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BESTUURS- & BEHEERSREGLEMENT 
 

van de  
 

UNIVERSITEIT UTRECHT 
 

WHW  
9.4 Het college van bestuur stelt een bestuurs- en beheersreglement ter regeling van het 

bestuur, het beheer en de inrichting van de universiteit vast. 
9.8.1 (...) De raad van toezicht is in elk geval belast met: 
 b. het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement; [..] 
9.33 Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de universiteitsraad 

voor elk door het college van bestuur te nemen besluit met betrekking tot ten minste de 
vaststelling of wijziging van: 
d. het bestuurs- en beheersreglement, bedoeld in artikel 9.4. 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur op 5 juli 2005 met instemming van de universiteitsraad 
d.d. 27 juni 2005 en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de Raad van Toezicht 
verkregen d.d. 13 oktober 2005. Daarna jaarlijks aangepast, voor de laatste keer vastgesteld 
door het College van Bestuur op 27 september 2022 onder opschortende voorwaarde van 
instemming van de universiteitsraad verkregen op 7 november 2022 en daarnaast in een parallel 
traject voor wat betreft de wijziging van een aantal artikelen in Hoofdstuk III (Ondersteuning en 
beheer) paragraaf 1 (Universitaire diensten) en Hoofdstuk VI (Slot- en overgangsbepalingen) in 
verband met een organisatieaanpassing van de Universitaire Bestuursdienst vastgesteld door het 
College van Bestuur op 13 september 2022 onder opschortende voorwaarde van afronding van 
het medezeggenschapstraject rondom deze organisatieaanpassing en onder opschortende 
voorwaarde van instemming van de universiteitsraad verkregen op 5 december 2022, en beide 
besluiten van het College van Bestuur onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de 
Raad van Toezicht verkregen op 8 december 2022. 
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II. Bestuur, onderwijs en wetenschapsbeoefening 
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HOOFDSTUK I - ALGEMEEN 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
wet of WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
 
universitaire dienst: een centrale dienst als bedoeld in artikel 9.50 van de wet, te weten een 

 onderdeel van de universitaire organisatie, anders dan een faculteit, 
 waaraan de personele en overige middelen afzonderlijk worden toegewezen 
 met een rechtstreekse verantwoordingsplicht aan het College van Bestuur; 
 

directeur: het personeelslid, dat is belast met de leiding van een universitaire dienst; 
 

beheer:  het geheel van feitelijke en rechtshandelingen t.b.v. de zorg voor het 
 personeel, de huisvesting, de financiën en de studentenvoorzieningen ter 
 uitvoering van het beleid vastgesteld door of namens het College van  
 Bestuur; 

 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 

 
HOOFDSTUK II – BESTUUR, ONDERWIJS EN WETENSCHAPSBEOEFENING   
 
Paragraaf 1  College van Bestuur 
 
Artikel 9.2 WHW Algemene bevoegdheden college van bestuur 
9.2.1 Het college van bestuur is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en 

met het beheer daarvan, onverminderd de bevoegdheden van de raad van toezicht 
volgens dit hoofdstuk. 

9.2.2 Het college van bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet 
aan het instellingsbestuur zijn opgedragen, voorzover in dit hoofdstuk niet anders is 
bepaald. 

9.2.3 De voorzitter van het college van bestuur vertegenwoordigt de universiteit in en buiten 
rechte. 

 
Artikel 9.3 WHW Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden 
9.3.1 Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de rector 

magnificus van de universiteit. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. 

9.3.2 De benoeming van de leden van het college van bestuur geschiedt op basis van vooraf 
openbaar gemaakte profielen. 

9.3.3 Voor het benoemen van een lid van het college van bestuur stelt de raad van toezicht een 
sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval deel uitmaken: 
a. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en door het personeel is 
gekozen, of een lid van of namens de ondernemingsraad, en 
b. een lid van of namens het deel van de universiteitsraad dat uit en door de studenten is 
gekozen, of een lid van of namens het orgaan dat is ingesteld op grond van de 
medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid. 
Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur over te gaan, 
hoort de raad van toezicht vertrouwelijk de universiteitsraad [..] over het voorgenomen 
besluit tot benoeming of ontslag. Titel 2 van dit hoofdstuk (Medezeggenschap binnen de 
openbare universiteiten) is niet van toepassing. Het horen geschiedt op een zodanig 
tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.  

9.3.4 De voorzitter van het college van bestuur wordt uit de leden door de raad van toezicht 
benoemd. 

9.3.5 In het bestuurs- en beheersreglement worden nadere regels gegeven omtrent de wijze 
van voordracht en benoeming van de rector magnificus. 

9.3.6 Een lid van het college van bestuur kan om gewichtige redenen tussentijds worden 
ontslagen. 

9.3.7 Een lid van het college van bestuur kan niet tevens zijn: 
a. lid van de raad van toezicht (...); 
b. decaan van een faculteit (…); 
c. lid van het bestuur van een opleiding (...); 
d. lid van de raad van toezicht of van het college van bestuur van een andere universiteit. 
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Artikel 9.8 WHW Taken raad van toezicht 
9.8.1 De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit, bedoeld in 

artikel 1.3, eerste lid, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van 
bevoegdheden door het college van bestuur en staat dit college met raad ter zijde. (…) 

 
Artikel 1.3 WHW Instellingen voor hoger onderwijs 
1.3.1 Universiteiten zijn gericht op het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het 

verrichten van wetenschappelijk onderzoek. In elk geval verzorgen zij initiële opleidingen 
in het wetenschappelijk onderwijs, verrichten zij wetenschappelijk onderzoek, voorzien zij 
in de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper en dragen zij 
kennis over ten behoeve van de maatschappij. 

 
 
Artikel 2 Samenstelling 
Het College van Bestuur telt drie leden, waaronder de rector magnificus. 
 
Artikel 3 Rector magnificus 
De wijze van voordracht en benoeming van de rector magnificus is gelijk aan die van de overige 
leden van het College van Bestuur. 
 
 
Paragraaf 2  Beleid  
 
Artikel 2.2 WHW Instellingsplan 
Het instellingsbestuur stelt eenmaal per zes jaren een plan met betrekking tot de instelling vast. 
Het plan geeft een omschrijving van de inhoud en de specificatie van het voorgenomen beleid van 
de instelling voor de duur van het plan. In het plan wordt aandacht besteed aan de voornemens 
in verband met de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de 
inrichting van de opleidingen aan de instelling. Het instellingsbestuur maakt het plan openbaar. 
 
Artikel 9.14 WHW Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement 
9.14.2 De decaan werkt mede aan het bestuur van de universiteit door onder meer het plegen 

van overleg met het college van bestuur terzake van de voorbereiding van het 
instellingsplan (...). 

 
 
Artikel 4 
Het College van Bestuur stelt ten minste eenmaal per zes jaar het strategisch plan vast, bedoeld 
in artikel 2.2 van de wet. 
 
Artikel 5 
De universiteit bevindt zich in een complexe maatschappelijke omgeving en kent een grote 
diversiteit aan belangen en belanghebbenden. De bestuurders van de universiteit en de raad van 
toezicht zijn zich hiervan bewust. Zij gaan bij het uitvoeren van de maatschappelijke opdracht1 
zorgvuldig om met deze verschillende belangen en in dialoog met belanghebbenden over de 
strategie en het beleid van de universiteit. Het college van bestuur maakt bij het voorbereiden en 
het vaststellen van de strategie van de instelling en van het beleid expliciet welke afwegingen 
worden gemaakt. 
 
 
Paragraaf 3 Faculteiten 
 
Artikel 9.11 WHW Faculteiten en opleidingen 
In het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald welke faculteiten of faculteit een universiteit 
omvat. Tevens wordt in dat reglement vermeld welke opleidingen in die faculteiten of faculteit zijn 
ingesteld. 
 
