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HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de wet:
b. de universiteit:
c. de raad van toezicht:
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
de universiteit maastricht;
de raad van toezicht van de universiteit als bedoeld in artikel 9.8
van de wet;
het college van bestuur:
het college van bestuur van de universiteit als bedoeld in artikel 9.2
van de wet;
de universiteitsraad:
de universiteitsraad van de universiteit als bedoeld in artikel 9.31
van de wet;
personeel:
het aan de universiteit verbonden personeel met een vast of tijdelijk
dienstverband, ongeacht de omvang daarvan;
student:
degene die als student bij de universiteit is ingeschreven;
geleding:
het wetenschappelijk personeel, het ondersteunend en beheersbeheerspersoneel dan wel de studenten;
instellingsplan:
het plan, dat een omschrijving geeft van de inhoud en de specificatie van het voorgenomen beleid als bedoeld in artikel 2.2 van de
wet;
commissie voor geschillen: de commissie voor geschillen als bedoeld in artikel 9.39 van de
wet;
lokaal overleg
het orgaan voor georganiseerd overleg zoals bedoeld in artikel 4.5,
vijfde lid van de wet.

Artikel 1.2

Doelstelling

De universiteitsraad stelt zich ten doel een goede gang van zaken binnen de universiteit te
bevorderen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, de regels neergelegd in het
bestuurs- en beheersreglement universiteit maastricht en dit reglement.

Artikel 1.3
1.
2.
3.

Taken

De universiteitsraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg
binnen de universiteit.
De universiteitsraad heeft tot taak de visies en belangen van personeel en studenten in het
kader van de doelstellingen van de universiteit af te wegen.
De universiteitsraad heeft voorts de taak in de universiteit in het algemeen te waken tegen
discriminatie op welke grond dan ook en in het bijzonder te bevorderen de gelijke behandeling
van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtonen.
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HOOFDSTUK 2

SAMENSTELLING EN VERKIEZINGEN

Artikel 2.1

Samenstelling

1.

2.

3.

4.

De universiteitsraad bestaat uit achttien leden, te weten zes leden gekozen uit en door het
wetenschappelijk personeel, drie leden gekozen uit en door het ondersteunend en
beheerspersoneel en negen leden gekozen uit en door de studenten.
De functie van lid van de raad van toezicht, lid van het college van bestuur, lid van een
faculteitsbestuur, secretaris-directeur van een faculteit, griffier van de universiteitsraad,
secretaris van de raad van toezicht, hoofd bureau of hoofd servicecentrum is onverenigbaar
met het lidmaatschap van de raad.
De universiteitsraad kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter.
De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter, vertegenwoordigt de
universiteitsraad in rechte zoals bedoeld in artikel 9.46 van de wet.
Het college van bestuur wijst een ambtelijk griffier aan ter ondersteuning van de
universiteitsraad.

Artikel 2.2

Verkiezingen

De verkiezingen van de leden van de universiteitsraad worden georganiseerd op basis van het door
het college van bestuur vastgestelde kiesreglement.

Artikel 2.3
1.

2.

3.

Zittingstermijn

De zittingstermijn van de leden van de universiteitsraad vangt aan per 1 september van het
jaar waarin de verkiezingen hebben plaatsgevonden of zoveel later als nodig is voor het
onaantastbaar worden van de verkiezingsuitslag.
De leden van de personeelsgeledingen van de universiteitsraad worden verkozen voor een
periode van twee jaar. De leden van de studentengeleding van de universiteitsraad worden
verkozen voor een periode van één jaar.
Aan het eind van hun zittingstermijn treden de geledingen in hun geheel af.
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HOOFDSTUK 3

ALGEMENE BEVOEGDHEDEN

Artikel 3.1

Algemene bevoegdheden

1.

2.

3.

De universiteitsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de universiteit
betreffen. De universiteitsraad is bevoegd over deze aangelegenheden aan het college van
bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het college van bestuur deelt
binnen drie maanden schriftelijk zijn met redenen omkleed standpunt over de hierbedoelde
voorstellen aan de universiteitsraad mede. Alvorens dit standpunt mede te delen stelt het
college van bestuur de raad tenminste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te plegen
over zijn voorstel.
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 de raad
opgestelde agenda.
Van de bevoegdheid van de universiteitsraad in het voorgaande lid is uitgesloten de
besluitvorming over aangelegenheden waartoe een faculteitsraad, een dienstraad dan wel het
lokaal overleg van de universiteit bevoegd is.
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HOOFDSTUK 4

BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN

Artikel 4.1

Instemmingsbevoegdheid van de 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 de vaststelling of wijziging van:
a.
het instellingsplan1, bedoeld in artikel 2.2 van de wet (inclusief hoofdlijnen
huisvestingsplannen);
b.
de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig het bepaalde in artikel
1.18, eerste lid van de wet alsmede het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten
van de kwaliteitsbeoordeling, bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, tweede volzin van de wet;
c.
het studentenstatuut, bedoeld in artikel 7.59 van de wet;
d.
het bestuurs- en beheersreglement, bedoeld in artikel 9.4 van de wet;
e.
regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden;
f.
de keuze uit de medezeggenschapsstelsels, bedoeld in artikel 9.30, eerste lid van de wet;
g.
het beleid van het college van bestuur bij de toepassing van artikel 7.51 van de wet alsmede
de regels bedoeld in het vierde lid van dat artikel;
h.
het sluiten van een overeenkomst met een andere universiteit als bedoeld in artikel 7.13 lid
van de wet;
i.
instellen en beëindigen van opleidingen;
j.
vaststellen van de richtlijnen inzake organisatie en coördinatie van onderwijs en
wetenschapsbeoefening;
k.
de zorg voor studentenvoorzieningen;
l.
het oprichten van een rechtspersoon door de UM Holding BV inclusief oprichting van
dochtervennootschappen;
m. het kiesreglement;
n.
het reglement van orde voor het college van beroep voor de examens;
o.
de benoeming van de leden van het college van beroep voor de examens, de redactieraad
Observant, het bestuur Observant, de leden van UM-sport, en de leden van Studium
Generale;
p.
toekenning van de dr. Tanspenning.

Artikel 4.2
1.

2.

1

Instemmingsbevoegdheid personeelsgeledingen

Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de personeelsgeledingen
van de universiteitsraad 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.
Het instemmingsrecht in aangelegenheden als bedoeld in het eerste lid wordt niet uitgeoefend
voorzover 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 voor zover de medezeggenschap met betrekking
tot de desbetreffende aangelegenheid reeds op andere wijze is uitgeoefend.

Bij UM ook met strategisch programma aangeduid
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Artikel 4.3

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 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;
c. de kaderstelling in het kader van de begrotingsvoorbereiding;
d. het sluiten van gemeenschappelijke regelingen tussen twee of meer universiteiten ter
zake van onderwijs en wetenschapsbeoefening;
e. het aangaan van intensieve samenwerkingsverbanden door het college van bestuur met
derden;
f.
het oprichten van een rechtspersoon dan wel deelneming in een rechtspersoon door het
college van bestuur, anders dan bedoeld in artikel 4.1 sub n;
g. beslissingen terzake van financiële deelneming in UM Holding BV en gelieerde
rechtspersonen;
h. de aanwijzing van de opleidingen waarvoor voor de propedeutische fase van een bachelor
opleiding op grond van de beschikbare onderwijscapaciteit de eerste inschrijving kan
worden beperkt;
i.
de aanwijzing van de opleidingen waaraan een bindend studieadvies kan worden
gegeven;
j.
de aanwijzing van de opleidingen waarvoor decentrale selectie kan plaatsvinden;
k. het toekennen van een graad doctor honoris causa;
l.
de regeling vergoeding bestuursactiviteiten.

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 4.2 lid 2 van toepassing is;
b. het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 7.46 van de wet;
c. de regeling van het college van bestuur ten aanzien van de terugbetaling van het wettelijk
collegegeld, bedoeld in artikel 7.48, vierde lid van de wet.

Artikel 4.4
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Overige bevoegdheden universiteitsraad

De universiteitsraad bezit de overeenkomstige bevoegdheid als bedoeld in artikel 12, tweede
lid aanhef en onderdeel d van de Algemene wet gelijke behandeling , indien hij meent dat in
de universiteit onderscheid wordt gemaakt als bedoeld in de Algemene wet gelijke
behandeling, in artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of in de Wet gelijke
behandeling van mannen en vrouwen.
Het deel van de universiteitsraad dat uit en door het personeel is gekozen is bevoegd inzake
de arbeidsomstandigheden die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en de
Algemene Maatregel van Bestuur op grond van artikel 16 van die wet aan de universiteitsraad
zijn.
De universiteitsraad is bevoegd inzake de arbeidsomstandigheden in de universiteit,
voorzover deze niet betreffen te nemen besluiten door het college van bestuur, bedoeld in
artikel 4.1 onder e van dit reglement.
De universiteitsraad kan aan de minister een voordracht doen voor de benoeming van een lid
van de raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.3, derde lid van het
bestuurs- en beheersreglement universiteit Maastricht.
De universiteitsraad wordt in de gelegenheid gesteld om aan de raad van toezicht advies uit
te brengen over de profielen van de leden van de raad van toezicht als bedoeld in artikel 9.7,
vierde lid van de wet.
De universiteitsraad wordt door de raad van toezicht vertrouwelijk gehoord voordat de raad
van toezicht overgaat tot benoeming of ontslag van leden van het college van bestuur.
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Artikel 4.5

