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REGLEMENT VOOR DE UNIVERSITEITSRAAD 

 
van de 

 
UNIVERSITEIT UTRECHT 

 

 

 

 

Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) 

 

Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad 
1. Aan een universiteit is een universiteitsraad verbonden. 
[…] 
 

Artikel 9.34 WHW Reglement universiteitsraad 
1. Het college van bestuur stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens deze 
titel, een reglement voor de universiteitsraad vast. 

2. Het college van bestuur legt het reglement, daaronder elke wijziging ervan mede begrepen, als 
voorstel aan de raad voor en stelt het niet vast dan voorzover het voorstel de instemming van 
twee derden van het aantal leden van de raad heeft verworven. 

3. In het reglement worden ten minste geregeld:  
a.  de aangelegenheden waarover de raad, onverminderd artikel 9.33, instemmingsrecht heeft, 
b.  de aangelegenheden waarover de raad, onverminderd artikel 9.33a, adviesrecht heeft,  
c.  het aantal leden van de raad, 
d.  de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden van de raad,  
e.  de zittingsduur van de leden van de raad, 
f.  de wijze waarop het college van bestuur informatie verschaft aan de raad, 
g.  de termijnen binnen welke tot instemming of onthouding van instemming dient te worden 
besloten, en de termijnen binnen welke advies dient te worden uitgebracht, 

h.  de bevoegdheden die door de faculteitsraden worden uitgeoefend, 
i.  de toekenning aan het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, van de 
bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden die krachtens de 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de algemene maatregel van bestuur op grond van 
artikel 16 van die wet aan de medezeggenschapsraad zijn toegekend,  

j.  de toekenning aan de raad van een overeenkomstige bevoegdheid als bedoeld in artikel 12, 
tweede lid aanhef en onderdeel d, van de Algemene wet gelijke behandeling, waarbij dan 
artikel 21, tweede lid, van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen van 
overeenkomstige toepassing is, 

j1. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de bevoegdheid die in artikel 9.32, lid 2a, aan 
de raad is toegekend waaronder de minimale termijn waarop het college van bestuur kan 
worden uitgenodigd. 

k. de toekenning aan de raad of het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, 
van de bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden in de universiteit voorzover deze 
niet betreffen te nemen besluiten van het college van bestuur, bedoeld in artikel 9.33 
onderdeel e , en 

l.  welke van de geschillen tussen het college van bestuur en de raad, waarvoor deze wet niet 
in een geschillenregeling voorziet, worden voorgelegd aan de commissie voor geschillen, 
bedoeld in artikel 9.39, wie het geschil aanhangig kan maken en of daarbij de commissie 
om bemiddeling dan wel een oordeel wordt verzocht, voorzover de commissie voor 
geschillen in haar reglement daarvoor de mogelijkheid biedt. 

4. In het reglement kan, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze titel, 
worden bepaald dat een of meer groepen van personen die anders dan krachtens 
publiekrechtelijke aanstelling of op grond van een arbeidsovereenkomst dan wel anders dan op 
grond van een inschrijving als student of extraneus aan de universiteit zijn verbonden, worden 
aangemerkt als personeelsleden onderscheidenlijk studenten. 
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§ 1 Algemene bepaling  

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
personeel: - het wetenschappelijk personeel in dienst van de universiteit ingedeeld in de  
   functiefamilie Onderwijs en Onderzoek van het functieordeningssysteem, 
  - het onderwijs en onderzoek ondersteunend en beheerspersoneel in dienst van de 

universiteit,  
    - het personeel in dienst van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, dat is belast met 

taken ten behoeve van het universitair onderwijs en onderzoek in de geneeskunde, 
personeelsgeleding: 
   het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen 
studentengeleding: 
   het deel van de raad dat uit en door de studenten is gekozen 
raad:  de universiteitsraad 
zitting:  de jaarlijkse vergaderperiode van de raad, die aanvangt op 1 september en eindigt op 31 

augustus 
 

 