Artikel 9.12 WHW Faculteit; decaan 
9.12.1 De verzorging van het onderwijs en de beoefening van de wetenschap geschieden in de 

faculteit. Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan van de faculteit. 
9.12.2 In afwijking van het eerste lid kan in het bestuurs- en beheersreglement worden bepaald 

 
1 Principe 1 van de Code goed bestuur universiteiten definieert de maatschappelijke opdracht van de 
universiteit als “het verzorgen van wetenschappelijk onderzoek en het in nauwe interactie met de samenleving 
ontwikkelen en delen van wetenschappelijke kennis. Elke universiteit geeft hier in lijn met haar eigen karakter 
en haar eigen identiteit invulling van en legt daarover verantwoording af.” 
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dat aan het hoofd van de faculteit een bestuur staat, bestaande uit de decaan van de 
faculteit, tevens voorzitter, en een of meer andere leden. [...] Indien aan het hoofd van 
de faculteit een meerhoofdig bestuur staat, wordt een student van de desbetreffende 
faculteit in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van dit bestuur bij te wonen in welke 
vergaderingen deze student een adviserende stem heeft. In het bestuurs- en 
beheersreglement wordt bepaald op welke wijze de in de vorige volzin bedoelde student 
wordt aangewezen. 

(...) 
 
Artikel 9.13 WHW Benoeming en ontslag decaan 
9.13.1 De decaan wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het college van bestuur. De 

benoeming geschiedt voor een door het college van bestuur te bepalen termijn. 
(...) 
9.13.4 De decaan bezit de hoedanigheid van hoogleraar. 
(...) 
 
Artikel 9.14 WHW Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement 
9.14.1 De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit. De decaan is voorts belast 

met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschaps-
beoefening.  

9.14.2 De decaan werkt mede aan het bestuur van de universiteit door onder meer het plegen 
van overleg met het college van bestuur terzake van de voorbereiding van het 
instellingsplan en de begroting. 

9.14.3 Onverminderd artikel 9.5 stelt de decaan ter nadere regeling van het bestuur en de 
inrichting van de faculteit het faculteitsreglement vast. 

(...) 
 
Artikel 9.16 WHW Verantwoordings- en inlichtingenplicht decaan 
De decaan is verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur. Hij verstrekt het college 
de gevraagde inlichtingen omtrent de faculteit.  
 
Artikel 9.5 WHW Richtlijnen aan decanen 
Het college van bestuur kan richtlijnen vaststellen met het oog op de organisatie en coördinatie 
van de uitoefening van de in de artikelen 9.14, derde lid, en 9.15, eerste lid, bedoelde 
bevoegdheden. 
 
 
Artikel 6  Faculteiten 
De universiteit omvat de faculteiten: 
a. Geesteswetenschappen 
b. Recht, Economie, Bestuur & Organisatie 
c. Geneeskunde 
d. Geowetenschappen 
e. Diergeneeskunde 
f. Sociale wetenschappen  
g. Bètawetenschappen  

 
Artikel 7 Decaan van de faculteit 
Aan het hoofd van een faculteit staat een decaan. 
 
 
Paragraaf 4 Onderwijs en onderzoek 
 
Artikel 8 Onderwijsinstituten en opleidingen 
1. In het faculteitsreglement kunnen binnen de faculteit onderwijsinstituten worden ingesteld 

waarin de opleidingen, die in de faculteit zijn ingesteld, worden ondergebracht. De decaan 
regelt het bestuur en de inrichting van deze onderwijsinstituten. 

2. Een opleiding wordt ingesteld bij besluit van het College van Bestuur, op voorstel van een of 
meer decanen. 
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De universiteit kent op 1 september 2022 de volgende initiële opleidingen:  
 

Faculteit CROHO-label Opleidingsnaam2,3 
Bètawetenschappen   
 56860 B Biologie 
 56157 B Farmacie 
 56978 B Informatica 
 56842 B Informatiekunde 
 55825 B Molecular and Biophysical Life Sciences 
 56984 B Natuur- en Sterrenkunde 
 56857 B Scheikunde 
 56980 B Wiskunde 
 60971 M Applied Data Sciences 
 66981 M Artificial Intelligence 
 68713 M Biosciences 
 60706 M Chemische Wetenschappen 

ENG: M Chemical Sciences 
 66157 M Farmacie 
 60711 M History and Philosophy of Science 
 66978 M Informatica 

ENG: M Computer Science 
 60809 M Information Science 
 60703 M Mathematische Wetenschappen 
 60202 M Physics 
 60710 M Natuurwetenschappen en Bedrijf 
   
Diergeneeskunde   
 56570 B Diergeneeskunde 
 50981 B Zorg, Gezondheid & Samenleving 
 66570 M Diergeneeskunde 
   
Geesteswetenschappen   
 56826 B Communicatie- en Informatiewetenschappen 
 56805 B Duitse Taal en Cultuur 
 50290 B English Language and Culture 
 56081 B Filosofie 
 56808 B Franse Taal en Cultuur 
 56034 B Geschiedenis 

ENG: B History 
 56041 B Islam en Arabisch 
 56809 B Italiaanse Taal en Cultuur 
 56091 B Keltische Talen en Cultuur 
 56824 B Kunstgeschiedenis 
 56981 B Kunstmatige Intelligentie 
 50393 B Liberal Arts and Sciences 
 56802 B Literatuurwetenschap 
 50906 B Media en Cultuur 
 56700 B Muziekwetenschap 
 56804 B Nederlandse Taal en Cultuur 
 54999 B Philosophy, Politics & Economics 
 50902 B Religiewetenschappen 
 56810 B Spaanse Taal en Cultuur 
 56801 B Taal- en Cultuurstudies 
 56803 B Taalwetenschap 
 60833 M Communicatie- & Informatiewetenschappen 
 60822 M Filosofie 

ENG: M Philosophy 
 60128 M Filosofie (research) 

ENG: M Philosophy (research) 
 66034 M Geschiedenis 

ENG: M History 

 
2 B= Bacheloropleiding, M= Masteropleiding 
3 Indien de Universiteit Utrecht de opleiding (ook) (deels) in het Engels aanbiedt en in het CROHO een 
Nederlandstalige en een internationale naam is vermeld, is in artikel 8 ook deze internationale naam 
opgenomen. 
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 60139 M Geschiedenis (research) 
ENG: M History (research) 

 60734 M Internationale Betrekkingen 
ENG: M International Relations 

 60087 M Kunst- & cultuurwetenschappen 
ENG: M Arts & Culture 

 60829 M Kunst- & cultuurwetenschappen (research) 
ENG: M Arts & Culture (research) 

 60813 M Letterkunde 
ENG: M Literary Studies 

 60814 M Letterkunde (research) 
ENG: M Literary Studies (research) 

 60830 M Mediastudies 
ENG: M Media Studies 

 60832 M Mediastudies (research) 
ENG: M Media Studies (research) 

 60849 M Neerlandistiek 
 60851 M Neerlandistiek (research) 
 60815 M Taalwetenschappen 

ENG: M Linguistics 
 60817 M Taalwetenschappen (research) 

ENG: M Linguistics (research) 
 60824 M Theologie & Religiewetenschappen 
 66061 M Vertaalwetenschap 
   
Geneeskunde   
 56990 B Biomedische Wetenschappen 
 56551 B Geneeskunde 
 66990 M Biomedical Sciences 
 66551 M Geneeskunde 
 66583 M Geneeskunde, klinisch onderzoeker 
 66563 M Klinische Gezondheidswetenschappen 
 69342 M Medical Humanities: geesteswetenschappelijke en 

medische perspectieven op zorg en gezondheid 
 60704 M Neuroscience and Cognition 
   