Opiniërende besprekingen

Naast de in artikel 4.1 en artikel 4.3 genoemde onderwerpen kunnen andere onderwerpen in de
raad in opiniërende zin worden besproken.

Artikel 4.6
1.

2.

Over een voorgenomen besluit van het college van bestuur dat de instemming van de
universiteitsraad dan wel van de personeelsgeledingen of studentengeleding behoeft, dient de
universiteitsraad dan wel de desbetreffende geleding in beginsel in de eerstvolgende
vergadering van de universiteitsraad maar in elk geval binnen zes weken na ontvangst van
het voorgenomen besluit tot instemming dan wel tot onthouding van instemming te besluiten,
tenzij in overleg tussen de universiteitsraad en het college van bestuur een andere termijn is
overeengekomen.
Indien de universiteitsraad dan wel de desbetreffende geleding binnen de gestelde termijn
niet tot een uitspraak is gekomen, wordt het voorgenomen besluit geacht de instemming van
de universiteitsraad dan wel de desbetreffende geleding te hebben verworven.

Artikel 4.7
1.

2.

3.

2.

3.

4.

Procedure adviesrecht

Indien een te nemen besluit op grond van artikel 4.3 vooraf voor advies dient te worden
voorgelegd aan de universiteitsraad draagt het college van bestuur 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 dan wel de geleding in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te voeren
voordat advies wordt uitgebracht,
c.
de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan
het uitgebrachte advies gevolg is 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.
De universiteitsraad dan wel de desbetreffende geleding stelt in beginsel in de eerstvolgende
vergadering van de raad zijn advies vast doch uiterlijk zes weken na ontvangst van het
verzoek van het college van bestuur om advies uit te brengen, tenzij tussen de
universiteitsraad en het college van bestuur een andere termijn is overeengekomen.
Indien de universiteitsraad dan wel de desbetreffende geleding binnen de gestelde termijn
niet tot een uitspraak is gekomen, wordt het voorgenomen besluit geacht een positief advies
van de universiteitsraad dan wel de desbetreffende geleding te hebben verworven.

Artikel 4.8
1.

Procedure instemmingsrecht

Vergadering van de universiteitsraad met het college van bestuur

Het college van bestuur en de universiteitsraad komen tenminste zes maal per jaar in
vergadering bijeen. De leden van de raad van toezicht kunnen deze vergaderingen bijwonen.
Het college van bestuur en de universiteitsraad komen voorts binnen redelijke termijn doch
uiterlijk binnen vier weken in vergadering bijeen, indien daartoe met opgave van redenen
wordt verzocht door het college van bestuur, de universiteitsraad, dan wel de personeels- of
de studentengeleding van de raad.
Het college van bestuur stelt de universiteitsraad tenminste twee maal per jaar in de
gelegenheid de algemene gang van zaken in de universiteit met het college van bestuur te
bespreken.
De universiteitsraad is 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 de raad
opgestelde agenda. Over tijdstip van bespreking maken universiteitsraad en college van
bestuur jaarlijks een afspraak, waarbij voor de bespreking zoveel mogelijk wordt aangesloten
bij de reeds vastgestelde vergaderingen van de universiteitsraad met het college van bestuur,
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5.

6.
7.
8.

9.

10.

