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VERSLAG 
 50 
1. Opening en vaststelling agenda 
GV-voorzitter Hol opent de vergadering om 13:02 uur. 
 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  55 

Datum 
13 november 2020 
Locatie 
Via videoconference  
 
 

Verslag door 
Mw. mr. N.M. Nagobi 

Tijd 
13:00-14:00 uur 
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2. Mededelingen 

• GV-voorzitter Hol deelt mee dat deze extra GV is ingelast om de Begroting 2021 
(instemmingsverzoek) te bespreken en om een werkwijze vast te stellen zodat de GV tijdig 
tot een schriftelijke reactie kan komen voor de gestelde deadline, waarin alle adviezen van 60 
de OR-en en FSR-en zijn verwerkt. 

 
3. Vaststelling Verslag 
 
GV-115 d.d. 06-11-2020 65 
Tekstueel: In de GV is afgesproken dat het GV-leden vrij staat om schriftelijke voorstellen van 
tekstuele aard te kunnen doen, voordat de definitieve versie wordt gepubliceerd. In de GV wordt 
afgesproken dat voor dit verslag GV-lid Donner naderhand voorstellen van tekstuele aard zal e-
mailen aan cor@uva.nl.  
 70 
Inhoudelijk 
Geen. 
 
Tekstueel 
GV-lid Donner merkt in de GV op dat de nummering van de GV’s in het verslag onjuist is genoteerd 75 
op pagina 1 (regel 25) en pagina 2 (regel 90). Het verslag “GV-114 d.d. 06-11-2020” moet worden 
gewijzigd naar “verslag GV-115 d.d. 06-11-2020” en in de tekst moet de nummering van de 
verslagen als volgt worden gewijzigd: GV-114 d.d. 02-10-2020, GV-112 d.d. 03-07-2020, GV-111 
d.d. 26-06-2020 en GV-110 d.d. 05-06-2020. 
 80 
Het verslag wordt onder voorbehoud van de tekstuele wijzigingen gewijzigd vastgesteld. 
 
Ambtelijk secretaris (AS) Nagobi van de COR heeft doorgegeven dat de verslagen met nummers 
110 tot en met 113 voor vaststelling worden geagendeerd voor de eerst volgende GV. 
 85 
4. COVID-19 – Stand van zaken 
GV-lid Huygens merkt op dat hij onlangs een bericht van Facility Services (FS) heeft ontvangen. In 
dat bericht staat dat de UvA een nieuw veiligheidsprotocol heeft aangenomen voor het geval de 
klimaatinstallatie mocht uitvallen, n.l. dat dan het gebouw ontruimd moet worden. GV-lid Huygens 
geeft aan dat hij dit bericht heeft ontvangen, omdat hij BHV-er is en hij geeft hierbij aan dat deze 90 
berichtgeving ook voor niet BHV-ers binnen de UvA belangrijk is. In de GV wordt geconstateerd 
dat dit bericht niet een wijdverbreid gedeeld bericht is binnen de UvA. In de GV wordt vervolgens 
afgesproken dat AS-COR Nagobi het CvB, hierover om opheldering zal vragen bij het CvB 
(Actiepunt AS-COR Nagobi).  
GV-lid Pasman geeft een update uit de frontlinie3. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat het CvB 95 
niet-reactief de Coronamaatregelen volgt omdat die continu worden gewijzigd. Belangrijker is het 
dat het CvB proactief nadenkt over een scenario voor de lange termijn. Door deze reactieve houding 
wordt het personeel continu onder hele hoge druk gezet. Binnen het Amsterdam UMC worden 
momenteel voorbereidingen getroffen voor een derde (Corona)golf medio februari/maart van 
volgend jaar. Het CvB zou bijvoorbeeld kunnen kijken hoe binnen het Amsterdam UMC 100 
Coronabeleid wordt gemaakt voor de lange termijn. Raadslid Van Tubergen ondersteunt wat 

 
3 https://research.vumc.nl/en/persons/edward-pasman 
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raadslid Pasman op dit punt heeft gezegd, maar maakt hierbij ook de kanttekening dat er momenteel 
niet veel ruimte zit in de plannen voor het tweede semester. Zoals de plannen er nu uitzien, zal het 
onderwijs in het tweede semester op de dezelfde voet (overwegend online) doorgaan als in het eerste 
semester. 105 
 
