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Reglement Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA 
 

 
De Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting UvA 
 
gelet op het als bijlage 1 opgenomen akkoord tussen COR, CSR, De Nieuwe Universiteit, 
Humanities Rally, Rethink UvA, de Vakbonden en het College van Bestuur en gelet op artikel 2, 
eerste en tweede lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies; 
 
legt bij dezen haar positie en werkwijze vast in het volgende Reglement met de volgende 
bepalingen: 
 
Artikel 1. Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. CvB: College van Bestuur van Universiteit van Amsterdam, zijnde het bevoegd gezag van de 

instelling; 
b. Commissie: commissie, bedoeld in artikel 2; 
c. UvA: Universiteit van Amsterdam inclusief bijbehorende dochterondernemingen en stichtingen; 
d. Het Akkoord: het akkoord zoals dat gesloten is tussen COR, CSR, De Nieuwe Universiteit, 

Humanities Rally, Rethink UvA, de Vakbonden en het College van Bestuur; 
e. De Pre-commissie: de voorbereidingscommissie, zoals deze op basis van het akkoord is gevormd; 
f. De contactgroep: de groep die op basis van de pre-commissie, het akkoord en dit reglement is 

gevormd. 
 
Artikel 2. Instelling en taak 
1. Er is een Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting Universiteit van Amsterdam. 
2. De commissie heeft tot taak: 

a. Een feitenonderzoek uit te voeren en een oordeel te vormen over de financiële gezondheid 
en de belangrijkste financiële risico’s van de UvA en besluiten die daarop van significante 
invloed zijn geweest. 

b. Een feitenonderzoek uit te voeren en een oordeel te vormen over de huisvesting c.q. de 
vastgoedpositie en de belangrijkste vastgoedrisico’s van de UvA en de besluiten die daarop 
van significante invloed zijn geweest. 

c. Een feitenonderzoek uit te voeren en een oordeel te vormen omtrent de wijze van 
financiering, de belangrijkste financieringsrisico’s van de UvA, inclusief zgn. off balance 
financiering en derivaten, en de besluiten die daarop van significante invloed zijn geweest. 

d. Een feitenonderzoek uit te voeren en een oordeel te vormen over (de toepassing van) het 
interne allocatiemodel, zowel gericht op opbrengsten als kosten, inclusief de verdeling van 
de overhead. 

e. Een feitenonderzoek uit te voeren en een oordeel te vormen over een aantal bijzondere 
onderwerpen, zoals de (uitvoering van) reorganisatie economie, het ICT-project SIS. De keuze 
van de onderwerpen is aan de commissie. 

f. Op basis van haar onderzoek een beeld te vormen van mogelijke (financiële) 
toekomstscenario’s voor de UvA en de belangrijkste te maken afwegingen. 

g. De academische gemeenschap te informeren omtrent de uitkomsten van het onderzoek 
door de commissie. 

h. Op basis van het feitenonderzoek en haar oordeel, kan de commissie aanbevelingen doen 
aan de academische gemeenschap en het College van Bestuur. 
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3. De commissie verantwoordt zich achteraf tegenover de academische gemeenschap omtrent 
aanpak en kwaliteit van het onderzoek, inclusief de gemaakte keuzes. 

4. De commissie zorgt voor een doelmatig onderzoek. De commissie kan op basis van een in te 
stellen vooronderzoek besluiten het vervolgonderzoek te richten op meer specifieke 
onderwerpen en vraagstukken, passend binnen de scope zoals deze is vastgelegd in lid 2 van dit 
artikel. 

5. Het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, beperkt zich tot de periode vanaf 1 januari 2006, 
alsmede de daaraan voorafgaande periode voor zover deze in het licht van het onderzoek van 
belang is. 

 
Artikel 3. Samenstelling, benoeming en ontslag 
1. De commissie bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter. 
2. De voorzitter kan desgewenst één of meer vice-voorzitters aanwijzen. 
3. De voorzitter en de andere leden worden door de pre-commissie benoemd.  
4. De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie. 
5. Bij tussentijds vertrek van een lid of bij behoefte aan een lid kan de commissie, na voordracht 

door en afstemming met de contactgroep, een nieuw lid benoemen. 
6. De voorzitter en andere leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de contactgroep. 

Voor de leden van de commissie, anders dan de voorzitter, is hiervoor instemming vereist van de 
voorzitter of diens vervanger. De voorzitter kan uitsluitend worden ontslagen na instemming van 
twee derde van de leden van de commissie. 

 
Artikel 4. Instellingsduur 
De commissie wordt opgeheven met ingang van de eerste dag van de derde maand nadat zij de 
eindrapportage, bedoeld in artikel 8, eerste lid, heeft uitgebracht. 
 
