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Beste leden van de GV,
Met deze brief wil de Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR
FGw) zijn mening geven over artikel 1.2 van het Huishoudelijk Reglement (HR) van de
gezamenlijke vergadering (GV) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De FSR FGw weet al
enige tijd dat de leden van de Centrale Studentenraad (CSR) en de Centrale Ondernemingsraad
(COR) op persoonlijke titel zitting nemen in de GV. Deze regel is niet wettelijk vastgelegd of
opgenomen in een van de officiële reglementen van de GV, maar alleen in het HR. Dit HR kan
aangepast kan worden indien er is voldaan aan het quorum (HR, artikel 7). In deze brief zet de
FSR FGw uiteen waarom hij vindt dat artikel 1.2 van het HR van de GV moet worden aangepast.
Ook wil hij de GV oproepen bij het College van Bestuur (CvB) voor te stellen om het
Universiteitsreglement (UR) te wijzigen en ook daar een artikel op te nemen over de manier
waarop de GV-leden zich in zitting verhouden tot hun achterban.
Zowel de leden van de CSR als de leden van de COR maken deel uit van de GV omdat zij
door respectievelijk studenten en medewerkers direct of indirect zijn verkozen. Voordat een
raadslid gekozen wordt, is voor de achterban vaak al duidelijk welke standpunten het raadslid in
zal nemen. Ook na de verkiezingen vindt er overleg met de achterban plaats. De FSR FGw ziet het
contact met de achterban als essentieel, omdat leden van de academische gemeenschap op deze

manier invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming aan de universiteit.
De CSR en de COR bestaan beide voor een deel uit direct gekozen leden en voor een deel
uit afgevaardigden. In het geval van de CSR zijn er zeven leden direct gekozen en komen de andere
zeven leden uit de facultaire studentenraden van de UvA. De leden van de CSR zijn dus
verantwoording schuldig aan een verschillende achterban. Voor de direct gekozen leden geldt dat
de achterban bestaat uit de stemmers op hun partij. Feitelijk gezien bestaat de achterban van de
indirect verkozen leden uit de leden van de Facultaire Studentenraad (FSR) die hen als
afgevaardigde van hun respectievelijke FSR hebben verkozen. De FSR FGw vindt het om die reden
belangrijk dat ze de standpunten van hun FSR ook meenemen als er in de centrale raad gestemd
wordt.
Artikel 1.2 van het HR van de GV stelt dat ‘de leden van de GV vergaderen zonder last of
ruggespraak.’ Vergaderen zonder last houdt in dat de leden zich niet vooraf mogen opdragen een
bepaald standpunt in te nemen. Dit voorkomt dus dat de hele CSR of de hele COR van tevoren
afspreken wat ze zullen stemmen. Stemmen zonder ruggespraak houdt in dat de leden niet
voorafgaand aan de stemming met hun achterban in overleg hoeven te treden. De FSR FGw heeft
in deze brief uitgelegd dat hij heel veel waarde hecht aan de stem van de achterban. Om deze
reden doet het hem vreemd aan dat de leden van een belangrijk centraal orgaan aan de UvA hun
achterban niet moeten meenemen. Hij stelt daarom voor om 1.2 als volgt aan te passen: ‘de direct
verkozen leden van de GV vergaderen zonder last en met ruggespraak. De indirect verkozen
afgevaardigden vergaderen met last van hun facultaire raad en met ruggespraak.’ Op deze manier
is de achterban van de direct verkozen leden ervan verzekerd dat hij gehoord zal worden bij de
stemmingen van de GV. De afgevaardigden kunnen daarentegen in lijn stemmen met het
standpunt van hun FSR en op die manier ook de facultaire achterban vertegenwoordigen. Door
het artikel op deze wijze aan te passen, denkt de FSR FGw dat de academische gemeenschap op
de beste manier wordt meegenomen in het proces van besluitvorming van de GV.
Omdat de FSR FGw het belangrijk vindt dat ook in een document met juridische
geldigheid vast moet liggen dat de leden van de GV hun achterban in acht moeten nemen, stelt hij
voor om dit ook in het Universiteitsreglement in een artikel vast te leggen. Aan artikel 42 kan het
volgende lid worden toegevoegd: ‘De direct verkozen leden van de GV vergaderen zonder last,
maar met ruggespraak. Zowel de direct als de indirect verkozen leden nemen de mening van hun
respectievelijke achterban mee tijdens de stemming.’
Omdat de COR 16 leden heeft en de CSR bestaat uit 14 personen, is er een scheve
verhouding in de GV als de raden van tevoren vaststellen wat zij zullen stemmen. Gelukkig is dit
ondervangen door artikel 7 van het ‘Reglement GV 2011’, dat stelt dat het relatieve gewicht van
een stem gelijk aan één gedeeld door het aantal zitting hebbende leden van de raad waar de
persoon lid van is. Hoewel er dus geen sprake kan zijn van een standaard meerderheid van een
van de raden, is er wel een risico op een continue patstelling. Het voorstel voor wijziging van het
HR van de FSR FGw kan een dergelijke situatie ondervangen. Omdat alleen de direct gekozen
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leden in de GV namens hun partij stemmen en de indirect gekozen leden in lijn met het standpunt
van hun FSR, hebben de leden geen zitting meer op persoonlijke titel, maar wordt ook de
patstelling voorkomen.
De FSR FGw hoopt dat de GV haar HR op voorgestelde wijze aan wil passen en wil
bepleiten om de voorgestelde strofe in het UR op te nemen. Hij geeft graag toelichting op zijn brief
als daar behoefte aan is.
Met vriendelijke groet,
Namens de FSR FGw,

Emma Kat
Voorzitter FSR FGw
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