
 

  

 
 

Geachte prof. dr. Hans Romijn, leden van de Raad van Bestuur, 
 
Sinds een paar jaar mag de Facultaire Studentenraad zijn advies uitbrengen over de facultaire begroting. 
De afgelopen tijd heeft de Studentenraad nauw contact gehad met de financiële afdeling van het AMC en 
leden van de Raad van Bestuur van het AMC. Sinds twee jaar bestaat er een cyclus (zie brief met 
kenmerk  U.16.15), opgesteld door de Studentenraad en de afdeling Finance & Control. In het kader van 
deze cyclus is de Studentenraad om advies gevraagd over de facultaire begroting. 
 
Om een goed advies te kunnen geven, heeft de Studentenraad inzage nodig in zowel de inkomsten als de 
uitgaven. Echter, de conceptbegroting zoals opgestuurd naar de UvA, bevatte nog hiaten. Hier heeft de 
Studentenraad nadere toelichting over gevraagd. De verklaring van deze kosten heeft de Studentenraad 
tot op heden nog niet bereikt. Maandag 30 oktober jongstleden heeft de Studentenraad de 
ontwerpbegroting van de UvA onder ogen gekregen. Daarin werd een summier overzicht gegeven van de 
baten en lasten. Zowel een duidelijke specificatie alsook de adviezen op de kaderbrief van de 
Studentenraad ontbreken. Er is volgens de Studentenraad behoefte aan een verklaring over hoe de 
budgetten tot stand zijn gekomen. De ontwerpbegroting is niet gelijk aan de facultaire conceptbegroting 
en geeft de Studentenraad onvoldoende inzicht in de stand van zaken. De Studentenraad heeft de taak na 
te gaan of er voldoende rekening gehouden wordt met zijn eerdere adviezen over de facultaire begroting. 
Door het beknopte overzicht is dit niet mogelijk.  
 
Gezien de bovengenoemde procedure nog niet is afgerond, zijnde de gesprekken omtrent de begroting 
met de UvA, kan de Studentenraad nog geen sluitend advies geven over het eindconcept van de facultaire 
begroting. De Studentenraad vraagt zich af of de termijn waarin advies gevraagd wordt, mogelijk 
aangepast moet worden naar een reële tijdsperiode.. Op deze manier heeft de Studentenraad wel 
voldoende tijd om eerdere adviezen te toetsen in de facultaire begroting.  
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De Studentenraad, 
 
Besluit 
 
om uitstel van advies te vragen.  
 
De conclusie van de Studentenraad is dat er op dit moment geen gedegen advies 
uitgebracht kan worden door de onvolledigheid van de ontwerpbegroting. Daarom 
vraagt de Studentenraad om uitstel, totdat het document complete en heldere 
informatie bevat. De Studentenraad gaat hierover graag met u in gesprek.  
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Studentenraad ‘17-‘18 
 
 

Kathelijn Verdeyen    Judith Scherpenisse 
Voorzitter       Vicevoorzitter 
 


