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Aanwezig: Ten Dam (voorzitter), Van Dijk (woordvoerder), Euving, Kassabian (student-

assessor), Lintsen, Maex, Von Meyenfeldt (verslag) 
 
1. Opening 

 
2. Verslag Collegevergadering 14 juni 2022 

Het College stelt het verslag met een tekstuele wijziging vast.  
N.a.v. het verslag meldt Ten Dam dat de GV heeft gevraagd om uitstel voor de behandeling van 
het Universiteitsreglement. JZ heeft daartegen geen bezwaar; het College is akkoord met uitstel.  
 

3. Benoeming hoogleraar Rechtsfilosofie en beroepsethiek voor juristen in de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid   
Het College besluit de betreffende persoon te benoemen tot hoogleraar Rechtsfilosofie en 
beroepsethiek voor juristen in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid voor de volledige werktijd.  
 

4. Bestuurlijke overleggen  
UNL  

a. Vergaderset SSPG 24 juni incl. annotatiememo: Ten Dam is verhinderd; de annotatie wordt 
gebruikt om schriftelijke input te kunnen geven. 

b. Vergaderset Bestuursvergadering 24 juni: de set leidt niet tot opmerkingen.  
 

Overige overleggen 
c. Agenda UCO 23 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
d. Agenda RvC UvA Ventures Holding 23 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
e. Agenda Amsterdam Economic Board 24 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.  
f. Conceptagenda Bestuurlijk Overleg OPeRA 27 juni: de agenda leidt niet tot opmerkingen.   
g. Conceptagenda BO CvB UvA-RvB AMC (incl. PBO FdG) 28 juni: de agenda is akkoord.  
 

5. Aandachtspunten- en actielijsten  
TKN - Uitnodigingenlijst en Public Affairs Kalender 
TKN - Overzicht besluiten buiten vergadering juni 2022 
 

6. Mededelingen 
• Verkenningsopdracht profilering UvA: het College vult de conceptopdracht aan en legt deze 

voor commentaar voor aan Van Tienderen.  
• Lintsen meldt dat bij HO een strategisch bouwkundig adviseur is aangetrokken, o.m. naar 

aanleiding van discussies met de Auditcommissie over de overschrijdingen in het UB dossier.  
• Voor de OMHP zijn er enkele mogelijke scenario’s, die ingebracht worden in een 

doorbraakbijeenkomst.  
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• De GV heeft mondeling laten weten in te kunnen stemmen met de Kaderbrief, waarbij men 3 
‘breekpunten’ noemt. De brief van de GV wordt afgewacht.  

• Lintsen meldt dat binnenkort een projectplan voor de overgang naar een nieuwe SAP-variant op 
de agenda van het College komt. Deze beweging is reeds enkele jaren geleden gestart met een 
zeer zorgvuldige aanpak. N.a.v. de lessen die uit het Mars-onderzoek bij de VU getrokken 
kunnen worden, laat Lintsen dit projectplan beoordelen door de accountant en wil hij het ook 
aan de orde stellen in de Auditcommissie.  

• Euving heeft een brief van de GOR ontvangen m.b.t. de plannen voor BAU; zij zal op basis van 
deze brief volgende stappen in gang zetten.  

• Enkele leden van de AAC zijn het niet eens met de opheffing van de club. NRC schrijft een 
artikel over de afbouw van de AAC. Op 24 juni a.s. de laatste bijeenkomst voor de leden 
gepland. 

• Er wordt een uitwerking van het Bestuursakkoord voor de UvA gemaakt; Euving hoopt deze 
nog voor het reces in het College en het CBO aan de orde te kunnen stellen.  

• Van Dijk meldt dat Nieuwsuur een WOB-verzoek heeft ingediend. 
• Ten Dam was aanwezig bij een mooie uitvoering van het Studentenkoor Amsterdam. 
• Ten Dam was aanwezig bij de opening van de Artisbibliotheek. 
• Ten Dam heeft de vijf ontvangers van een UvA-penning toegesproken op de penningendag.   

 
7. Oekraïne 

De CSR heeft per brief een aantal vragen gesteld; er wordt gewerkt aan beantwoording. N.a.v. 
deze vragen is het goed om na te gaan of de webpagina volledig actueel is.  
 

8. Rondvraag 
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 28 juni 2022. 


