Beste heer Dijk,
De Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid (hierna: ‘de raad’) doet u hierbij een
advies toekomen aangaande de Meerjarenbegroting van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid
van de Universiteit van Amsterdam.
De raad adviseert negatief op de huidige Meerjarenbegroting.
Aan de basis hiervan ligt het feit dat de raad, als studentenvertegenwoordiger, niet tevreden
is met de mate waarin en de wijze waarop de belangen van studenten zijn betrokken bij de
verhuizing naar REC-A en de begroting van de de toekomstige kosten van huisvesting
aldaar. Uit o.a. de correspondentie met de besturen van studieverenigingen blijkt dat de
ruimte die de student wordt toegekend in REC-A als gevolg van de bezuinigingen te gering
is. Dit staaft de eerder genoemde constatering (namelijk dat er onvoldoende rekening is
gehouden met de belangen van studenten) ruim voldoende.
De begroting maakt onvoldoende inzichtelijk hoe de gelden, die gemoeid zijn met de
verhuizing naar en het daadwerkelijke gehuisvest zijn in REC-A, worden verdeeld. De raad
meent dat in de begroting onvoldoende huisvestingskosten zijn geraamd, gelet op het
uitgangspunt dat in REC-A slechts 9 van de beschikbare 10 verdiepingen zullen worden
gehuurd. Gevreesd wordt dat er met de keuze voor 9 verdiepingen, in plaats van de 10
beschikbare verdiepingen in het pand, op negatieve wijze geraakt wordt aan de belangen
van studenten.
De raad is bovendien van mening dat de keuze voor 9 verdiepingen (in plaats van de in het
nieuwe gebouw beschikbare 10 verdiepingen) onvoldoende onderbouwd is. De keuze
getuigt in elk geval niet van de uitgesproken (en aan de begroting ten grondslag liggende)
verwachting van toenemende studentenaantallen in de komende jaren. De toegekende
ruimte geeft blijk van het feit dat te weinig rekening wordt gehouden met de extra ruimte die
nodig is voor bijvoorbeeld extra onderwijsruimtes, extra studieplekken en bestaande en
toekomstige studenteninitiatieven (o.a. studieverenigingen en hun benodigde kantoor- en
werkruimtes). Daarmee wordt de waarde die deze zaken hebben voor studenten miskend.
Tevens wordt het dreigende ruimtetekort voor studieplekken ons inziens niet opgelost dan
wel opgevangen door de huidige begroting. Daarnaast zijn de gegevens van zodanig
gebrekkige aard dat überhaupt geen conclusie kan worden getrokken over het ondervangen
van mogelijke obstakels op dit gebied. Het aantal studieplekken dat voor intensief studeren
kan worden gebruikt is aanzienlijk minder dan op de Oudemanhuispoort. Dit terwijl de FdR
de komende jaren een grotere instroom aan studenten verwacht.
De raad meent dat in de huidige begroting ruimte is voor het ramen van extra kosten op het
gebied van huisvesting. Zo zou een deel van de facultaire reserve, die zich momenteel
boven de uit de investeringsplannen voortvloeiende 10%-norm bevindt, hiervoor kunnen
worden aangewend. Ons inziens is deze reserve bedoeld om klappen, zoals in tijden van
bezuinigingen, op te vangen. De situatie waarin de FdR zich bevindt is daar een voorbeeld
van en geeft ons inziens voldoende aanleiding een beroep te doen op de reserve. Niet
inzichtelijk wordt waarom niet méér uit de reserves is geput. Het is van belang dat er genoeg
ruimte voor onderwijs is en dat de FdR een prettige omgeving blijft faciliteren om in te
studeren. Om dit te bewerkstelligen is de raad van mening dat de FdR meer uit haar

reserves (zonder afbreuk te doen aan de regels die op centraal niveau zijn gesteld ten
aanzien van de aan te houden reserves (te weten de aan te houden 10%-norm)) moet
putten opdat er geen keuzes worden gemaakt die op de lange termijn de studenten
benadelen. Momenteel is het voor de raad daarom onvoldoende duidelijk waarom er zoveel
bezuinigd moet worden. De FdR zou immers ook meer uit haar reserves kunnen putten om
een aantal lokalen op een extra verdieping, bijvoorbeeld, te faciliteren.
De raad kan om deze redenen niet uitsluiten dat er onvoldoende is begroot voor de
verhuizing die plaats zal vinden in 2017.
De raad concludeert daarnaast dat de huidige Meerjarenbegroting niet in lijn is met de
vereisten van het format. Momenteel is het voor de raad onduidelijk of de begroting hiermee
voldoet aan de vereisten die worden gesteld aan een facultaire meerjarenbegroting.
Voornoemde redenen hebben er voor de raad aanleiding toe gegeven een negatief advies
ten aanzien van de huidige Meerjarenbegroting uit te brengen.
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben zien wij graag uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Facultaire Studentenraad der Rechtsgeleerdheid,
Maurits van de Sande