§ 2 Samenstelling en zittingsduur 

 

Artikel 9.34 WHW Reglement universiteitsraad 
[…] 
3. In het reglement worden ten minste geregeld:  
[…] 
c.  het aantal leden van de raad, 
d.  de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden van de raad,  
e.  de zittingsduur van de leden van de raad, 
[…] 
 

Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad 
[…] 
2. Het aantal leden van de raad bedraagt ten hoogste vierentwintig leden.  
3. De raad bestaat voor de helft uit leden die door en uit het personeel worden gekozen, en voor 
de helft uit leden die door en uit de studenten worden gekozen. 
4. Zij die deel uitmaken van het college van bestuur of de raad van toezicht dan wel belast zijn 
met de functie van decaan van een faculteit, kunnen niet tevens lid zijn van de raad. 
[…] 
 

Artikel 9.32 WHW 

[…] 
9. Het college van bestuur draagt er jegens de raad zorg voor dat de leden van de raad niet uit 
hoofde van hun lidmaatschap daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de 
universiteit. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van kandidaat-leden 
en voormalige leden.  
10. De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een aan de universiteit 
werkzame persoon mag geen verband houden met de kandidaatstelling voor het lidmaatschap, 
het lidmaatschap of het voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de raad. Een beëindiging 
van de betrekking in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig. 
[…] 

Artikel 2 Samenstelling 

1. De raad heeft vierentwintig leden. 
2. De verkiezing van de leden van de raad geschiedt volgens de bepalingen van het Kiesreglement 
universiteitsraad, dat als bijlage deel uitmaakt van dit reglement. 

Artikel 3 Zittingstermijn 

1. De personeelsgeleding van de raad worden gekozen voor een termijn van twee zittingen, de 
studentengeleding voor een termijn van één zitting. 

2.  Het lid dat een tussentijds opengevallen plaats inneemt, treedt af op het tijdstip, waarop degene, 
in wiens plaats hij is gekozen, zou moeten aftreden.  

3. Zolang na afloop van een zitting nog geen uitslag van nieuwe verkiezingen is vastgesteld, 
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behouden de aftredende leden in afwachting daarvan hun lidmaatschap. 
4. Het lidmaatschap van de raad eindigt door: 
 a. het einde van de zittingstermijn, als bedoeld in het eerste lid; 
 b. opzegging van het lidmaatschap door het lid; 
 c.  het verlaten van de geleding waaruit het lid is verkozen; 
d.  wat betreft personeelsleden van de raad: het verlaten van het district, zoals bedoeld in het 

kiesreglement universiteitsraad, waarbinnen het lid is gekozen. 
 

Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad 
[…] 
8. De raad kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende 
voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een plaatsvervangende voorzitter, 
vertegenwoordigt de raad in rechte. 

Artikel 4 Voorzitter  

De raad kiest zijn voorzitter voor een termijn van twee jaar. De voorzitter is na afloop van zijn 
termijn terstond herkiesbaar. 
 
 
§ 3 Taken en bevoegdheden universiteitsraad 

 

Artikel 9.32 WHW Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden 

1. Het college van bestuur stelt de universiteitsraad ten minste twee maal per jaar in de 
gelegenheid de algemene gang van zaken in de universiteit met hem te bespreken. Het college 
van bestuur en de raad komen met elkaar bijeen, indien daarom onder opgave van redenen 
wordt verzocht door het college van bestuur, de raad, het deel van de raad dat uit en door het 
personeel is gekozen, of het deel van de raad dat uit en door de studenten is gekozen. 

2.  De raad is bevoegd over alle aangelegenheden de universiteit betreffende aan het college van 
bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het college van bestuur brengt 
op de voorstellen, bedoeld in de eerste volzin, binnen drie maanden een schriftelijke, met 
redenen omklede reactie uit aan de raad in de vorm van een voorstel. Alvorens over te gaan 
tot het uitbrengen van de in de vorige volzin bedoelde reactie, stelt het college van bestuur de 
raad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te plegen over zijn voorstel. 

