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Onderwerp 
Melding juridische deskundigenraadpleging 
 
 
Geacht College, 
 
De COR is voornemens een juridische deskundigenraadpleging te doen conform artikel 16 WOR om 
duidelijkheid te krijgen over de zeggenschapsrelatie tussen UvA en UvA-Holding 
(http://www.uvaholding.nl/) inclusief dochterondernemingen. De rechtsvragen zijn: 
 
Wat is de zeggenschapsrelatie tussen het UvA-bestuur en de directie van UvA-Holding en de 
daaronder vallende BV’s? 
 
Welke implicaties hebben de groepsstructuur en de zeggenschapsrelatie voor:  

1. De rechtspositie van het personeel dat werkzaam is bij de BV’s vallend onder de UvA-
Holding? Geldt en wordt nageleefd artikel 8.13 cao-nu? 

2. De opbouw van werknemersrechten bij personeel dat een gecombineerd arbeidsverleden heeft 
in dienst van UvA JobService BV en de UvA (bijvoorbeeld in verband met gratificatie bij 
dienstjubileum)? 

3. De medezeggenschapsrechten in de UvA-Holding en daaronder vallende BV’s? 
4. De geldigheid van UvA-regelingen (voor klachten, klokkenluiders, wetenschappelijke 

integriteit) in UvA-Holding en daaronder vallende BV’s? 
5. Het recht op UvA-faciliteiten bij personeel dat in dienst is bij een BV onder de UvA-Holding 

(maar bijvoorbeeld feitelijk werkzaam is bij de UvA)? 
6. Het recht op UvA-faciliteiten bij BV’s vallend onder de UvA-Holding (bijvoorbeeld 

huisvesting, ICT)? 
7. De plicht tot openbaarmaking van jaarverslagen en jaarrekeningen van UvA-Holding en 

daaronder vallende BV’s? 
 
Personeel heeft er belang bij om duidelijkheid over zijn rechtspositie te hebben en ook om te weten of 
de concernstructuur niet zodanig is ingericht of wordt gebruikt dat individuele personele benadeling 
plaatsvindt om organisatievoordelen te behalen (zoals in het verleden een wisselend werkgeverschap 
tussen UvA en UvA JobService ervoor zorgde dat de keten van tijdelijke arbeidsrelaties met dezelfde 
werkgever onderbroken werd, zodat werkgever langduriger van een tijdelijke arbeidsrelatie gebruik 
kon maken zonder een vast dienstverband te bieden). De toepasselijkheid van UvA- of VSNU-

http://www.uvaholding.nl/


 

Ons kenmerk 
cor18/u017 

 

Pagina 2 
 
 
 

regelingen op onderzoekers die in dienst zijn van een onderzoeks-BV vallend onder UvA-Holding is 
onduidelijk. Daarnaast heerst bij de directies van de BV’s soms ook onduidelijkheid over de 
onderlinge zakelijke verhouding en de implicaties daarvan. 
Om de suggesties van de Commissies D&D en COFH omtrent UvA-Holding te overwegen1, is 
eveneens nodig om de status, dat wil zeggen de zeggenschapsrelatie, vastgesteld te hebben. 
Twee jaar geleden vond verder een eerste gesprek plaats tussen CvB-lid H. de Jong en de voorzitters 
van de UCLO en de HRM-commissie van de COR in aanwezigheid van directeur HR-beleid a.i. B. 
Burger over de knelpunten bij UvA-Holding wat betreft het personeelsbeleid. Ook om dit overleg dat 
gestagneerd is voort te zetten, is inzicht in de zeggenschapsrelatie noodzakelijk. 
 
De benodigde deskundigheid betreft privatisering en ondernemingsrecht.  
 
De kosten die verbonden zijn aan een juridische deskundigheidsraadpleging bij Sprengers Advocaten 
liggen tussen €2470 (=1,26 x €245 x 8 uur) en €3704 (= 1,26 x €245 x 12 uur).  
 
Hoogachtend, 

 
       
Breanndán Ó Nualláin,       Cees Kleverlaan, 
Voorzitter      Vicevoorzitter 
 

                                                      
1 Commissie COFH (p. 95) werpt de vraag op of derde geldstroom onderzoeksinstituten niet eerder onder een 
faculteit thuishoren dan onder de UvA-Holding, zeker als de financiering ervan merendeels uit de tweede 
geldstroom plaatsvindt. Commissie D&D constateert in haar adviesrapport (p. 63-66) dat bij privatisering van 
voormalige UvA onderzoeksinstituten niet zozeer commercialiteit als wel risicovolheid het motief is geweest. Ze 
wijst op het risico dat privatisering van maatschappelijk van belang zijnde taken de toegankelijkheid van 
diensten voor burgers kan schaden. De Commissie pleit voor een beleidsevaluatie van relaties tussen Holding en 
universiteit. 