Geowetenschappen   
 56986 B Aardwetenschappen 
 56987 B Global Sustainability Science 
 56982 B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement 
 56838 B Sociale Geografie en Planologie 
 60731 M Development Studies 
 66986 M Earth Sciences 
 60967 M Energy Science 
 60810 M Environmental Sciences 
 60732 M Geographical Sciences 
 65025 M Global Challenges for Sustainability (joint degree) 
 60166 M Human Geography and Planning (research) 
 66622 M Planologie 

ENG: M Spatial Planning 
 60709 M Science and Innovation 
 66620 M Sociale geografie 

ENG: M Human Geography 
   
Recht, Economie, 
Bestuur & Organisatie 

  

 50007 B Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
 50950 B Economie en Bedrijfseconomie 

ENG: B Economics and Business Economics 
 50700 B Rechtsgeleerdheid 
 60446 M Bestuurs- en Organisatiewetenschap 
 66469 M Criminologie 

ENG: M Criminology 
 60388 M Economics of Competition and Regulation 
 60389 M Economics of Public Policy and Management 
 60602 M European Law 
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 60648 M International Economics and Business 
 60742 M Law and Economics 
 60744 M Legal Research (research) 
 60907 M Multidisciplinary Economics (research) 
 66451 M Nederlands recht 
 66828 M Notarieel recht 
 60741 M Onderneming en recht 
 60856 M Public International Law 
 60391 M Research in Public Administration and 

organizational Science (research) 
   
Sociale 
Wetenschappen4 

  

 50035 B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 
 56631 B Interdisciplinaire sociale wetenschap 
 50003 B Onderwijswetenschappen 
 56607 B Pedagogische Wetenschappen 
 56604 B Psychologie 
 56601 B Sociologie 
 60378 M Cultural Anthropology: Sociocultural 

Transformation (research) 
 60745 M Culturele Antropologie 
 60382 M Development and Socialisation in Childhood and 

Adolescence (research) 
 60749 M Educational Sciences: Learning in Interaction 

(research) 
 60746 M Interdisciplinaire sociale wetenschap 

ENG: M Interdisciplinary Social Science 
 60384 M Methodology and Statistics for the Behavioural, 

Biomedical and Social Sciences (research) 
 66631 M Migration, Ethnic relations and Multiculturalism 

(research) 
 60099 M Onderwijswetenschappen 
 66607 M Pedagogische Wetenschappen 
 66604 M Psychology 
 60380 M Social & Health Psychology (research) 
 66601 M Sociologie 
 60748 M Sociology and Social Research (research) 
 60708 M Educatie en Communicatie in de 

Bètawetenschappen 
 68538 M Educatie en Communicatie in de Mens- en 

Maatschappijwetenschappen 
 60740 M Educatie en Communicatie in de Taal- en 

cultuurwetenschappen 
 60701 M Kunstonderwijs en Communicatie 
 68533 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de 

Bètawetenschappen 
 68535 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de 

Mens- en Maatschappijwetenschappen 
 68534 M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- 

en cultuurwetenschappen 
 
 
Artikel 9.15 WHW Overige taken en bevoegdheden decaan 
9.15.1 De decaan is [..] voorts belast met: 

i. het sluiten van een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van een of meer 
opleidingen met een of meer decanen van andere faculteiten. 

9.15.3 In het bestuurs- en beheersreglement worden regels gesteld omtrent de bevoegdheid, 
bedoeld in het eerste lid onder i. 

 
 
  

 
4 De lerarenopleidingen zijn ondergebracht bij de Graduate School of Teaching en staan als zodanig bij de 
penvoerende faculteit Sociale Wetenschappen vermeld. 
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Artikel 9 Gezamenlijke opleiding 
1. Twee of meer decanen kunnen gezamenlijk een opleiding doen instellen via de volgende 

wijzen: 
a. De decanen sluiten een gemeenschappelijke regeling, waarin de volgende onderwerpen zijn 
opgenomen: 

- de samenstelling van de raad van decanen, die verantwoordelijk is voor de opleiding; 
- de onderbrenging van de verzorging van de opleiding in een bestaand of op te richten 

onderwijsinstituut; 
- de regeling van het bestuur en de opleidingscommissie van het onderwijsinstituut, indien 

ten behoeve van de opleiding een onderwijsinstituut wordt opgericht. 
b. De decanen sluiten een regeling, waarin het volgende wordt bepaald: 
- de faculteit, waar de opleiding wordt ondergebracht; 
- de wijze waarop de deelnemende faculteiten onderwijs en voorzieningen leveren ten 

behoeve van de opleiding. 
2. De gemeenschappelijke regeling, bedoeld in lid 1 onder a., behoeft de goedkeuring van het 

College van Bestuur. 
 
 
Artikel 9.20 WHW Onderzoekinstituten en onderzoekscholen binnen een faculteit  
9.20.1 In het faculteitsreglement kunnen binnen de faculteit onderzoekinstituten en 

onderzoekscholen worden ingesteld. De decaan regelt het bestuur en de inrichting van 
deze onderzoekinstituten en onderzoekscholen. 

 
Artikel 9.21 WHW Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer faculteiten 

binnen een universiteit. 
9.21.1 In het bestuurs- en beheersreglement kunnen binnen de universiteit onderzoekinstituten 

en onderzoekscholen worden ingesteld waarop artikel 9.20 niet van toepassing is. Het 
college van bestuur regelt het bestuur, beheer en de inrichting van deze 
onderzoekinstituten en onderzoekscholen. 

9.21.2 In het bestuurs- en beheersreglement kan een faculteit worden aangewezen waarvan de 
decaan de bevoegdheden uitoefent die bij of krachtens deze wet met betrekking tot een 
onderzoekinstituut of onderzoekschool aan het college van bestuur zijn toegekend. 

 
Artikel 9.23 WHW Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer 

universiteiten 
9.23.1 Een onderzoekinstituut of onderzoekschool tussen twee of meer universiteiten wordt in 

overeenstemming met de decanen van de betrokken faculteiten ingesteld bij 
gemeenschappelijke regeling (…).  

 
 
Artikel 10 Andere instituten voor onderwijs en onderzoek 
Naast de onderwijs- en onderzoekinstituten, die door de decaan ingesteld worden binnen een 
faculteit of door het College van Bestuur op verzoek van twee of meer faculteiten van de 
universiteit, kan het College van Bestuur, gehoord de decanen van de desbetreffende faculteiten, 
een instituut instellen voor bepaalde taken op het terrein van onderwijs en wetenschaps- 
beoefening. 
 
 
Paragraaf 5 College voor promoties 
 
Artikel 9.10 WHW College voor promoties 
9.10.1 Aan een universiteit is een college voor promoties verbonden. Het college voor promoties 

bestaat uit hoogleraren. 
9.10.2 Het college voor promoties hoort het college van bestuur over het verlenen van de graad, 

bedoeld in artikel 7.19, tweede lid. 
9.10.3 In het bestuurs- en beheersreglement worden de taak, de samenstelling en de wijze van 

benoeming van het college voor promoties nader geregeld. 
 
Artikel 9.15 WHW Overige taken en bevoegdheden decaan 
9.15.2 De decaan oefent het recht tot voordracht, bedoeld in artikel 7.19, tweede lid, uit. 
 
Artikel 7.19 WHW Promotiereglement; eredoctoraat 
7.19.2 Het college voor promoties is bevoegd om, op voordracht van het instellingsbestuur, 

wegens zeer uitstekende verdiensten aan natuurlijke personen de graad Doctor honoris 
causa te verlenen. 
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Artikel 11 Samenstelling en taken college voor promoties 
1. Het college voor promoties wordt gevormd door de rector magnificus en een lid uit iedere 

faculteit, met dien verstande dat voor een zittingsperiode van drie jaar als lid van een 
faculteit optreedt de decaan of een door de rector magnificus in overleg met de decaan aan te 
wijzen hoogleraar. Na elke zittingsperiode wordt de samenstelling opnieuw overwogen. 