2a. De raad is voorts bevoegd het college van bestuur ten minste twee maal per jaar uit te 
nodigen om het voorgenomen beleid te bespreken aan de hand van een door hem opgestelde 
agenda. 

3. De raad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de 
universiteit. 

4. De raad waakt voorts in de universiteit in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan 
ook en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de 
inschakeling van gehandicapten en allochtonen. Het reglement voor de raad, bedoeld in artikel 
9.34, bepaalt of de raad een overeenkomstige bevoegdheid bezit als bedoeld in artikel 12, 
tweede lid aanhef en onderdeel d, van de Algemene wet gelijke behandeling. […] 

5. Het college van bestuur verstrekt de raad aan het begin van het studiejaar schriftelijk de 
basisgegevens met betrekking tot de samenstelling van het college van bestuur, de raad van 
toezicht, de organisatie binnen de universiteit en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde 
beleid. Het college van bestuur stelt de raad ten minste eenmaal per jaar schriftelijk in kennis 
van het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het 
komende jaar ten aanzien van de universiteit op financieel, organisatorisch en onderwijskundig 
gebied. Het college van bestuur stelt de raad onverwijld in kennis van voornemens met 
betrekking tot de aangelegenheden, beschreven in het instellingsplan.  

6. Onverminderd het vijfde lid, verschaft het college van bestuur de raad, al dan niet gevraagd, 
tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 
Daaronder worden in ieder geval begrepen ten minste eenmaal per jaar gegevens over de 
hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in 
de instelling werkzame personen, de leden van het college van bestuur, en de raad van toezicht. 

 
[…] 
 
Artikel 9.7. Samenstelling raad van toezicht 

1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Een van de 
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leden wordt benoemd op voordracht van de universiteitsraad […]. De voordracht bevat ten 
minste twee namen. Indien de voorgedragen kandidaten niet door Onze minister worden 
benoemd, wordt een nieuwe voordracht gedaan. Onze minister kan gemotiveerd afwijken van 
de tweede voordracht. 

2. De voorzitter en de andere leden worden door Onze minister benoemd, geschorst en 
ontslagen. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige 
verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. Onze minister benoemt een lid dat in het 
bijzonder het vertrouwen geniet van de universiteitsraad, […]. De benoeming geschiedt voor 
een periode van ten hoogste vier jaren. […] 

4. […] De benoeming van de leden van de raad geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte 
profielen. 

5. De universiteitsraad […] wordt […] in de gelegenheid gesteld om aan de raad van toezicht advies 
uit te brengen over de profielen bedoeld in het vierde lid. 

 

Artikel 9.8. Taken raad van toezicht 
[…] 
2. De raad van toezicht pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de universiteitsraad […]. 
 

 

Artikel 9.33. WHW Instemmingsbevoegdheid universiteitsraad 
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:  
a. het instellingsplan, […], 
b. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg […], alsmede het voorgenomen beleid in 
het licht van de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling, […],  

c. het studentenstatuut, […], 
d. het bestuurs- en beheersreglement, […], 
e. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden, 
f. de keuze uit medezeggenschapsstelsels, […], en 
g. het beleid van het instellingsbestuur bij de toepassing van artikel 7.51 (profileringsfonds), en 
de regels, bedoeld in het vierde lid van dat artikel. 

 
 
Artikel 9.33a. Adviesbevoegdheid universiteitsraad; adviesbevoegdheid 

studentengeleding 
1. Het college van bestuur vraagt voorafgaand advies van de universiteitsraad voor elk door het 
college van bestuur te nemen besluit in ieder geval met betrekking tot: 
a. aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken 
binnen de universiteit betreffen, 
b. de begroting, waaruit onder meer de hoogte van het instellingscollegegeld dient te blijken. 
2. Het college van bestuur vraagt voorafgaand advies van het deel van de universiteitsraad dat uit 
en door de studenten is gekozen, voor elk door het college van bestuur te nemen besluit in ieder 
geval met betrekking tot: 
a. het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, tenzij artikel 9.36, tweede lid, van toepassing 
is, en 
b. het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 7.46, 
c. de regeling van het instellingsbestuur ten aanzien van terugbetaling van wettelijk collegegeld, 
bedoeld in artikel 7.48, vierde lid. 
 
