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Ongevraagd advies kamer FSR
Geachte decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van
Amsterdam,
De Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (hierna ‘de raad’) doet
u hierbij een ongevraagd advies toekomen aangaande kamer die de raad zal krijgen
toebedeeld op REC‐A. Dank voor het eerdere bericht, dit schept helderheid. De inhoud
daarvan heb ik op 30 november aan de FSR voorgelegd. De reactie van de raad hierop is als
volgt.
Dat aan de FSR een eigen kamer zal worden toegewezen is fijn. De FSR pleit er echter voor
dat hij de exclusieve toegang heeft tot deze kamer en dat deze niet aan studieverenigingen
ter beschikking zal worden gesteld. De primaire reden hiervoor is dat een Studentenraad
zich niet vergelijkbaar is met een studievereniging. Aanvullend bestaat de wens dat deze
kamer met exclusieve toegang voor de FSR een van de ruimtes in de Common Room is,
zodat de Studentenraad zichtbaar is voor medestudenten en zich beter kan profileren als
medezeggenschapsorgaan.
Het klopt dat het profileringsfonds het begrip werkkamer niet nader definieert, maar deze
term wordt wel nader ingevuld door de betekenis die het binnen andere faculteiten heeft
gekregen. Door het officiële karakter van de FSR lijkt het niet meer dan logisch dat hij een
eigen kantoor krijgt dat niet hoeft te worden gedeeld met andere studieverenigingen. Dit
hoeft geen kantoor te zijn waarin eveneens vergaderd zou kunnen worden, maar een
vergelijkbare ruimte zoals we die nu ook hebben.
Een probleem dat zich in de nieuwe situatie zou voordoen is dat wanneer er een urgente
kwestie direct dient te worden besproken, dit nu onmiddellijk in besloten zin in de
raadkamer kan gebeuren. Dit zou onmogelijk worden indien de ruimte (zelfs al is dit
sporadisch) aan derden ter beschikking wordt gesteld. Daarnaast speelt eveneens een rol
dat raadsleden doorgaans vertrouwelijke stukken moeten raadplegen, e.g. de documenten
m.b.t. de bezuinigingen. In de nieuwe situatie zouden wij tegen het probleem aan kunnen
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lopen dat wij geen plek hebben om dit te doen. Hiermee wordt inbreuk gemaakt op de
garantie van een werkkamer voor de FSR uit het profileringsfonds.
De FSR heeft sterk de indruk dat de wens voor een kamer begrepen wordt als een eis voor
permanente vergaderruimte. Dit is niet zo. Het gaat om een kantoorruimte van bescheiden
omvang, zoals ook nu op de Oudemanhuispoort voor de FSR beschikbaar is. Waar
studieverenigingen doorgaans ruimte nodig hebben voor overleg, heeft de FSR duidelijk
andere behoeften. De FSR ziet dan ook niet hoe studieverenigingen zouden kunnen
profiteren van een kantoor waar zij slechts beperkt toegang tot hebben, aangezien zij de
mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de andere ruimtes op het “studentenplein”.
Daarnaast nog het volgende: Chloë van den Berk spant zich al tijden in voor de mobilisatie
van studieverenigingen om ook hun belangen, gemoeid bij de verhuizing, bij Daan Dutilh
duidelijk te maken. Het heeft er echter de schijn van dat Daan Dutilh haar nu ook de
opdracht wil geven de indeling in de Common Room te regelen. Dat is alleen niet de taak
van de FSR. Zoals reeds eerder gezegd in deze brief, is de Studentenraad niet te vergelijken
met studieverenigingen. De oprichting, het bestaan en het voortbestaan van de
studieverenigingen: met dit alles heeft de FSR niets van doen. Het is voor ons dan ook niet
te begrijpen waarom wij als FSR verantwoordelijk worden gemaakt voor de indeling in de
Common Room. Het is de taak van de Faculteit zelf om zorg te dragen voor adequate
huisvesting van studieverenigingen. De FSR heeft ermee ingestemd een forum te
organiseren waar dit vergemakkelijkt kan worden, omdat wij als neutrale partij kunnen
bemiddelen tussen de studieverenigingen en de Faculteit. Daar vloeit echter niet uit voort
dat de FSR eindverantwoordelijk is voor beslissingen die hieromtrent dienen te worden
gemaakt, zoals nu door de heer Dutilh wordt geïmpliceerd.
De raad hoopt u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Namens de raad,

Maurits van de Sande
Voorzitter
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