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Onderwerp   Intentieovereenkomst Human Capital Care 
 
 
Geacht college, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering van 27 april 2011 onderstaand 
conceptbesluit geformuleerd. 
Graag ontvangt de raad uw reactie hierop in de overlegvergadering van 11 mei aanstaande. 
 
CONCEPT-BESLUIT 
De Universiteitsraad,  
gezien:  

- De notitie met paragraaftitels: “UT sluit intentieovereenkomst met HumanCapitalCare 
B.V. inzake de overdracht van de aandelen Santar B.V.” en “Profiel van HCC” (UR 11 – 
122); 

- De (vertrouwelijke) inhoud van genoemde intentieovereenkomst; 
gehoord: 
      -     Het overleg in de commissie FPB d.d. 20 april 2011; 
      -     De beraadslagingen in de interne vergadering; 
overwegende dat: 

- Er voldoende redenen zijn aangedragen door het CvB om overtuigd te zijn van de 
noodzaak van overname Santar B.V.; 

- Er voldoende informatie is aangedragen door het CvB om in te zien dat de keuze om 
verder te gaan met HCC B.V. een logische is; 

- Er separaat een kostenneutrale overdracht van het pand waarin Santar B.V. gehuisvest 
is en HCC B.V. gehuisvest zal zijn plaats zal vinden; 

- Er een huurovereenkomst voor dit pand met HCC B.V. wordt aangegaan volgens 
gangbare principes; 

- Er met de nieuwe partner HCC B.V. arbocontracten kunnen worden afgesloten 
waarmee de UR zal kunnen instemmen; 

- Er duidelijke afspraken gemaakt worden met de personeelsleden i.v.m. overgang naar 
HCC B.V. i.h.b. voor diegenen die ook een UT-dienstverband hebben; 

- In de intentieovereenkomst concreet is aangegeven hoe personeelsleden die ook een 
(deel) UT- aanstelling hebben, m.b.v. een detacheringsconstructie hun 
werkgelegenheid zullen behouden; 

gehoord de toezegging van het college dat: 
         1. Er middels de keuze voor HCC B.V. een partner is gekozen waarmee een 
             arbocontract afgesloten zal kunnen worden gelijkwaardig aan arbocontracten 
             zoals  afgesloten met Santar, kortom arbocontracten waarmee de UR zal 
             kunnen instemmen; 
         2. Er met de betrokken personeelsleden tot overeenstemming gekomen wordt  
             over hun positie; 



 

besluit: 
positief te adviseren betreffende  de overdracht aandelen Santar B.V.   
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Universiteitsraad, 
 
 
drs. F.L. Lagendijk 
voorzitter 