 
Artikel 9.34 WHW 

[…] 
3 In het reglement worden ten minste geregeld: 
 a. de aangelegenheden waarover de raad, onverminderd artikel 9.33, instemmingsrecht heeft, 
 b. de aangelegenheden waarover de raad, onverminderd artikel 9.33a, adviesrecht heeft,  
[…] 
 

Artikel 9.35 WHW   Advies 

Indien een te nemen besluit op grond van artikel 9.33a of het reglement van de universiteitsraad, 
krachtens artikel 9.34, derde lid, onderdeel b, vooraf voor advies dient te worden voorgelegd aan de 
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raad, draagt het college er zorg voor dat: 
a. advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op 
de besluitvorming, 

b. de raad in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te voeren voordat advies wordt uitge-
bracht, 

c. de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan het 
uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven, en 

d. de raad, indien het college van bestuur het advies niet of niet geheel wil volgen, in de 
gelegenheid wordt gesteld nader overleg met hem te voeren alvorens het besluit definitief wordt 
genomen. 

 

Artikel 5 Instemming 

Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de raad voor elk door het college 
van bestuur te nemen besluit met betrekking tot de vaststelling of wijziging van: 

a. het reglement van de universiteitsraad, inclusief kiesreglement 

b. het bestuurs- en beheersreglement 
c. het strategisch plan, als bedoeld in artikel 9.33 sub a WHW 
d. het opleidingsstatuut, als bedoeld in artikel 9.33 sub c WHW 

e. beleid en regels ten aanzien van het profileringsfonds, als bedoeld in artikel 7.51 WHW 

f. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg, en het in het jaarverslag opgenomen 

beleid n.a.v. de uitkomsten van de kwaliteitsbeoordeling 

g. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden 

h. richtlijnen met betrekking tot ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de 

universiteit 

i. het beleid met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de 

inschakeling van gehandicapten en allochtonen 

j. keuze uit medezeggenschapstelsels 

 

Artikel 6 Advies 

1. Het college van bestuur legt voor advies aan de raad voor elk door het college van bestuur te 
nemen besluit met betrekking tot: 
a. aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de 

universiteit betreffen 
b. het verdeelmodel 
c. de hoofdlijnen van het planning en control systeem 
d. de begroting, waaruit onder meer de hoogte van het instellingscollegegeld dient te 

blijken 
e. de kaderbrief 
f. de zorg voor studentenvoorzieningen 
g. het redactiestatuut van het U-blad 

2. Het college van bestuur legt voor advies aan de studentengeleding van de raad voor elk door 
het college van bestuur te nemen besluit met betrekking tot: 
a. het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, tenzij  

- de desbetreffende aangelegenheid voor de universiteit reeds inhoudelijk is 
geregeld in een bij of krachtens de wet gegeven wettelijk voorschrift of een 
collectieve arbeidsovereenkomst, dan wel 

- de medezeggenschap met betrekking tot de desbetreffende aangelegenheid reeds 
op andere wijze is uitgeoefend,  

b. het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 7.46 WHW, 
c. de regeling ten aanzien van terugbetaling van wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 

7.48, vierde lid, WHW. 
  
 
Artikel 7 Bespreking 

1. Het college van bestuur stelt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.32 leden 1, 2 en 2a 
WHW, de universiteitsraad in de gelegenheid om de volgende onderwerpen met hem te 
bespreken: 
a. de algemene gang van zaken in en de ontwikkeling van de universiteit, tweemaal per 

zitting 
b. de jaarstukken 

2. In de jaren dat er geen strategisch plan wordt vastgesteld, bespreekt de raad het strategisch 



 September 2011   

 7  

plan eenmaal per zitting tijdens de bespreking van de algemene gang van zaken. 
3.  Indien de raad gebruik maakt van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 9.32 lid 2a WHW 
(versterkt initiatiefrecht) wordt aangesloten bij de bespreking van de algemene gang van 
zaken als bedoeld in het eerste lid onder a. 

