
 

 

G e z a m e n l i j k e   V e r g a d e r i n g  

 

Geacht College van Bestuur, 
 
Hierbij stuurt de GV u een lijst met vragen en aandachtspunten (in de Engelse taal) 
inzake het in te stemmingsverzoek - met de (wijzigingen van) de hoofdlijn van de 
begroting zoals opgenomen in de conceptbegroting- en adviesverzoek op de gehele 
conceptbegroting. De instemmings- en adviesperiode voor de conceptbegroting loopt 
tot en met 23 november 2020. Deze lijst met vragen dienen als voorbereiding op de 
Gezamenlijke Overleg Vergadering van d.d. 30 oktober 2020.  
 
To be answered by the Board at the General Assembly: 

-     The Budget depends on a middle way for the corona measures, what margin 
does the Budget allow for a total lockdown of the whole Winter and early Spring? (NL: 
Verdraagt de concept begroting dat Nederland (en de UvA) dicht gaat voor vijf 
maanden?) 

-     Considering the part the Institution Plan has for the prognosis, when can the 
General Assembly expect to see it? (NL: Gegeven het belang van de Instellingsplan 
voor de prognose in de concept begroting, wanneer kan de GV deze ontvangen?) 

-     Can the General Assembly receive a report on subsidies of the Taskforce for 
the reduction of employee workload? (NL: Kan de GV een overzicht van de subsidies 
ontvangen, die de Taskforce voor werkdrukverlaging heeft verleend?) (par. 2.3.3) 

-     Is this all the UvA spend on improving its education? (NL: Wat doet de UvA 
naast de Kwaliteitsafspraken nog meer om het onderwijs te verbeteren, financieel 
gesproken?) (par. 2.4.1) 
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-     When is the White paper on sustainability made available? (NL: Gegeven het 
lange termijnbelang zou de GV graag willen weten wanneer de beleidsvoornemens voor 
duurzame huisvesting worden voorgelegd?) (par. 2.4.3) 

-     Will government compensate for the wage-rise that the VSNU has agreed to 
with the unions? (NL: Zal de Rijksbekostiging de salarisverhoging vergoeden, die met 
de bonden is afgesproken?) 

-     The VSNU requires the academic universities to be transparant about their 
Valorisation, is it possible to address a financial table to the costs and benefits of the 
UvA-activity for this third of the core business? (NL: De VSNU vraagt de universiteiten 
om helderheid te geven over hun valorisatie; zou in de Begroting een financiële tabel 
opgenomen kunnen worden met de kosten en baten die de UvA heeft aan valorisatie?) 

 
To be answered by the Director of Finance in technical consult: 
-     What is the status of the technical State subsidy (NL: wat is de status van de 

technische bevorderingsubsidie van de overheid?) 
-     What are the different corona scenario’s that led to the budget statement? (NL: 

Welke corona’s scenario’s zijn overwogen bij de vaststelling van de impact voor de 
UvA?) 

-     How is the research funding restructured for the UvA? (NL: Hoe ziet de 
NWO/Rijkbekostiging wisseling voor de onderzoeksfinanciering eruit? 

-     How does European research funding show up in the Budget? (NL: Op welke 
plaatsen in de begroting kan de GV de Europese onderzoeksfinanciering terugvinden in 
de Begroting?) 

-     How transparant are interdisciplinary activities, cross-faculty projects and 
multi-universitaire grants accounted – last year a consortium of European universities 
amongst them the UvA - received a EU grant to set up a European University, how does 
this grant enter in the books? 
https://www.uva.nl/en/content/news/news/2019/06/epicur-alliance-receives-five-
million-from-european-commission.html  
 
Voor de volledigheid, deze lijst is niet uitputtend. 
 
Hoogachtend,                
         
Nina Hol 
Voorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 20|21 

Gerwin van der Pol 
Vicevoorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 20|21 
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