2. De vergaderingen van het college voor promoties worden voorgezeten door de rector 
magnificus, of bij ontstentenis van de rector magnificus door een van de leden. 

3. Het college voor promoties oefent de aan het college geattribueerde wettelijke taken uit en 
wordt daarnaast op verzoek van het College van Bestuur gehoord over de toepassing van het 
universitaire hooglerarenbeleid. 
 
 

Paragraaf 6  Leerstoelen 
 
Artikel 9.19 WHW Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren 
9.19.1 Tot het personeel van de universiteit behoren in elk geval de hoogleraren. In het 

benoemingsbesluit wordt vermeld het wetenschapsgebied waarop de hoogleraar zijn 
onderwijs- en onderzoektaken uitoefent. 

9.19.2 De hoogleraren zijn bij uitstek verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hun 
toegewezen wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat 
gebied, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur van de opleiding (…). 

 
 
Artikel 12 Hoogleraren van de universiteit 
De universiteit kent universiteitshoogleraren, hoogleraren en bijzonder hoogleraren. 
 
Artikel 13 Universiteitshoogleraren 
1. Het College van Bestuur benoemt universiteitshoogleraren op voordracht van de rector 

magnificus, na overleg met de meest betrokken decaan of decanen.  
2. Universiteitshoogleraren zijn voor de omvang van de benoeming als universiteitshoogleraar 

verantwoording schuldig aan de rector magnificus. Zij verstrekken de rector magnificus de 
gevraagde inlichtingen omtrent hun taakuitoefening. 

 
Artikel 14 Hoogleraren 
1. Een hoogleraar oefent onderwijs- en onderzoektaken uit op een bepaald wetenschapsgebied. 
2. Het College van Bestuur benoemt hoogleraren op voordracht van de decaan van de faculteit 

dat het wetenschapsgebied omvat waarop de hoogleraar hun onderwijs- en onderzoektaken 
zal uitoefenen. 

 
 
Artikel 9.53 WHW Bevoegdverklaring tot vestiging bijzondere leerstoel  
Het college van bestuur van een openbare universiteit kan, na raadpleging van het college voor 
promoties, bedoeld in artikel 9.10, een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid bevoegd 
verklaren bij die universiteit een bijzondere leerstoel te vestigen. Het besluit vermeldt de faculteit 
waarbij en het wetenschapsgebied waarin door de bijzondere hoogleraar onderwijs zal worden 
gegeven. 
 
Artikel 9.54 WHW Indiening verzoek bevoegdverklaring 
9.54.1 De bevoegdverklaring geschiedt op een daartoe strekkend verzoek van het bestuur van 

de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. In het bestuurs- en beheersreglement 
wordt bepaald op welke wijze een verzoek dient te worden ingericht en welke bescheiden 
bij het verzoek dienen te worden overgelegd. 

(...) 
 
Artikel 9.55 WHW Vereisten bijzonder hoogleraarschap 
9.55.1 Om als bijzonder hoogleraar onderwijs te kunnen geven wordt vereist dat aan 

betrokkenen de graad Doctor is verleend door een universiteit (...), dat betrokkene in het 
bezit is van een doctoraat, (…), dan wel dat betrokkene in het bezit is van een bewijs dat 
de aanstelling door het college van bestuur is bekrachtigd. 

9.55.2 De bekrachtiging wordt geacht te zijn verleend, indien binnen acht weken na de ontvangst 
der aanvraag daarop geen beslissing is genomen. Door het college van bestuur kan deze 
termijn tot ten hoogste vier maanden worden verlengd. De bekrachtiging kan slechts bij 
een met redenen omkleed besluit worden geweigerd. 

9.55.3 Het bestuur van de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid geeft van elke 
aanstelling van een hoogleraar binnen vier weken kennis aan het college van bestuur. 
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Artikel 9.58 WHW Intrekking bevoegdverklaring vestiging bijzondere leerstoel 
De (…) bevoegdverklaring wordt door het college van bestuur, na raadpleging van het college 
voor promoties (…) ingetrokken: 
a. indien het bij of krachtens deze paragraaf bepaalde niet langer wordt nagekomen; 
b. indien de bijzonder hoogleraar het onderwijs veronachtzaamt dan wel zonder goede grond dit 

onderwijs gedurende een vol jaar heeft onderbroken; 
c. indien het belang van het wetenschappelijk onderwijs zich ten gevolge van wijzigingen in de 

omstandigheden met de bevoegdverklaring niet langer verdraagt.  
 
 
Artikel 15 Verzoek tot het instellen van een bijzondere leerstoel 
1. Het bestuur van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid voorziet het verzoek tot 

bevoegdverklaring om bij de universiteit een bijzondere leerstoel te vestigen van een motive-
ring, waaruit de wenselijkheid van de gevraagde voorziening blijkt. 

2. Bij het verzoek bedoeld in lid 1, worden de statuten van de rechtspersoon en de akte of het 
reglement betreffende de oprichting van een of meer leerstoelen overgelegd. 

 
Artikel 16 Inhoud statuten, akte of reglement 
Behalve hetgeen daarin overigens ter voldoening aan wettelijke voorschriften moet worden 
opgenomen, dienen de statuten, de akte of het reglement, bedoeld in artikel 15, lid 2, te 
bevatten: 
a. het voorschrift, dat de leerstoel onder toezicht staat van een curatorium dat in meerderheid 

bestaat uit leden van het wetenschappelijk personeel van de universiteit; 
b. het voorschrift, dat het bestuur, bedoeld in artikel 15, de bijzonder hoogleraar niet benoemt 

dan met de instemming van het College van Bestuur; 
c. het voorschrift, dat het bestuur, bedoeld in artikel 15, jaarlijks een verslag van het gedurende 

het afgelopen studiejaar gegeven onderwijs doet toekomen aan de decaan van de 
desbetreffende faculteit en aan het college voor promoties. 

 
Artikel 17 Beslissing op verzoek 
1. Het College van Bestuur beslist op een verzoek als bedoeld in artikel 15, de decaan van de 

betrokken faculteit en het college voor promoties gehoord.  
2. Het College van Bestuur verleent de bevoegdheid tot het instellen van een bijzondere 

leerstoel voor een termijn van vijf jaar. Het college kan in bijzondere gevallen een andere 
termijn stellen. 

 
Artikel 18 Nadere regels 
Het College van Bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de bevoegdverklaring en 
intrekking van de bevoegdverklaring als bedoeld in de artikelen 9.53 en 9.58 van de wet, alsmede 
met betrekking tot de benoeming van bijzondere hoogleraren. 
 
 
 
HOOFDSTUK III -  ONDERSTEUNING EN BEHEER 
 
Paragraaf 1 Universitaire diensten 
 
Artikel 9.50 WHW  Dienstraad t.b.v. centrale diensten 
9.50.1 Indien in het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald dat er bij een universiteit 

centrale diensten zijn, worden door het college van bestuur (...) een of meer dienstraden 
ingesteld ten behoeve van het personeel dat bij die diensten werkzaam is. 

9.50.5 Het college van bestuur stelt, in overeenstemming met de dienstraad, een reglement vast 
in verband met de uitoefening van de rechten, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid. 
Het reglement bevat in elk geval een geschillenregeling. 

 
 
Artikel 19 Taak 
De ondersteuning van onderwijs, wetenschapsbeoefening en bestuur buiten de faculteiten en 
instituten geschiedt in de universitaire diensten, genoemd in artikel 20. 
 