Artikel 8 Gelijke behandeling 

De raad is bevoegd, gelet op artikel 9.32 lid 4 WHW, een schriftelijk verzoek te doen aan de 
Commissie gelijke behandeling om te onderzoeken of een onderscheid is of wordt gemaakt als 
bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen of 
art. 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en daarover een oordeel te geven. 
 
 

Artikel 9 Informatie 

Het college van bestuur verschaft de raad tijdig alle informatie die de raad nodig heeft voor de 
vervulling van zijn taak, mede gelet op artikel 9.32, leden 5 en 6, WHW. 
 
Artikel 10 Taakverdeling universiteitsraad, lokaal overleg, faculteitsraad en 

dienstraad 

Van de bevoegdheden van de universiteitsraad is uitgesloten de besluitvorming over 
aangelegenheden waartoe een faculteitsraad, een dienstraad dan wel het lokaal overleg van de 
universiteit bevoegd is op grond van de wet, de CAO en/of op basis van krachtens de wet en CAO 
geldende voorschriften. 
 
§ 4 Taken en bevoegdheden personeelsgeleding universiteitsraad 

 

Artikel 9.36 WHW Bijzondere bevoegdheden 
1. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de 
universiteitsraad dat uit en door het personeel is gekozen, voor elk door het college van 
bestuur te nemen besluit met betrekking tot aangelegenheden van algemeen belang voor de 
bijzondere rechtstoestand van het personeel in de universiteit. 

2. Het instemmingsrecht of adviesrecht in aangelegenheden als bedoeld in het eerste en tweede 
lid wordt niet uitgeoefend, voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de universiteit 
reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens de wet gegeven voorschrift of een 
collectieve arbeidsovereenkomst. Het instemmingsrecht wordt evenmin uitgeoefend, voorzover 
de medezeggenschap met betrekking tot de desbetreffende aangelegenheid reeds op andere 
wijze is uitgeoefend.  

 
 
Artikel 9.34 WHW Reglement universiteitsraad 
[…] 
3. In het reglement worden ten minste geregeld:  
[…] 
i.  de toekenning aan het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, van de 
bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 
1998 en de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 16 van die wet aan de 
medezeggenschapsraad zijn toegekend,  

[…] 
k. de toekenning aan de raad of het deel van de raad dat uit en door het personeel is gekozen, 
van de bevoegdheden inzake de arbeidsomstandigheden in de universiteit voorzover deze niet 
betreffen te nemen besluiten van het college van bestuur, bedoeld in artikel 9.33 onderdeel e, 

[…]  
 
 

Artikel 11 Arbeidsomstandighedenbeleid 

Het college van bestuur voert op grond van artikel 9.34 lid 3 sub i en sub k WHW vooraf overleg met 
de personeelsgeleding van de raad over de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. 
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§ 5 Werkwijze 

 
Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad 
[…] 
7. De raad stelt een reglement op voor de zaken van huishoudelijke aard en regelt tevens de 
wijze waarop door het college van bestuur beschikbaar gestelde middelen voor die raad en de 
eventuele faculteitsraden en commissies als bedoeld in artikel 9.47 worden verdeeld. 

[…] 
Artikel 9.32 WHW Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden 

1. (…) Het college van bestuur en de raad komen met elkaar bijeen, indien daarom onder opgave 
van redenen wordt verzocht door het college van bestuur, de raad, het deel van de raad dat uit 
en door het personeel is gekozen, of het deel van de raad dat uit en door de studenten is 
gekozen. 

(…) 
 
Artikel 12 Reglement van orde 

De raad regelt zijn werkwijze en de orde van zijn vergaderingen in een reglement van orde met 
inachtneming van het bepaalde in dit reglement. 