5. Begroting 2021 (ter instemming en advies) 
GV-voorzitter Hol deelt mee dat de Concept Begroting 2021 in verschillende GV-geledingen is 
besproken. 
 110 
Instemming 
GV-lid Donner geeft aan dat de Financiële Commissies van de COR en de CSR eerder deze week 
een voorstel “Ter instemming en advies” hebben opgesteld. In de GV licht GV-lid Donner het 
voorstel wat nu voorligt toe. Het advies is niet tweetalig opgesteld, om misverstanden door vertaling 
te voorkomen. Daarnaast zijn de decentrale adviezen gebundeld naar verschillende onderwerpen, om 115 
doublure te voorkomen. In het voorstel dat nu voorligt, staat dat de GV instemt met de hoofdlijnen 
van de Begroting 2021. Bij deze instemming maakt de GV wel een aantal opmerkingen op de 
verschillende onderwerpen: 
 
Advies 120 
GV-lid Muso let uit waarom in het advies wordt gestart met de nadrukkelijke vraag van de GV dat 
het CvB alle relevante documenten in de Nederlandse taal gelijktijdig daarbij een vertaling in het 
Engels te leveren. Gegeven het grote aandeel internationale studenten aan de UvA en haar besluit 
een tweetalige universiteit te zijn is dit niet meer dan logisch en deze GV een absolute noodzaak. 
Bovendien is dit een argument wat ook door voormalige GV’s is aangevoerd. 125 
 
In de GV worden vervolgens de volgende onderwerpen, waarvan de adviezen decentraal zijn 
gebundeld, kort besproken en toegelicht: 

• Corona 
• Kwaliteitsafspraken en onderwijsverbeteringen 130 
• Valorisatie  
• Onderzoeksgelden 
• Samenwerking en administratie  
• Interne allocatie 

 135 
Decentraal  
In de GV ontstaat een discussie over het voorstel om negatief te adviseren op de Begroting 2021. 
GV-lid Donner legt uit dat de GV in het voorstel negatief adviseert, omdat de OR-FGw een negatief 
advies heeft gegeven op de Begroting 2021. GV-vicevoorzitter Van der Pol legt vervolgens uit 
waarom de OR-FGw een negatief advies heeft gegeven op het FGw-deel van de Concept Begroting 140 
2021 en betoogt dat het belangrijk is dat de GV negatief adviseert ten aanzien van de Begroting 
2021. Vorig jaar bleek het geven van een negatief advies als een goed pressiemiddel te werken om 
door de OR-FGw opgevraagde informatie alsnog te verkrijgen van de decaan van de FGw. De stand 
van zaken is nu dat de OR-FGw na het geven van het negatieve advies, deze week de gevraagde 
informatie van de decaan heeft gekregen. Dit betreft een nieuw feit in hetzelfde dossier als vorig 145 
jaar. De feiten houden in dat gemaakte afspraken wederom niet zijn nagekomen. In het voorstel dat 
nu voorligt zullen de punten omtrent het negatieve advies van de OR-FGw expliciet worden 
genoemd. OR-FGw zal komende dinsdag intern vergaderen over de nieuw verkregen informatie en 
na deze vergadering zal OR-FGw de GV laten weten of hij zijn negatieve advies aanhoudt of dat de 
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GV haar advies in dit onderdeel zal kunnen omzetten in een positieve. In de GV wordt vervolgens 150 
afgesproken dat het voorstel om het negatieve advies van de GV op de Begroting 2021 zoals dit nu 
voorligt in afwachting van de heroverweging van de OR-FGw aan te houden. 
 
GV-lid Donner geeft aan dat het voorstel voor “advies en instemming” zoals dat nu voorligt nog niet 
volledig is, omdat ten tijde van het opstellen van het concept de Financiële Commissies van de COR 155 
nog niet alle adviezen van de decentrale medezeggenschapsraden en decentrale studenten raden had 
ontvangen. 
 
