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Aanwezig: J. Bekkenkamp, I. Breetvelt, W. Caron, D.J. Donner, E. Gonzalez, M. Koster, J. Maat, 
B. Ó Nualláin (voorzitter), G. van der Pol, P. Rodenburg, P. Tamminga, M. Terpstra, O. van Tuber-
gen, J.J. Wirken, E. Moors (ambtelijk secretaris/verslag)  
Afwezig met bericht: C. Hille, C. Kleverlaan 
Afwezig zonder bericht: - 30 
                                  
VERSLAG 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Voorzitter Ó Nualláin opent de vergadering om 12.50 uur en heet iedereen van harte welkom. De 35 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
2. Aanpassing COR-reglement 
Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat er met name moet worden besloten over artikel 2, namelijk of de 
UvA Holding moet worden toegevoegd, en over artikel 5 lid 2, namelijk of het dient te worden ver-40 
meld dat leden terstond herkiesbaar zijn.  
 
Raadslid Donner merkt op dat het CvB vragen zal stellen over het opnemen van de UvA Holding. 
Raadslid Breetvelt antwoordt dat het onder meer om de rechtspositie van het personeel gaat. Het 
personeel van de Holding heeft geen cao en de Holding heeft geen medezeggenschap. Geld uit de 45 
Holding stroomt wel naar de UvA. Het voorstel om de UvA Holding op te nemen in artikel 2 zou 
conform het eerdere advies van de jurist zijn.  
 
Voorzitter Ó Nualláin vraagt hoe raadslid Breetvelt, als medewerker van het Kohnstamm Instituut, 
in de COR zitting kan nemen. Raadslid Breetvelt antwoordt vanuit de UvA te zijn gedetacheerd. Het 50 
personeel in dienst van het Kohnstamm Instituut kan momenteel geen zitting nemen in de COR.  
 
Raadslid Bekkenkamp stelt een pragmatische aanpak voor. Met het oog op de verkiezingen moet het 
reglement snel worden aangepast. Het CvB zal over het voorstel over de Holding vallen, wat voor 
vertraging zal zorgen. Ze stelt voor om eerst het reglement aan te passen zonder de Holding op te 55 
nemen in het reglement. Tijdens de eerstvolgende vergadering in januari kan er dan direct naar de 
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Holding worden gekeken. Raadslid Breetvelt geeft aan dat er ook twee versies kunnen worden aan-
geboden aan het CvB. Als het CvB problemen heeft met het opnemen van de Holding, dan kan de 
versie zonder de Holding worden vastgesteld. Raadslid Van der Pol antwoordt dat dan alsnog het 
proces wordt vertraagd. Raadslid Donner merkt op dat dit ook niet van tevoren aan het CvB is ge-60 
meld. Er is eerder aangegeven dat de wijzigingen over het afschaffen van de verkiezingen gaan.  
 
De raad is akkoord met het nu niet opnemen van de Holding in het reglement van de COR. Tijdens 
de eerstvolgende vergadering kan dit voor een nieuwe versie wel worden besproken.  
 65 
Voorzitter Ó Nualláin gaat over op de behandeling van artikel 5 lid 2. Hij vraagt of er uitspraak moet 
worden gedaan over het feit dat leden terstond herkiesbaar zijn of niet. De leden geven aan het wen-
selijk te vinden om het lid te behouden in het reglement. 
 
Raadslid Koster noemt nog dat hij artikel 6 niet goed leesbaar vindt. Raadslid Rodenburg antwoordt 70 
dat het weghalen van de komma de leesbaarheid van het artikel zal bevorderen. De ambtelijk secre-
taris zal de komma weghalen.  
 
Raadslid Tamminga geeft aan artikel 3.2 bezwaarlijk te vinden. Hij stelt dat de OR AMC waar-
schijnlijk niet altijd twee leden zal kunnen afvaardigen. De andere raadsleden geven aan dat dit een 75 
intern probleem van de OR is. De raad is akkoord met de aangepaste versie van het reglement en 
stelt het vast.  
 
3. Rondvraag en sluiting 

• Raadslid Donner dankt de ambtelijk secretaris voor het iedere week rondsturen van de agen-80 
da aan de OR’en.  

• Raadslid Van Tubergen vraagt of tijdens de eerstvolgende IV het WHW-overleg kan worden 
nabesproken. De ambtelijk secretaris antwoordt dat zij het zal agenderen.  

• Voorzitter Ó Nualláin geeft aan dat hij met de voorzitter van de GV zal nagaan of een extra 
GOV over het allocatiemodel voor de kerstvakantie kan plaatsvinden.  85 
  

Nadat voorzitter Ó Nualláin geconstateerd heeft dat er verder geen vragen zijn, dankt hij allen voor 
de bijdrage en sluit hij de vergadering om 13.32 uur. 

 
Openstaande actiepunten 
 

 n.a.v. de IV d.d. 25-08-2017 
• De secretaris van de universiteit spreken over het online platform voor de medezeggenschap (Ó 

Nualláin).  
 n.a.v. de IV d.d. 15-09-2017 

• Juridisch advies vragen over gezagsverhouding UvA - UvA Holding BV (Breetvelt en DB). 
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