Artikel 13 Vergadering 

1. De raad kent vergaderingen met en vergaderingen zonder het college van bestuur.  
2. De raad vergadert met het college van bestuur tenminste vier maal per jaar, onverminderd het 
bepaalde in artikel 9.32 lid 1 WHW. 

3. De raad vergadert zonder het college van bestuur tenminste vier maal per jaar. De raad komt 
voorts bijeen op verzoek van de voorzitter of op verzoek van tenminste acht leden van de 
raad.  

4. De raad wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen. 

 

Artikel 14 Besluiten 

1. De raad besluit met meerderheid van stemmen, tenzij de wet anders bepaalt.  

2. Besluiten kunnen slechts worden genomen, indien meer dan de helft van het aantal zittende 

leden ter vergadering aanwezig is. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt 

in de eerstvolgende vergadering over de desbetreffende punten beraadslaagd en besloten, 

ongeacht het aantal aanwezige leden. 
3. Indien door afwezigheid van het quorum, bedoeld in lid 2, geen besluiten genomen kunnen 
worden, roept de voorzitter de raad en het college van bestuur binnen twee weken maar niet 
eerder dan na twee etmalen opnieuw in vergadering bijeen. 

 
Artikel 15 Procedure instemming en advies 

1. De raad besluit in beginsel in zijn eerstvolgende vergadering, en uiterlijk 10 weken na ontvangst 
van dit voorgenomen besluit, over een voorgenomen besluit dat de instemming of het advies van 
de raad behoeft. 

2. In het overleg tussen het college van bestuur en de raad kan een andere termijn worden 
overeengekomen. 

3. Ingeval van een instemmingsbevoegdheid wordt de raad geacht de gevraagde instemming te 
hebben onthouden indien hij niet binnen de gestelde termijn heeft beslist. 

4.  Ingeval van een adviesbevoegdheid is het college van bestuur bevoegd een definitief besluit te 
nemen indien de raad niet binnen de gestelde termijn heeft beslist. 

 

Artikel 9.32 WHW Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden 

[…] 
7. Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een bij uitstek persoonlijk belang 
van een van de leden van de raad in het geding is, kan de raad bepalen dat het betrokken lid 
aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De raad bepaalt dan tevens dat 
de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaats 
heeft.  

8. De raad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat 
alle bij de universiteit betrokkenen van het verslag kennis kunnen nemen. De raad draagt er 
zorg voor dat de agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de raad worden 
toegezonden aan het college van bestuur, aan de faculteitsraden en aan de eventuele 
commissies, […], en ter inzage worden gelegd op een algemeen toegankelijke plaats op de 
universiteit ten behoeve van belangstellenden. De raad stelt de in de vorige volzin bedoelde 
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commissies ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid om over aangelegenheden die de 
desbetreffende commissie in het bijzonder aangaan, met hem overleg te voeren. 

[…] 

Artikel 16 Openbaarheid en geheimhoudingsplicht 

1. De vergaderingen van de raad zijn openbaar tenzij de aard van de aangelegenheid zich naar het 
oordeel van het college van bestuur en/of de raad tegen openbaarheid verzet.  

2.  Van een besloten (deel van een) vergadering wordt een vertrouwelijk (deel)verslag gemaakt. De 
voorzitter besluit in welke bewoordingen een in een vertrouwelijk (deel van een )vergadering 
genomen beslissing openbaar wordt gemaakt, tenzij geheimhouding is opgelegd volgens het 
bepaalde in lid 3. 

3.  De leden van de raad, alsmede de voorzitter en de personen die op uitnodiging de beraadslaging 
bijwonen, zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken ten aanzien waarvan het college van 
bestuur dan wel de raad geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter 
hadden moeten begrijpen. 

4.  De verplichting tot geheimhouding, bedoeld in lid 3, vervalt niet door de beëindiging van het 
lidmaatschap van de raad noch door beëindiging van de band van betrokkene met de 
universiteit. 