dan wel bij de vergaderingen waarin de algemene gang van zaken met het college wordt
besproken.
In de vergadering worden de aangelegenheden van de universiteit aan de orde gesteld, ten
aanzien waarvan hetzij het college van bestuur, hetzij de universiteitsraad overleg wenselijk
acht of waarover ingevolge het bij of krachtens de wet of dit reglement bepaalde overleg
tussen het college van bestuur en de universiteitsraad moet plaatsvinden. Het bepaalde in
artikel 3.1 is van toepassing.
Als regel wonen de leden van het college van bestuur het overleg bij. Het college kan zich
laten bijstaan door adviseurs.
De vergadering wordt geleid door de voorzitter van de universiteitsraad of diens
plaatsvervanger.
De agenda van de vergadering bevat aangelegenheden die door het college van bestuur, door
de universiteitsraad, of door een van de geledingen vóór het overleg zijn aangemeld. Van elke
vergadering wordt een verslag gemaakt.
Een vergadering wordt door de voorzitter geschorst, wanneer het college van bestuur of de
universiteitsraad ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid afzonderlijk beraad wenselijk
acht.
Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een bij uitstek persoonlijk
belang van een van de leden van de universiteitsraad in het geding is, kan de raad bepalen
dat het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel niet deelneemt. De raad bepaalt
dan tevens dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten
vergadering plaats heeft.
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HOOFDSTUK 5

WERKWIJZE UNIVERSITEITSRAAD

Artikel 5.1

Werkwijze

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Over aangelegenheden die aan de universiteitsraad door het college van bestuur zijn
voorgelegd, wordt niet door de universiteitsraad een besluit genomen zonder dat het college
van bestuur in de gelegenheid is gesteld mondeling toelichting te geven aan de universiteitsraad en zo nodig te overleggen met de universiteitsraad, tenzij door het college van
bestuur en de universiteitsraad anders is afgesproken.
Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen bij aanwezigheid van de helft plus één van
het aantal leden. Bij het vaststellen van het aantal leden worden de vacatures niet
meegerekend. Het gevonden aantal wordt tot een geheel getal afgerond. Indien de voorzitter
niet is gekozen uit de leden van de raad heeft hij geen stemrecht.
Tenzij ingevolge wettelijke bepalingen of bepalingen in dit reglement een andere meerderheid
vereist is, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen, waarbij een blanco stem niet als geldig wordt beschouwd.
Schriftelijke stemming vindt plaats als tenminste één van ter vergadering aanwezige leden
daarom verzoekt.
De leden van de universiteitsraad stemmen zonder last of ruggespraak.
Indien in een vergadering op grond van het tweede lid geen besluiten genomen kunnen
worden, belegt de voorzitter niet eerder dan vier en niet later dan tien dagen opnieuw een
vergadering, waarin niet over andere zaken kan worden beraadslaagd en besloten dan over
die, vermeld in de oorspronkelijke agenda. Indien in deze tweede vergadering opnieuw het
aantal vereiste leden om te besluiten niet aanwezig is, worden voorgenomen besluiten die het
college van bestuur ingevolge artikel 4.1 ter instemming of ingevolge artikel 4.3 ter advies
heeft voorgelegd, toch in behandeling genomen en worden besluiten overeenkomstig het
bepaalde in het derde lid van dit artikel genomen.
Indien in een vergadering op grond van het staken der stemmen geen besluiten genomen
worden, belegt de voorzitter een tweede vergadering overeenkomstig het bepaalde in het
zesde lid. Indien in deze tweede vergadering op grond van het staken van de stemmen
wederom geen besluiten genomen kunnen worden, worden de voorgenomen besluiten, die
het college van bestuur ter instemming of advies heeft voorgelegd, geacht de instemming dan
wel het positief advies te hebben verworven.
Voorstellen die ter instemming dan wel advies aan de universiteitsraad worden voorgelegd,
dienen twee weken voor de vergadering waarin behandeling plaatsvindt aan de
universiteitsraad te zijn verzonden, tenzij anders is afgesproken.
Van een besluit met betrekking tot een voorstel geeft de universiteitsraad zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen één week schriftelijk en gemotiveerd kennis aan het college
van bestuur.

Artikel 5.2
1.

2.
3.

4.
5.

Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen van de universiteitsraad zijn openbaar, tenzij de raad gelet op de aard van
de aangelegenheid anders besluit.
Een besluit tot het houden van een besloten vergadering dient te worden gemotiveerd.
Ten aanzien van hetgeen in een besloten (deel van een) vergadering wordt behandeld, wordt
door de daarbij aanwezigen geheimhouding betracht volgens het bepaalde in artikel 6.4.
Indien bij een (deel van een) vergadering een persoonlijk belang van één van de leden van de
universiteitsraad of van één van de leden van het college van bestuur in het geding is, kan de
universiteitsraad besluiten dat het betrokken lid aan (dat deel van) de vergadering niet
deelneemt.
De universiteitsraad besluit dan tevens, dat de behandeling van de betreffende
aangelegenheid in een besloten (deel van de) vergadering plaatsvindt.
Van een besloten (deel van een) vergadering wordt een vertrouwelijk 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 artikel 6.4.
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Artikel 5.3
1.