Artikel 5. Leden 
Tot leden van de commissie worden gerekend: 
a. Hendrik van Moorsel, Vinkeveen (voorzitter) 
b. Victor Eiff, Haarlem 
c. Hester Bais, Amersfoort 
d. Paul Wouters, Amsterdam 
e. Dick Schuiling, Amsterdam 
 
Artikel 6. Secretariaat  
1. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.  
2. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording 

schuldig aan de voorzitter van de commissie.  
3. Het secretariaat wordt aangewezen door de commissie.  
 
Artikel 7. Werkwijze 
1. De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.  
2. De commissie kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling 

van haar taak nodig is. 
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Artikel 8. Eindrapport 
1. De commissie brengt vóór 1 juni 2016 haar eindrapport uit.  
2. Het (eventuele) vooronderzoek zal worden afgerond binnen twee maanden na de start van het 

vooronderzoek. 
3. Indien de commissie voorziet dat zij de in dit reglement gestelde rapportagetermijn zal 

overschrijden dan wel wanneer zij knelpunten ontmoet tijdens de uitvoering van het onderzoek, 
stelt zij de academische gemeenschap daarvan direct in kennis. De commissie vermeldt hierbij 
welke knelpunten zich voordoen. Bij dreigende overschrijding van de rapportagetermijn meldt 
de commissie de oorzaak van de overschrijding en geeft zij een indicatie van de termijn waarop 
de rapportage wel zal zijn afgerond. 

 
Artikel 9. Vergoeding 
1. Aan de voorzitter en de leden van de commissie wordt een vaste vergoeding per maand 

toegekend, waarbij de vergoeding wordt vastgesteld op het maximum van schaal 18 van bijlage B 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 
0,20 f.t.e. De voorzitter ontvangt een beloning gebaseerd op factor 0,30. 

2. Het CvB kan de in het eerste lid genoemde arbeidsfactor nader vaststellen indien de omvang van 
de werkzaamheden van de voorzitter onderscheidenlijk de leden daartoe aanleiding geeft. 

3. De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en 
verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland. Deze vergoeding wordt door het 
secretariaat van de commissie afgehandeld. 

 
Artikel 10. Kosten van de commissie 
1. De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de UvA. Onder 

kosten worden in ieder geval verstaan: 
a.  de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning; 
b.  de kosten voor het inschakelen van deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek; en 
c.  de kosten voor publicatie van rapportages. 

2. De commissie levert zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de 
academische gemeenschap en het CvB aan. 

 
Artikel 11. Openbaarmaking resultaten 
Rapporten, adviezen en andere producten die door of namens de commissie worden vervaardigd, 
worden door de commissie openbaar gemaakt indien de commissie dat noodzakelijk acht.  
 
Artikel 12. Verantwoording en voortgang 
De commissie verantwoordt zich achteraf omtrent keuzes, aanpak, bevindingen en conclusies aan de 
academische gemeenschap. Regelmatig, maar tenminste na het vooronderzoek, wordt de 
gemeenschap geïnformeerd omtrent de voortgang. 
 
Artikel 13. Archiefbescheiden 
De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende de 
werkzaamheden over aan het archief van de UvA.  
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Artikel 14. Mandaat 
1. Het bevoegd gezag van de universiteit verstrekt aan de commissie alle inlichtingen die de 

commissie voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. De commissie krijgt desgevraagd 
inzage in informatie, boeken en bescheiden. 

2. De commissie is bevoegd tot het verkrijgen van inlichtingen bij eenieder die behoort tot de 
UvA-organisatie, zoals bedoeld in artikel 1 lid c. Desgewenst bevordert het CvB dan wel de 
contactgroep de medewerking door de personen van wie inlichtingen worden gevraagd. Waar 
nodig worden deze door het CvB ontheven van hun geheimhoudingsplicht. Medewerking aan het 
onderzoek zal op geen enkele wijze negatieve consequenties hebben voor de betreffende 
personen. 

3. De commissie oefent de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, 
slechts uit voor zover dat voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig is. Bij een verzoek 
tot verstrekken van inlichtingen geeft zij de grondslag aan op grond waarvan dat verzoek wordt 
gedaan en het doel waarvoor de inlichtingen worden gevraagd. Over de (praktische) uitvoering 
zijn afspraken vastgelegd in de vorm van een onderzoeksprotocol. 

 
Artikel 15. Inwerkingtreding 
1. Dit reglement treedt in werking vanaf 23 september 2015. De pre-commissie brengt het 

reglement ter kennis van de academische gemeenschap. 
2. Dit reglement vervalt met ingang van het moment van opheffing van de commissie conform 

artikel 4. 
 
Artikel 16. Citeertitel 
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Commissie Onderzoek Financiën en Huisvesting 
Universiteit van Amsterdam. 
 
Dit reglement zal (eventueel met toelichting) binnen de UvA worden gepubliceerd en in afschrift 
worden gezonden aan betrokkenen. 
 