     
Artikel 9.47 WHW Commissies 
1. Het college van bestuur stelt het personeel en de studenten in de gelegenheid om desgewenst 
onderscheidenlijk een personeelscommissie dan wel afzonderlijke commissies voor 
onderscheiden personeelscategorieën of -groeperingen, en een studentencommissie in te 
stellen. Een dergelijke commissie is bevoegd desgevraagd of eigener beweging advies uit te 
brengen aan de universiteitsraad over die aangelegenheden die de desbetreffende commissie 
in het bijzonder aangaan. 

2. Op verzoek van een commissie stelt de universiteitsraad het college van bestuur in kennis van 
een schriftelijk advies als bedoeld in het eerste lid. [...] 

Artikel 17 Commissies 

De raad kan uit zijn midden commissies instellen met als taak het uitbrengen van advies aan de 
raad.  
 
Artikel 9.48 WHW Voorzieningen en scholing 
1. Het college van bestuur staat de universiteitsraad het gebruik toe van de voorzieningen 
waarover het kan beschikken, en die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs 
nodig heeft. 

2. Het college van bestuur stelt de leden van de universiteitsraad in de gelegenheid om 
gedurende een door het college van bestuur en de raad gezamenlijk vast te stellen hoeveelheid 
tijd de scholing te ontvangen die de leden van de raad voor de vervulling van hun taak nodig 
hebben. Het personeel van de universiteit wordt in de gelegenheid gesteld deze scholing in 
werktijd en met behoud van salaris te ontvangen. 

[…] 
 

Artikel 18 Faciliteiten 
Het college van bestuur stelt in overeenstemming met de raad de faciliteiten, bedoeld in artikel 9.48 
lid 1 en lid 2 WHW, beschikbaar. 
 
 
§ 6 Bevoegdheden faculteitsraden 

 

Artikel 9.37 WHW Faculteitsraad 

[…] 
2. De faculteitsraad oefent tegenover de decaan van de faculteit het instemmingsrecht en het 
adviesrecht uit die toekomen aan de universiteitsraad, voor zover het aangelegenheden betreft 
die de faculteit in het bijzonder aangaan en de desbetreffende bevoegdheden tevens de decaan 
zijn toegekend. 

 

Artikel 9.34 WHW Reglement universiteitsraad 

[…] 
3. In het reglement [voor de universiteitsraad] worden ten minste geregeld: 
 […]   
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 h. de bevoegdheden die door de faculteitsraden worden uitgeoefend. 
[…] 
  
Artikel 19 Bevoegdheden faculteitsraden 
Onverminderd het bepaalde in artikel 9.37 lid 2 WHW zijn de bevoegdheden van de faculteitsraden 
vastgesteld in de faculteitsreglementen van de faculteiten van de universiteit. 
 
 

§ 7 Geschillenregeling 

 

