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Geacht College van Bestuur, 

In deze brief doen de Centrale Studentenraad (CSR) en de Facultaire Studentenraden van de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FSR-FdR) Faculteit der Economie en Bedrijfskunde (FSR-FEB), 

Faculteit der Geesteswetenschappen (FSR-FGw) en Faculteit der Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen (FSR-FMG) u een ongevraagd advies toekomen over de catering en de 

kantines aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). De raden zijn van mening dat de catering aan 

de UvA te duur is. Bovendien pleiten zij voor langere openingstijden van sommige kantines van de 

kantines en een meer divers aanbod waarin rekening wordt gehouden met verschillende 

dieetwensen. In deze brief lichten zij deze mening toe. 

De grootste klacht die de raden via studenten krijgen, is dat de prijzen van de producten die in de 

kantine verkocht warden te hoog zijn. Studenten hebben, zeker in een dure stad als Amsterdam, 

vaak niet veel te besteden. Het is voor studenten het belangrijkste dat de catering aan de 

universiteit voor hen te betalen is. De huidige cateraar Cormet heeft een vijfjarig contract dat nog 

tot 2022 voort zal duren. De raden adviseren u na afloop van het contract met Cormet op zoek te 

gaan naar een alternatief waardoor de producten tegen een lagere prijs kunnen worden 

aangeboden. Voor die tijd adviseren ze u om met de cateraar in gesprek te gaan en te kijken of de 

prijzen verlaagd kunnen worden. 

Naast dat het belangrijk is dat de catering aan de UvA goedkoop is, achten de raden het 

ook van belang dat studenten gedurende de hele dag voor een !age prijs kunnen eten. Hoewel 

sommige kantines tot 's avonds laat open zijn, sluiten ze op andere locaties al vroeger op de 

middag. De raden begrijpen dat de kantine niet op elke locatie avondeten kan aanbieden, maar zij 

vinden het belangrijk dat er op elke campus een plek is waar studenten voor weinig geld avondeten 

kunnen kopen. Om deze reden bevelen de raden u aan om samen met de (toekomstige) cateraar te 

kijken of de kantines op sommige locaties !anger open kunnen blijven. 

De cateraar van de UvA verzorgt het eten voor een grote en diverse academische 

gemeenschap. Omdat veel mensen specifieke dieetwensen hebben, is het voor de raden belangrijk 

dat het aanbod van producten divers is. De raden krijgen vaak van studenten te horen dat het 
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vegetarische en veganistische aanbod in de kantine niet groot genoeg is. Bovendien is het belangrijk 
dat er in het aanbod van producten rekening gehouden wordt met eventuele allergieën, religieuze 
overwegingen en andere mogelijke dieetwensen van studenten. De raden adviseren u om de 
cateraar aan te sporen het aanbod aan te passen aan de dieetwensen van de universitaire 
gemeenschap. 

De CSR en FSR'en van de FdR, FEB, FGw en FMG hopen dat u de bovenstaande punten samen met 
de cateraar gaat oppakken. Ze gaan graag verder met u in gesprek over de catering en kantines aan 
de UvA 

Dear College van Bestuur (Executive Board), 

With this letter the Central Student Council (CSR) and the Faculty Student Council of the Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid (FSR-FdR) Faculteit der Economie en Bedrijfskunde (FSR-FEB), Faculteit der 
Geesteswetenschappen (FSR-FGw) and the Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
(FSR-FMG) advise you on the catering and canteens at the University of Amsterdam (UvA). We are of 
the opinion that the catering at the UvA is too expensive. Moreover, we argue that at some locations 
there should be langer opening times of the canteens and a more diverse offer which takes different 
dietary wishes into account. In what follows we expound the mentioned points. 

The biggest complaint the councils get from students, is that the prices of products sold in the canteen 
are too high. Students often don't have a lot to spend, especially in such an expensive city as 
Amsterdam. It is important to students that the catering at university is affordable for them. The 
current caterer Cormet has a five-year contract that will still last until 2022. After the contract has 
ended, the councils advise you to search for a cheaper alternative. We advise you to speak with the 
caterer before the end of the contract and see whether the prices can be reduced. 

Aside from the importance of cheap catering at the UvA, we also believe that it is of 
importance that students can eat at a low price throughout the entire day. Although some canteens 
are open until late, canteens at other locations close earlier in the afternoon. We understand that the 
canteen cannot offer an evening meal at every location, but we believe it to be important that every 
campus has a place where students can buy such an inexpensive meal. We therefore recommend you 
to look with the (future) caterer to see if the canteens can remain open for a longer time at certain 
locations. 

Uv A's caterer takes care of providing food fora large and diverse academie community. A lot 
of people have specific dietary wishes and we therefore find it important that the offer of the food 
products is diverse. Students aften tel1 the councils that the vegetarian and vegan options in the 
canteen are not extensive enough. Moreover, it is important that said offer takes allergies, religious 
considerations and other possible dietary wishes of students into account. We thus advise you to urge 
the caterer to adjust the offer of food products to the dietary wishes of the Uv A's community. 

The CSR and FSR's of the FdR, FEB, FGw and FMG hope you will address the issues that are put 
forward in this letter with the caterer. We would like to discuss these matters further with you. 
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Met vriendelijke groet, 

/1 

Pim van Helvoirt 

Voorzitter CSR 17118 

Alaa Khalifa 

VoorzitterFSR-FdR 17118 

Emma Kat 

Voorzitter FSR-FGw 17118 
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Toma Cerniauskaite 

Voorzitter FSR-FEB 17118 

Geertje Hulzebos 

Voorzitter FSR-FMG 17118 
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