Artikel 20 Universitaire diensten 
De universiteit kent de volgende universitaire diensten: 
a. Universitaire Bestuursdienst (UBD); en 
b. Universiteitsbibliotheek (UBU). 
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Artikel 21 Directeur 
1. Het College van Bestuur staat aan het hoofd van de UBD. 
2. Een door het College van Bestuur benoemd personeelslid van de universiteit met de titel 

directeur staat aan het hoofd van de UBU. 
3. De directeur van de UBU is belast met de algemene leiding van de UBU, met inachtneming 

van de richtlijnen en aanwijzingen van het College van Bestuur. 
 
Artikel 22 Verantwoording 
De directeur van de UBU is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. De 
directeur verstrekt het College van Bestuur de gevraagde inlichtingen over de dienst. 
 
Artikel 23 Digitaal Universiteitsblad DUB  
1. De universiteit geeft het Digitaal Universiteitsblad DUB uit, in de vorm van een nieuws- en 

debat website. De DUB verschaft op onafhankelijke en journalistieke wijze informatie over 
feiten en meningen over en in relatie tot de universitaire gemeenschap. Daarnaast biedt de 
DUB een platform voor de discussies binnen de universiteit en met de wereld daarbuiten over 
aangelegenheden die de universiteit en de maatschappij raken.  

2. Het College van Bestuur stelt, ter nadere regeling van de inrichting en het functioneren van 
de DUB, het redactiestatuut vast. 

 
 
Paragraaf 2 Beheer 
 
Artikel 2.8 WHW Begroting 
2.8.1 Het instellingsbestuur stelt jaarlijks, voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar, 

voor de instelling een begroting vast. Het begrotingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
Het bestuur van een (…) universiteit, neemt bij de vaststelling van de begroting, 
onderscheidenlijk wijziging van de begroting de vastgestelde rijksbijdrage ten behoeve 
van het academisch ziekenhuis in acht. (...) 

2.8.2 De begroting behelst een raming van de inkomsten en uitgaven alsmede van de baten en 
lasten van de instelling en dient in evenwicht te zijn. (...) De in de begroting voorziene 
inkomsten uit de rijksbijdrage sluiten aan op de voor het desbetreffende begrotingsjaar 
door Onze Minister geraamde, onderscheidenlijk vastgestelde en in voorkomende gevallen 
nader vastgestelde rijksbijdrage. 

2.8.3 Het instellingsbestuur draagt zorg voor wijziging van de begroting indien de vastgestelde 
rijksbijdrage afwijkt van de in de begroting opgenomen geraamde rijksbijdrage, alsmede 
in geval van een nader vastgestelde rijksbijdrage. 

2.8.4 Het instellingsbestuur doet de noodzakelijke uitgaven binnen de grenzen van de 
vastgestelde of gewijzigde begroting. 

2.8.5 Af- en overschrijving op de uitgaafposten van de begroting kunnen door het instellings-
bestuur geschieden in de gevallen, voorzien in de door dat bestuur ter- zake vast te 
stellen regels. 

 
Artikel 2.17 WHW Beheer van de middelen 
2.17.1 Het instellingsbestuur beheert de middelen van de instelling op zodanige wijze dat een 

behoorlijke exploitatie en het voortbestaan van de instelling zijn verzekerd.  
2.17.2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over het door het instellingsbestuur 

uitzetten van gelden, het aangaan van geldleningen en het aangaan van verbintenissen 
voor financiële producten. 

 
Artikel 9.14 WHW Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement 
9.14.2 De decaan werkt mede aan het bestuur van de universiteit door onder meer het plegen 

van overleg met het college van bestuur terzake van de voorbereiding van [...] de 
begroting. 

 
Artikel 4.2 WHW Personeelsbeleid 
4.2.1 Het instellingsbestuur bepaalt het personeelsbeleid en voert het personeelsbeheer. Het 

neemt daarbij de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften alsmede de eisen van 
zorgvuldigheid in acht. 

4.2.2 Het instellingsbestuur van een universiteit, een hogeschool of de Open Universiteit stelt 
ten behoeve van de leidinggevende functies op het gebied van onderwijs 
onderscheidenlijk onderzoek van elke van het instellingsbestuur uitgaande instelling, 
indien daaraan van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies 
op het gebied van onderwijs onderscheidenlijk onderzoek sprake is, eenmaal in de 4 jaar 
een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende 
functies vast. 
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4.2.3 Het document bevat streefcijfers, met inbegrip van een bepaald tijdvak waarbinnen deze 
streefcijfers worden gerealiseerd, aan de hand waarvan door het instellingsbestuur een 
beleid inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies 
wordt gevoerd, opdat in deze functies vrouwen en mannen naar evenredigheid werkzaam 
zullen zijn. Voor de evenredige vertegenwoordiging wordt uitgegaan van de verhouding 
mannen en vrouwen voor wat betreft het personeel op het gebied van onderwijs en 
onderzoek dat werkzaam is in het door de instelling verzorgde onderwijs en onderzoek, 
zoals die blijkt uit de daarover jaarlijks door Onze Minister gepubliceerde cijfers. Het 
document vermeldt tevens de maatregelen die het instellingsbestuur heeft genomen en 
zal nemen teneinde de in de eerste volzin bedoelde streefcijfers te realiseren en geeft een 
overzicht van de beoogde en bereikte resultaten van het beleid inzake evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies gedurende de periode 
waarvoor het document geldt, onderscheidenlijk de periode waarvoor het vorige 
document gold. 

4.2.4  Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat een exemplaar van het document in het 
gebouw van de instelling ter inzage wordt gelegd op een voor het personeel en de 
studenten toegankelijke plaats, alsmede dat een exemplaar wordt bewaard bij de 
administratie van de instelling. 

 
Artikel 4.5 WHW Rechtspositieregeling personeel 
4.5.1 Het instellingsbestuur draagt er zorg voor dat de rechtspositie van het personeel wordt 

geregeld. 
4.5.2 Over de door het instellingsbestuur ingevolge het eerste lid te treffen regelingen, alsmede 

over andere aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van het 
personeel, wordt door of namens het instellingsbestuur overleg gevoerd met de daarvoor 
in aanmerking komende verenigingen van werknemers, op een met deze schriftelijk 
overeengekomen wijze. 

 
Artikel 24 
1. De decanen en de directeur van de UBU zijn belast met het beheer van de personele, 

financiële en overige middelen ten behoeve van hun respectievelijke faculteit of dienst. Zij 
dragen zorg voor een doeltreffende organisatie van hun faculteit of dienst voor de vervulling 
van de desbetreffende taken. 

2. Het College van Bestuur mandateert, ten behoeve van de in lid 1 bedoelde taken, aan de 
decanen en de directeur van de UBU de uitoefening van beheersbevoegdheden. Het College 
van Bestuur geeft bij dit mandaat regels en aanwijzingen. 

3. Indien het College van Bestuur zelf een gemandateerde beheersbevoegdheid uitoefent, stelt 
het de desbetreffende mandataris terstond in kennis van dit besluit. 

 
Artikel 25 
1. Met goedkeuring van het College van Bestuur kunnen decanen of de directeur van de UBU 

een ondermandaat verlenen aan een onder hun leiding werkzaam personeelslid voor bepaalde 
beheersbevoegdheden m.b.t. het geheel of een gedeelte van de faculteit of het onderdeel.  

2. Een ondermandataris oefent de opgedragen beheersbevoegdheden uit namens het College 
van Bestuur en is daarvoor verantwoording schuldig aan de desbetreffende decaan of 
directeur. 

 
Artikel 26 
1. Voor beheersbevoegdheden, waarvan de uitoefening meer dan een faculteit of dienst raakt, 

kunnen de decanen en de directeur die het aangaat een ondermandaat verlenen aan een 
personeelslid dat werkzaam is in een van de betrokken faculteiten of diensten. 