Artikel 9.39 WHW Commissie voor geschillen 

1. Er is een geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs […] 
 

Artikel 9.40 WHW Bevoegdheden en procedure geschillencommissie 

1. De geschillencommissie, bedoeld in artikel 9.39, neemt kennis van geschillen tussen een 
medezeggenschapsorgaan en het college van bestuur of de decaan over: 
a. de totstandkoming, wijziging of toepassing van het medezeggenschapsreglement, bedoeld in 
artikel 9.34, en 
b. geschillen die voortvloeien uit de artikelen 9.30a, 9.32 tot en met 9.36, 9.38 en 9.38a. 
2. Indien er een geschil is tussen het orgaan dat is ingesteld op grond van de 
medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, tweede volzin, de universiteitsraad 
of de faculteitsraad en degene die of het orgaan dat beslissingsbevoegdheid heeft, onderzoekt het 
college van bestuur of een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is. Indien het college van 
bestuur het orgaan is dat de beslissingsbevoegdheid heeft, 
onderzoekt de raad van toezicht of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk 
blijkt, legt het medezeggenschapsorgaan, bedoeld in de eerste volzin, of degene die of het 
desbetreffende orgaan dat beslissingsbevoegdheid heeft het geschil voor aan de 
geschillencommissie. 
3. Indien het geschil betrekking heeft op het niet of niet geheel volgen van het advies van een 
medezeggenschapsorgaan, wordt de uitvoering van de beslissing opgeschort met vier weken, tenzij 
het desbetreffende orgaan geen bedenkingen heeft tegen onmiddellijke uitvoering van de 
beslissing. 
4. De geschillencommissie is bevoegd een minnelijke schikking tussen partijen tot stand te 
brengen. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, beslecht de geschillencommissie een aan 
haar voorgelegd geschil door een bindende uitspraak te doen, waarbij zij toetst of: 
a. het college van bestuur of de decaan zich heeft gehouden aan de eisen van de wet en het 
reglement, bedoeld in artikel 9.34, 
b. het college van bestuur of de decaan bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid 
tot het voorstel of de beslissing heeft kunnen komen, en 
c. het college van bestuur of de decaan onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van het 
desbetreffende medezeggenschapsorgaan. 
5. Indien het college van bestuur of de decaan voor de voorgenomen beslissing geen instemming 
van het medezeggenschapsorgaan heeft gekregen, kan het de geschillencommissie, in afwijking 
van het vierde lid, toestemming vragen om de beslissing te nemen. De geschillencommissie geeft 
slechts toestemming, indien de beslissing van het medezeggenschapsorgaan om geen instemming 
te geven onredelijk is of indien de voorgenomen beslissing van het college van bestuur of de 
decaan gevergd wordt door zwaarwegende organisatorische, economische of sociale redenen. 
6. Indien het gaat om besluiten als bedoeld in de artikelen 9.30a, tweede lid, of 9.33, onder a, b of 
d, beoordeelt de geschillencommissie in afwijking van het vijfde lid, tweede volzin, of het college 
van bestuur of een ander orgaan bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot het 
besluit heeft kunnen komen. 
7. Het medezeggenschapsorgaan kan voor wat betreft het aanhangig maken van een geschil in de 
adviesbevoegdheden van de opleidingscommissie treden, voorzover dat strookt met het advies van 
de opleidingscommissie. 
 
Artikel 9.46. Procesbevoegdheid medezeggenschapsorganen 
1. Van een uitspraak van de geschillencommissie staat beroep open bij de ondernemingskamer van 
het gerechtshof te Amsterdam. De eerste volzin is niet van toepassing ten aanzien van artikel 9.40, 
zevende lid. 
2. Een medezeggenschapsorgaan kan in rechte optreden, als het beroep strekt tot naleving door 
het college van bestuur of de decaan van de verplichtingen tegenover het 
medezeggenschapsorgaan. 
3. Het beroep wordt ingediend bij beroepschrift binnen een maand na de datum van de uitspraak 
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van de geschillencommissie. De wederpartij wordt van het beroep in kennis gesteld. 
4. Een beroep kan uitsluitend worden ingesteld op de grond dat de geschillencommissie een 
onjuiste toepassing heeft gegeven aan de wet. 
5. Van een uitspraak van de ondernemingskamer kan geen cassatie worden ingesteld. 
6. In afwijking van artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kan het 
medezeggenschapsorgaan niet in de proceskosten worden veroordeeld. 
 
 
 
§ 8 Inwerkingtreding 

Artikel 20 Inwerkingtreding 

Dit reglement, en wijzigingen van dit reglement, treden in werking met ingang van de dag waarop 
het besluit van het college van bestuur tot vaststelling ter kennis is gebracht van de raad. 
 

 

 

 

 

 
Gewijzigd met ingang van 1 september 2010, na verkregen instemming van de Universiteitsraad op 
14 juni 2010. 
Gewijzigd met ingang van 1 september 2011, na verkregen instemming van de Universiteitsraad op 
9 mei 2011 
 
 

 

 

Legenda:   

Zwart gedrukt = tekst reglement 

Grijs gedrukt = wetstekst  