In de GV wordt vervolgens afgesproken dat GV-lid Donner na afloop van de GV het concept zal 
bijwerken met de overige adviezen van de FSR-en en OR-en en ook de gegeven voorstellen voor 160 
wijziging tijdens deze GV. GV-lid Donner deelt mee dat de GV volgens het Tijdspad Kaderbrief – 
Begroting 2021 tot en met vrijdag 23 november 2020 heeft om te reageren op het instemmings- en 
adviesverzoek Begroting 2021. In de GV wordt tot slot een werkwijze afgesproken waarbinnen de 
GV tot een schriftelijke reactie kan komen binnen genoemde deadline en waarbinnen alle adviezen 
van de OR-en en FSR-en zullen worden verwerkt. GV-lid Kjos kondigt in de GV aan dat zij 165 
voorstellen voor tekstuele wijziging zal doen via AS-COR Nagobi. 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Geen. 
 170 
GV-voorzitter Hol dankt allen voor hun bijdragen en sluit de vergadering om 14.25 uur. 
 
De GV 2019 | 2020 heeft eerder afgesproken dat het goed zou zijn om een actiepunten lijst op te 
nemen. Dit is een nieuw onderdeel van het verslag. 
 175 
Openstaande actiepunten GV 
n.a.v. de GV-113 d.d. 04-09-2020 

• Op verzoek van GV-lid Huygens zal AS-COR Nagobi de lijst met aanbevelingen en 
belangrijke punten rondom Sociale Veiligheid delen met de GV. Actiepunt AS-COR 
Nagobi: Dit document zal worden gedeeld voor de GV waarbij het rapport van de externe 180 
commissie Sociale Veiligheid zal worden geagendeerd. 

• De problematiek rond Covid-19 is een blijvend agendapunt totdat de situatie niet meer 
ernstig is / genormaliseerd. Actiepunt AS-COR Nagobi: Dit loopt 

• In de GV is afgesproken dat het onderwerp duurzaamheid en een in te plannen overleg met 
de betrokken commissieleden c.q. fileroller-leden van de GV over het onderwerp 185 
duurzaamheid een agendapunt zal zijn op de eerstvolgende GV. GV-lid Pasman riep tijdens 
de GV van d.d. 04-09-2020, de GV-CSR-leden van Financiën op ook aan te haken voor dit 
overleg, nu duurzaamheid en financiën communicerende vaten zijn. Dit actiepunt is 
afgehandeld: er zijn gesprekken geweest met deze twee commissies n.a.v. de White Paper 
Duurzaamheid. 190 

n.a.v. de GV-114 d.d. 02-10-2020 
• De COR en de CSR zullen op korte termijn een ongevraagd advies schrijven over de vraag 

hoe de UvA-brede ethische commissie beter kan functioneren. GV-voorzitter Hol en GV-
vicevoorzitter Van der Pol komen hierover terug op de eerst volgende GV. Actiepunt GV-
voorzitter Hol en vicevoorzitter Van der Pol. Dit actiepunt is geagendeerd voor de GV van 195 
d.d. 12-02-2021. 

n.a.v. de GV-115 d.d. 06-11-2020 
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• De CSR zal zich nogmaals buigen over de brief inzake de evaluatie van de functie van de 
CDO aan de UvA en geeft aan dat de CSR hier spoedig op terug zal komen nu vaststaat dat 
de CSR en de COR hetzelfde willen op dit vlak. Actiepunt GV-voorzitter Hol en GV-lid 200 
Saidi: dit actiepunt is afgehandeld. 

• De commissies financiën van de COR en de CSR gaan samenwerken om het advies en de 
instemming van de Concept Begroting 2021 voor te bereiden en komen hier volgende week 
op terug. Actiepunt de commissies financiën van de COR en de CSR: dit actiepunt is 
afgehandeld. 205 

n.a.v. de GV-116 d.d. 13-11-2020 
• Het bericht over de ontruimingsprocedure wanneer de ventilatie uitvalt is niet een 

wijdverbreid gedeeld bericht is binnen de UvA. AS-COR Nagobi zal het CvB hierover om 
opheldering vragen. Actiepunt AS-COR Nagobi: is afgehandeld 
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