2. Bij het verlenen van het ondermandaat treffen de decanen en de directeur die het aangaat, 
een regeling voor de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheden en de wijze waarop 
daarover verantwoording wordt afgelegd. Deze regeling wordt ter kennis gesteld van het 
College van Bestuur. 
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HOOFDSTUK IV – RECHTSBESCHERMING (AANSTAANDE EN VOORMALIGE) STUDENTEN 
EN (AANSTAANDE EN VOORMALIGE) EXTRANEÏ 
 
Paragraaf 1  Toegankelijke faciliteit 
 
Artikel 7.59a WHW  Toegankelijke faciliteit 
1. Het instellingsbestuur richt een toegankelijke en eenduidige faciliteit in. Het instellingsbestuur 

stelt een nadere regeling vast met betrekking tot deze paragraaf en paragraaf 2, die een 
onderdeel vormt van het bestuurs- en beheersreglement. 

2. Een betrokkene dient een klacht als bedoeld in artikel 7.59b en een beroep of bezwaar als 
bedoeld in paragraaf 2 vanwege een genomen beslissing van een orgaan van een instelling 
voor hoger onderwijs dan wel het ontbreken ervan op grond van deze wet en daarop 
gebaseerde regelingen in bij de faciliteit. Indien het een beroep of bezwaar van een 
betrokkene aan een openbare instelling betreft, zijn de artikelen 6:4, eerste en tweede lid, en 
7:1a van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 

3. In deze paragraaf en de paragrafen 2 tot en met 4 wordt onder “betrokkene” verstaan: een 
student, een aanstaande student, een voormalige student, een extraneus, een aanstaande 
extraneus of een voormalige extraneus. 

4. De termijn voor het schriftelijk indienen van een beroep of bezwaar als bedoeld in paragraaf 2 
bedraagt zes weken. 

5. De faciliteit bevestigt de ontvangst van een binnengekomen klacht, beroep of bezwaar 
schriftelijk aan de betrokkene en zendt deze, nadat daarop de datum van ontvangst is 
aangetekend, zo spoedig mogelijk door aan het bevoegde orgaan. Indien het een openbare 
instelling betreft, is artikel 6:15, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht 
niet van toepassing. 

6. De datum van ontvangst, bedoeld in het vijfde lid, is bepalend voor de vraag of een klacht, 
beroep of bezwaar tijdig is ingediend. Indien het een openbare instelling betreft, is artikel 
6:15, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 

7. Indien de faciliteit een klacht, beroep of bezwaar aan een onbevoegd orgaan heeft gezonden, 
zendt dit orgaan het desbetreffende stuk zo spoedig mogelijk terug naar de faciliteit. Het 
bevoegde orgaan behandelt een klacht, beroep of bezwaar dat door een betrokkene 
rechtstreeks is ingediend bij dit orgaan slechts na tussenkomst van de faciliteit. 

 
Artikel 7.61 WHW Bevoegdheid college van beroep voor de examens 
1. Het college van beroep voor de examens is bevoegd ten aanzien van de volgende 

beslissingen: 
a. beslissingen als bedoeld in de artikelen 7.8b, derde en vijfde lid, en 7.9, eerste lid,  
b. beslissingen inzake het met goed gevolg hebben afgelegd van het afsluitend examen, 
bedoeld in artikel 7.9d, 
c. beslissingen, niet zijnde besluiten van algemene strekking, genomen op grond van het 
bepaalde bij of krachtens titel 2 van dit hoofdstuk, met het oog op de toelating tot examens,  
d. beslissingen, genomen op grond van het aanvullend onderzoek, bedoeld in de artikelen 
7.25, vijfde lid, en 7.28, vierde lid, 
e. beslissingen van examencommissies en examinatoren,  
f. beslissingen van commissies als bedoeld in artikel 7.29, eerste lid, en  
g. beslissingen, genomen op grond van artikel 7.30b met het oog op de toelating tot de in dat 
artikel bedoelde opleidingen. 

2. Het beroep kan, wat de openbare instellingen betreft in afwijking van hoofdstuk 7 van de 
Algemene wet bestuursrecht, worden ingesteld terzake dat een beslissing in strijd is met het 
recht. 

3. Alvorens het beroep in behandeling te nemen zendt het college van beroep het beroepschrift 
aan het orgaan waartegen het beroep is gericht, met uitnodiging om in overleg met 
betrokkenen na te gaan of een minnelijke schikking van het geschil mogelijk is, wat de 
openbare instellingen betreft in afwijking van afdeling 7.3 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Ingeval het beroep is gericht tegen een beslissing van een examinator, 
geschiedt de in de voorgaande volzin bedoelde toezending aan de desbetreffende 
examencommissie. Indien de examinator tegen wie het beroep is gericht, lid is van de 
examencommissie, neemt hij geen deel aan de beraadslaging. Het desbetreffende orgaan 
deelt binnen drie weken aan het college van beroep, onder overlegging van de daarop 
betrekking hebbende stukken, mede tot welke uitkomst het beraad heeft geleid. Is een 
minnelijke schikking niet mogelijk gebleken, dan wordt het beroepschrift door het college in 
behandeling genomen.  

4. Het college van beroep beslist binnen tien weken gerekend vanaf de dag na die waarop de 
termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken, wat de openbare instellingen 
betreft in afwijking van artikel 7:24, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

5. Indien het college van beroep het beroep gegrond acht, vernietigt het de beslissing geheel of 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.8b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.9
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel1_Paragraaf1_Artikel7.9d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.25
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.25
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.28
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf1_Artikel7.29
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf2_Artikel7.30b
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=7&g=2018-10-09&z=2018-10-09
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&hoofdstuk=7&g=2018-10-09&z=2018-10-09
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&afdeling=7.3&g=2018-10-09&z=2018-10-09
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&afdeling=7.3&g=2018-10-09&z=2018-10-09
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=7:24&g=2018-10-09&z=2018-10-09
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gedeeltelijk. Het college is niet bevoegd in de plaats van de geheel of gedeeltelijk vernietigde 
beslissing een nieuwe beslissing te nemen, wat de openbare instellingen betreft in afwijking 
van artikel 7:25 van de Algemene wet bestuursrecht. Het kan bepalen dat opnieuw of, indien 
de beslissing is geweigerd, alsnog in de zaak wordt beslist, dan wel dat het tentamen, het 
examen, het toelatingsonderzoek, het aanvullend onderzoek of enig onderdeel daarvan 
opnieuw wordt afgenomen onder door het college van beroep te stellen voorwaarden. Het 
orgaan waarvan de beslissing is vernietigd, voorziet voorzover nodig opnieuw in de zaak met 
inachtneming van de uitspraak van het college van beroep. Het college kan daarvoor in zijn 
uitspraak een termijn stellen.  

6. Indien onverwijlde spoed dat vereist kan de voorzitter van het college van beroep een 
voorlopige voorziening treffen op verzoek van de indiener van het beroepschrift, 
onverminderd het bepaalde in artikel 7.66, tweede lid, en artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht. De voorzitter beslist op dit verzoek na het desbetreffende orgaan dan wel de 
desbetreffende examinator te hebben gehoord, althans te hebben opgeroepen.  

 
 
Artikel 27  Toegankelijke faciliteit 
Als toegankelijke faciliteit voor het indienen van een klacht, bezwaar of beroep als bedoeld in artikel 
7.59a van de wet is een virtueel loket ingericht op de universitaire website. 
 
Artikel 28 Indienen van een klacht, bezwaar of beroep 
1. Een klacht, bezwaar of beroep kan worden ingediend op de bij het virtuele loket aangegeven 

wijze. 
2. Voor informatie over en voor ondersteuning bij het indienen van een klacht, bezwaar of beroep 

kan de betrokkene terecht bij de op de website van het virtuele loket aangegeven personen. 
 
