
De CSR is content met de manier waarop de medezeggenschap betrokken is bij het opstellen 
van het nieuwe reglement en de mate waarin opmerkingen en verzoeken tot wijziging zijn 
verwerkt. De reden om toch over te gaan tot niet-instemming is dat een aantal mondelinge 
toezeggingen zijn gedaan over wijzigingen in het reglement, die de CSR graag in de 
conceptversie terugziet alvorens in te kunnen stemmen. De belangrijkste wijziging betreft een 
aanpassing in de formulering van art. 9 lid 1 sub f.  De huidige formulering lijkt te wijzen op het 
al dan niet instemmen met de gedragingen, terwijl het dient te gaan over de mogelijkheid om 
juridisch bezwaar te maken. Juridische zaken is op de hoogte van ons standpunt, en heeft op 
onder meer dit punt een wijziging toegezegd. Zodra de CSR een nieuwe conceptversie heeft 
ontvangen vertrouw ik erop dat wij tot instemming over kunnen gaan. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben, teken ik namens de Centrale Studentenraad, 

 
Met vriendelijke groet, 

 

   

 College van Bestuur 
Postbus 19268 
1000 GG Amsterdam 

Nieuwe Achtergracht 170 
1018 WV Amsterdam 

(020) 525 3726 
csr@uva.nl 

studentenraad.nl/csr 
       

Datum 7 juli 2021  Ons kenmerk 2021-21 

Contactpersoon Nina Hol E-mail csr@uva.nl 

Bijlage(n) 0 

Betreft Reactie op instemmingsverzoek klachtenreglement 
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~ 
Dear Executive Board, Dear Geert, Karen & Jan, 

 
The Central Student Council (hereafter: CSR) hereby responds to your request for consent on 
the Complaints Regulations (your reference: 2021-057340) dated 9-4-2021. 

 
The CSR does not consent the Complaints Regulations. 

 
The CSR has taken note of the Complaints Regulations and the amended version of June 22nd, 
which was drawn up as a result of the consultation between legal affairs and the participation 
bodies. 
The CSR is pleased with the way in which the participation bodies have been involved in the 
drafting of the new regulation and the extent to which comments and requests for changes have 
been incorporated.  
 
The reason for not giving consent is that several verbal agreements have been reached about 
changes to the regulations, which the CSR would like to see implemented in the draft version 
before being able to consent. The most important change concerns an adjustment in the 
wording of art. 9 paragraph 1 under f. The current wording seems to indicate an objection to the 
behavior as statement to the accused, while it should concern the possibility of making a legal 
objection. Legal Affairs is aware of our position, and has verbally agreed to amending this 
article, among other things. As soon as the CSR has received a new draft version, I trust that we 
will be able to consent. 

 
Hoping to have informed you sufficiently, I sign on behalf of the Central Student Council, 
 
Kind regards, 

 
Nina Hol 
Voorzitter CSR 20|21 

~ 