De pre-commissie heeft op 23 september 2015 ingestemd met dit reglement. Waar van toepassing 
wordt het reglement ondersteund door het besluit tot facilitering van de Commissie Onderzoek 
Financiën en Huisvesting van het College van Bestuur d.d. 30 september 2015 (kenmerk 
2015cu1403). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Akkoord en mandaat (d.d. 9 juni 2015). 
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Bijlage: Akkoord en mandaat 
 

Oorspronkelijk akkoord 
COR, CSR, De Nieuwe Universiteit (DNU), Humanities Rally (HR), Rethink UvA en de vakbonden zijn 
met het College van Bestuur (CvB) tot een akkoord gekomen aangaande het instellen van twee 
onafhankelijke commissies. Hiermee zijn de gesprekken in een volgende fase beland. Betrokkenen 
verwachten dat een belangrijke stap gezet is om te komen tot verdere democratisering van de 
Universiteit van Amsterdam. 
Er zullen twee onafhankelijke commissies worden ingesteld die het vertrouwen van de gehele 
academische gemeenschap genieten. Een commissie onderzoekt de financiële situatie van de 
universiteit. COR en CSR zijn hierover reeds in gesprek met de academische gemeenschap. Een 
tweede commissie onderzoekt en adviseert over mogelijkheden voor decentralisering en 
democratisering van de UvA. 
COR, CSR, DNU, HR, ReThink UvA en de vakbonden initiëren in gelijkwaardige samenwerking het 
proces van samenstelling en opdrachtformulering van de commissies en consulteren vervolgens de 
academische gemeenschap. Hierna zullen de initiators de samenstelling en opdrachtverstrekking 
definitief vaststellen. De commissies zullen gedurende het proces regelmatig en publiekelijk 
rapporteren en input verzamelen vanuit alle geledingen van de universiteit. 
De commissies formuleren adviezen en leggen deze voor aan de academische gemeenschap. Bij 
instemming door de academische gemeenschap wordt overgegaan tot implementatie van de 
adviezen. De instemmingsprocedure vindt plaats volgens het voorstel van de commissies. 

 
Mandaat Commissie Financiën en Huisvesting, 9 juni 2015 
1) Onderzoek de financiële stand van zaken aan de UvA en UvA Holding BV (voor zover nodig 

worden de financiële relatie en financiële vervlechting met de HvA deel van het onderzoek) in 
de afgelopen tien jaar tot op het heden, zowel de externe financiering als de interne allocatie. 
Als bevindingen dat nodig maken kan het onderzoek verder teruggaan in de tijd. Dit houdt onder 
andere de volgende onderwerpen in: 
a) Financiële rapportage (besteed aandacht aan het verschil tussen de jaarbudgetten en de 

jaarverslagen, en het waarderen van derivaten en wijzigingen hierin); 
b) Intern allocatiemodel, en ontwikkelingen en veranderingen in dat model; 
c) Speciale fondsen van allerlei aard en reserves; 
d) Verschillende manieren van kostenberekening (huisvestingskosten, afschrijvingen, 

kapitaalkosten, aanspraak op en gebruik van reserves); 
e) Huidige praktijken en procedures van de UvA en haar dochterorganen wat betreft de 

publicatie of geheimhouding van financiële informatie;  
f) Andere onderwerpen die aan het licht komt tijdens het onderzoek en door de commissie of 

de academische gemeenschap belangrijk genoeg gevonden worden om mee te nemen in het 
onderzoek. 

2) Onderzoek de oorzaken en gevolgen van eerder genomen financiële beslissingen. 
3) Adviseer over de aanpassing van procedures en praktijken van de UvA en haar dochterorganen 

om toekomstige financiële transparantie te waarborgen bijvoorbeeld door toekomstige 
financiële kosten-baten analyses van verschillende beleidsscenario’s te maken of creëer de 
mogelijkheid van de academische gemeenschap in de toekomst om zulke analyses te verzoeken 
ten behoeve van geïnformeerde beleidsbeslissingen.  

4) Breng met regelmaat verslag uit over de voortgang van het onderzoek aan de academische 
gemeenschap van de UvA. 
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5) Verken, mits er genoeg tijd is, mogelijke alternatieve financiële scenario’s (opties voor interne 
en externe financiering) en mogelijkheden en risico's voor de toekomst, die uit de resultaten 
kunnen worden afgeleid, ook op basis van vergelijkingen met andere universiteiten in Nederland 
en daarbuiten. 

6) Presenteer de resultaten van alle onderzoeken aan het CvB, de hele academische gemeenschap 
van de UvA en het brede publiek. 

 
De noodzakelijke ondersteuning van het onderzoek moet beschikbaar gesteld worden door het CvB, 
zodat de commissie financiën haar mandaat kan uitvoeren. Daarnaast is de volledige medewerking 
van het CvB en andere betrokken organen noodzakelijk gedurende het hele onderzoek, conform de 
toezegging van het CvB om geheel financieel transparant te worden. 
 
 
 
 