 
Paragraaf 2 Behandeling van bezwaren; Geschillenadviescommissie 
 
Artikel 7.63a WHW Bevoegdheid en samenstelling geschillenadviescommissie 
1. Elke instelling voor hoger onderwijs heeft een geschillenadviescommissie. Op een 

geschillenadviescommissie is artikel 7:13, eerste tot en met zesde lid, van de Algemene wet 
bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. De leden van de geschillenadviescommissie 
zijn functioneel onafhankelijk. 

2. De geschillenadviescommissie brengt aan het instellingsbestuur advies uit over bezwaren met 
betrekking tot andere beslissingen dan wel het ontbreken ervan op grond van deze wet en 
daarop gebaseerde regelingen dan die, bedoeld in artikel 7.61. 

3. De geschillenadviescommissie gaat na of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. 
4. Indien sprake is van onverwijlde spoed kan de voorzitter van de geschillenadviescommissie 

desgevraagd bepalen dat de geschillenadviescommissie zo spoedig mogelijk advies uitbrengt 
aan het instellingsbestuur. De voorzitter bepaalt binnen een week na ontvangst van het 
bezwaar of sprake is van onverwijlde spoed en brengt de betrokkene en het instellingsbestuur 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Het instellingsbestuur neemt dan, wat de openbare 
instellingen betreft in afwijking van artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen 
vier weken na ontvangst van het bezwaar door de faciliteit een beslissing. 

 
Artikel 7.63b WHW Beslissing op bezwaren 
1. Het instellingsbestuur beslist na ontvangst van het bezwaar binnen 10 weken, onverminderd 

de beslissingen op grond van de procedure, bedoeld in artikel 7.63a, vierde lid. Wat de 
openbare instellingen betreft beslist het instellingsbestuur in afwijking van artikel 7:10, derde 
lid, van de Algemene wet bestuursrecht. 

2. Wat bijzondere instellingen betreft worden de artikelen 7:11, 7:12 en 7:13, zevende lid, van 
de Algemene wet bestuursrecht overeenkomstig toegepast. 

 
 
Artikel 29 Instelling, samenstelling en bevoegdheid geschillenadviescommissie 
1. Er is een geschillenadviescommissie als bedoeld in artikel 7.63a van de wet. 
2. De geschillenadviescommissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee andere leden, 

waarvan een student-lid, die worden benoemd door het College van Bestuur. Op dezelfde 
wijze wordt een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden benoemd. 

3. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter moeten voldoen aan de vereisten voor be-
noembaarheid tot rechter van een rechtbank en mogen niet in dienst zijn van de universiteit. 

4. De leden van het College van Bestuur alsmede de decanen en directeuren van de universitaire 
diensten kunnen geen deel uitmaken van de geschillenadviescommissie. 

5.   De geschillenadviescommissie is niet bevoegd te adviseren over bezwaren gericht tegen 
besluiten, dan wel het ontbreken daarvan, op grond van artikel 7.42a van de wet voor zover 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=7:25&g=2018-10-09&z=2018-10-09
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel4_Paragraaf3_Artikel7.66
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=8:81&g=2018-10-09&z=2018-10-09
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005537&artikel=8:81&g=2018-10-09&z=2018-10-09
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het de inschrijving voor een opleiding betreft die opleidt tot het beroep van arts of dierenarts. 
 
 
Artikel 30 Duur benoeming 
1. De benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden geschiedt voor de duur van drie 

jaar. Zij kunnen terstond opnieuw worden benoemd. 
2. De benoeming van het student-lid en het plaatsvervangende student-lid geschiedt voor de 

duur van een jaar.  
3. De benoeming eindigt tussentijds met ingang van de eerstvolgende maand, indien: 

a. het lid of het plaatsvervangend lid hiertoe een verzoek heeft ingediend, 
b. het lid of het plaatsvervangend lid de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, 
c. ingeval het een student-lid of een plaatsvervangend student-lid betreft, de inschrijving als 

student is geëindigd, 
d. het lid of het plaatsvervangend lid, terzake gehoord, uit hoofde van ziekte of gebreken 

blijvend ongeschikt is om deze functie te vervullen, of 
e. het lid of het plaatsvervangend lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak 

wegens misdrijf is veroordeeld. 
 
Artikel 31 Secretariaat 
Het College van Bestuur voorziet, na overleg met de voorzitter van de geschillenadviescommissie, 
in het secretariaat van de geschillenadviescommissie. De kosten van de 
geschillenadviescommissie en van haar secretariaat komen ten laste van de universiteit. 
 
Artikel 32 Voorbereiding behandeling 
De voorzitter van de geschillenadviescommissie draagt er zorg voor, dat al het noodzakelijke 
wordt gedaan om de behandeling van het bezwaar voor te bereiden. 
 
Artikel 33 Hoorzitting 
1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting van de geschillenadviescommissie waar 

de indiener van het bezwaarschrift, het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen of de 
andere handeling heeft verricht, en zo nodig andere belanghebbenden, in de gelegenheid 
worden gesteld zich in persoon of bij gemachtigde te doen horen. 

2. De voorzitter doet hiervan schriftelijk mededeling aan de indiener van het bezwaarschrift, de 
betrokken bestuursorganen en zo nodig andere belanghebbenden. 

 
Artikel 34 Wraking en verschoning commissieleden 
1. Op verzoek van een belanghebbende kan elk van de zittinghebbende leden van de 

geschillenadviescommissie worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor 
het vormen van een onpartijdig oordeel bemoeilijkt kan worden. Ook kan op grond van 
zodanige feiten of omstandigheden een lid van de geschillenadviescommissie een verzoek 
doen, zich te mogen verschonen. 

2. Afdeling 8.1.4 Algemene wet bestuursrecht is in het geval van een verzoek tot wraking of 
verschoning naar analogie van toepassing. 

 
Artikel 35 Openbaarheid 
1. De zittingen van de geschillenadviescommissie zijn openbaar. 
2. De geschillenadviescommissie kan –al dan niet op verzoek van een of beide partijen- 

besluiten dat de zitting met gesloten deuren zal plaatsvinden. 
 
Artikel 36 Advies 
1. De geschillenadviescommissie brengt een advies schriftelijk uit binnen zes weken nadat het 

bezwaarschrift door het bestuursorgaan aan de geschillenadviescommissie ter kennis is 
gebracht. Deze termijn kan door het bestuursorgaan in bijzondere gevallen met ten hoogste 
vier weken worden verlengd.  

2. Het advies, bedoeld in lid 1, bevat: 
a. een met redenen omkleed voorstel voor het te nemen besluit, en 
b. een samenvatting van het ter zitting besprokene. 

 
Artikel 37  Reglement van orde 
1. De geschillenadviescommissie kan een nadere regeling van de werkwijze treffen in een 

reglement van orde. 
2. Dit reglement en de wijziging daarvan behoeven de goedkeuring van het College van Bestuur. 
 
 
 
 



16 

Paragraaf 2a  Bijzondere geschillenadviescommissie iudicium abeundi 
 
Artikel 7.42a WHW Gedragingen student in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening 
1. Het instellingsbestuur kan in bijzondere gevallen na advies van de examencommissie, de 

decaan of een met de decaan vergelijkbaar orgaan binnen de instelling en na zorgvuldige 
afweging van de betrokken belangen de inschrijving van een student voor een opleiding 
beëindigen dan wel weigeren, als die student door zijn gedragingen of uitlatingen blijk heeft 
gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door 
hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel voor de praktische voorbereiding op de 
beroepsuitoefening. 

2. Het instellingsbestuur dan wel het instellingsbestuur van een andere instelling die een zelfde 
of verwante opleiding verzorgt, kan besluiten de student niet opnieuw of niet voor die 
opleiding in te schrijven. 

3. Indien de student, bedoeld in het eerste lid, is ingeschreven voor een andere opleiding en 
daarbinnen het onderwijs volgt van een afstudeerrichting die overeenkomt met of gelet op de 
praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening verwant is aan de opleiding waarvoor de 
inschrijving met toepassing van het eerste lid is beëindigd, kan het instellingsbestuur na 
advies van de examencommissie, de decaan of een met de decaan vergelijkbaar orgaan 
binnen de instelling en na zorgvuldige afweging van de betrokken belangen besluiten dat de 
student die afstudeerrichting of andere onderdelen van die opleiding niet mag volgen. 

4. Artikel 7.42, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
 
 
Artikel 38a Instelling en bevoegdheid bijzondere geschillenadviescommissie 
1. Er is een bijzondere geschillenadviescommissie die belast is met het adviseren over bezwaren 

gericht tegen besluiten, dan wel het ontbreken daarvan, op grond van artikel 7.42a van de 
wet voor zover het de inschrijving voor een opleiding betreft die opleidt tot het beroep van 
arts of dierenarts. 

2. De bijzondere geschillenadviescommissie als bedoeld in dit artikel bestaat uit een voorzitter 
en tenminste twee andere leden, die worden benoemd door het College van Bestuur. 

3. Het bepaalde in de artikelen 293, leden 3 en 4, en 30 tot en met 37 van dit reglement is van 
overeenkomstige toepassing op de bijzondere geschillenadviescommissie als bedoeld in het 
eerste lid. 

 
 
Paragraaf 3 Behandeling van klachten 
 
Artikel 39  Specifieke klachtenprocedures  
Deze regeling is niet van toepassing op klachten over gedragingen waarin wordt voorzien door de 
Regeling werkwijze meldingen en klachtbehandeling Schendingen Interpersoonlijke Integriteit 
(ongewenst gedrag) of de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit Universiteit Utrecht. 
 
Artikel 40  Behandeling van overige klachten  
1. Klachten over andere gedragingen dan die welke zijn genoemd in artikel 39, worden met 

toepassing van titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en conform de in dit reglement 
opgenomen regeling behandeld door: 
a. de door de desbetreffende decaan aangewezen facultaire klachtencoördinator, indien het 

klachten over een faculteit betreft; 
b. de door het College van Bestuur aangewezen universitaire klachtencoördinator, indien het 

klachten over een universitaire dienst betreft. 
2. De klachtadviesprocedure van afdeling 9.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van 

toepassing, met dien verstande dat de facultaire klachtencoördinator en de universitaire 
klachtencoördinator door de desbetreffende decaan respectievelijk het College van Bestuur 
zijn aangewezen als personen die belast zijn met de behandeling van en de advisering over de 
in het eerste lid bedoelde klachten. 

 
Artikel 41 Buiten behandeling laten van klachten 
1. Een klacht wordt niet behandeld indien deze betrekking heeft op een gedraging: 

a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van dit reglement is 
behandeld; 

b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden; 
c. waartegen door de betrokkene bezwaar gemaakt had kunnen worden,  
d. waartegen door de betrokkene beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat 

uit het niet tijdig nemen van een besluit, of beroep kon worden ingesteld;  
e. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke 

instantie dan een bestuursrechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of, 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005682/2018-09-19#Hoofdstuk7_Titeldeel3_Paragraaf1a_Artikel7.42
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f. zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of 
een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of 
vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op 
bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is. 

2. Een klacht wordt voorts niet behandeld indien het belang van de betrokkene dan wel het 
gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is. 

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk 
doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift schriftelijk in kennis 
gesteld. Artikel 9:12, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige 
toepassing. 

 
 
Algemene wet bestuursrecht, titel 9.1 Klachtbehandeling door een bestuursorgaan 
 
Afdeling 9.1.2 De behandeling van klaagschriften 
(…)  
 
Artikel 9:5 
Zodra het bestuursorgaan naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is 
gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze titel. 
 
(…) 
Artikel 9:9 
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het 
klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden. 
Artikel 9:10 
1. Het bestuursorgaan stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, 

in de gelegenheid te worden gehoord. 
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien: 

a. de klacht kennelijk ongegrond is, 
b. de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of 
c. de klager niet binnen een door het bestuursorgaan gestelde redelijke termijn verklaart dat 

hij gebruik wil maken van het recht te worden gehoord. 
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt. 
 
Artikel 9:11 
1. Het bestuursorgaan handelt de klacht af binnen zes weken of - indien afdeling 9.1.3 van 

toepassing is - binnen tien weken na ontvangst van het klaagschrift. 
2. Het bestuursorgaan kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de 

verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens 
gedraging de klacht betrekking heeft. 

3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt. 
 
Artikel 9:12 
1. Het bestuursorgaan stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen 

van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies 
die het daaraan verbindt. 

2. Bij de kennisgeving wordt vermeld bij welke ombudsman en binnen welke termijn de klager 
vervolgens een verzoekschrift kan indienen.  

 
Artikel 9:12a 
Het bestuursorgaan draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende schriftelijke klachten. 
De geregistreerde klachten worden jaarlijks gepubliceerd.  
 
Afdeling 9.1.3 Aanvullende bepalingen voor een klachtadviesprocedure 
 
Artikel 9:13 
De in deze afdeling geregelde procedure voor de behandeling van klachten wordt in aanvulling op 
afdeling 9.1.2 gevolgd indien dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is 
bepaald. 
 
Artikel 9:14 
1. Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan wordt een persoon of commissie 

belast met de behandeling van en de advisering over klachten. 
2. Het bestuursorgaan kan de persoon of commissie slechts in het algemeen instructies geven. 
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Artikel 9:15 
1. Bij het bericht van ontvangst, bedoeld in artikel 9:6, wordt vermeld dat een persoon of 

commissie over de klacht zal adviseren. 
2. Het horen geschiedt door de in artikel 9:14 bedoelde persoon of commissie. Indien een 

commissie is ingesteld, kan deze het horen opdragen aan de voorzitter of een lid van de 
commissie. 

3. De persoon of commissie beslist over de toepassing van artikel 9:10, tweede lid. 
4. De persoon of commissie zendt een rapport van bevindingen, vergezeld van het advies en 

eventuele aanbevelingen, aan het bestuursorgaan. Het rapport bevat het verslag van het 
horen. 

 
Artikel 9:16 
Indien de conclusies van het bestuursorgaan afwijken van het advies, wordt in de conclusies de 
reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies meegezonden met de kennisgeving, bedoeld 
in artikel 9:12. 
 
 
Artikel 42 Klachtenregistratie 
1. De decanen dragen zorg voor de registratie van klachten voor zover die betrekking hebben op 

hun faculteit. 
2. Het College van Bestuur draagt zorg voor de registratie van klachten voor zover die 

betrekking hebben op de universitaire diensten. 
3. Een overzicht van de geregistreerde klachten wordt opgenomen in het jaarverslag van de 

universiteit. 
 
 
 
HOOFDSTUK V – OVERIGE BEPALINGEN 
 
Artikel 43 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op verzoek van de Raad van Toezicht op 
grond van artikel 9.50a WHW toegestaan dat voor wat betreft de faculteit Geneeskunde wordt 
afgeweken van de WHW met betrekking tot de inrichting van de medezeggenschap. De 
medezeggenschapregeling voor de faculteit Geneeskunde is met instemming van de 
universiteitsraad opgenomen in een aparte richtlijn van het College van Bestuur voor het bestuur 
van de faculteit Geneeskunde, de Richtlijn faculteitsreglement medezeggenschap Geneeskunde. 
 
 
 
HOOFDSTUK VI – SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Artikel 44 
Dit reglement en wijzigingen daarop treden in werking op de dag na die der goedkeuring door de 
Raad van Toezicht. De wijziging van hoofdstuk drie III, paragraaf 1 treedt in werking op 1 januari 
20235. 

 
5 Deze laatste zin zal bij de eerstvolgende aanpassing van het BBR in 2023 worden verwijderd. 
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