2.

3.

Instellen van commissies

De universiteitsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de
universiteitsraad te behandelen aangelegenheden. Een commissie kan geen bevoegdheden
van de universiteitsraad uitoefenen noch in de rechten treden van de universiteitsraad, tenzij
de universiteitsraad anders beslist.
Indien de voorbereiding van een door de universiteitsraad te behandelen aangelegenheid tot
de taak van twee of meer commissies behoort, kan de universiteitsraad een ad hoc-commissie
instellen dan wel besluiten tot een gemeenschappelijke vergadering van de betrokken
commissies.
Als regel woont een lid van het college van bestuur de vergaderingen van de commissies bij
teneinde de benodigde inlichtingen te verschaffen en toelichting te geven.
Het college van bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs.

Artikel 5.4

Reglement van orde

De universiteitsraad stelt voor zijn verdere werkwijze en de orde van de vergaderingen een
reglement van orde vast, dat niet strijdig mag zijn met de wet en dit reglement. Het reglement
bevat in elk geval regels omtrent de wijze van bijeenkomen van de universiteitsraad, de
stemprocedure, de besluitvorming en de verslaglegging.

Artikel 5.5

Schriftelijk verslag

De universiteitsraad 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 universiteitsraad draagt er zorg voor dat de agenda’s en verslagen van de vergaderingen van
de raad worden toegezonden aan het college van bestuur, de faculteitsbesturen en de
faculteitsraden en ter inzage worden gelegd op een algemeen toegankelijke plaats op de
universiteit ten behoeve van belangstellenden.
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HOOFDSTUK 6

RECHTEN EN PLICHTEN

Artikel 6.1

Informatieplicht

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Het college van bestuur verschaft de universiteitsraad, al dan niet gevraagd, tijdig alle
inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Daaronder
wordt in ieder geval begrepen ten minste eenmaal per jaar de gegevens over de hoogte en
inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de
universiteit werkzame personen, de leden van het college van bestuur, en de raad van
toezicht.
Het college van bestuur verstrekt de universiteitsraad 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 tenminste 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 stelt de universiteitsraad onverwijld in kennis van
voornemens met betrekking tot de aangelegenheden, beschreven in het instellingsplan.
Het college van bestuur pleegt met de voorzitter van de universiteitsraad regelmatig overleg
zodat een goede voortgang van de besluitvorming zoveel mogelijk gewaarborgd is.
De inlichtingen die het college van bestuur overeenkomstig het eerste tot en met derde lid
verstrekt, worden schriftelijk verstrekt, tenzij anders is overeengekomen.
Het college van bestuur verstrekt de inlichtingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen
drie weken nadat het verzoek van universiteitsraad het college van bestuur heeft bereikt.
Overschrijding van deze termijn is slechts bij uitzondering mogelijk en dient voor het
verstrijken van genoemde termijn gemotiveerd aan de universiteitsraad te worden
medegedeeld.
Onverlet het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid stelt de universiteitsraad het
college van bestuur tijdig op de hoogte van zijn wens om in of voor de vergadering
aanvullende informatie te ontvangen.
Het college van bestuur kan de voorzitter van de universiteitsraad uitnodigen vergaderingen
van het college bij te wonen.

Artikel 6.2
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Rechtsbescherming

Het college van bestuur draagt er jegens de raad zorg voor dat de leden van de
universiteitsraad daaronder begrepen kandidaatleden en voormalige leden niet uit hoofde van
hun lidmaatschap van de universiteitsraad dan wel hun kandidatuur daarvoor of voormalig
lidmaatschap daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de universiteit. De
beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een aan de universiteit
werkzaam 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 bepaalde in dit lid is nietig.
Een lid van de universiteitsraad dat zich uit hoofde van zijn lidmaatschap benadeeld acht in
zijn positie binnen de universiteit legt dit aan het college van bestuur schriftelijk en met
redenen omkleed voor.
Het college van bestuur stelt binnen drie weken na ontvangst van de in het tweede lid
bedoelde klacht, een klachtencommissie in, bestaande uit drie leden.
Tenminste twee leden van de commissie dienen te behoren tot een andere faculteit of een
beheerseenheid op centraal niveau dan die, waarin betrokkene werkzaam was gedurende het
tijdvak, waarop de klacht betrekking heeft.
De commissie roept betrokkene op om te worden gehoord, binnen een week nadat de
commissie de klacht heeft ontvangen.
Het college van bestuur oordeelt over de (on)gegrondheid van de klacht binnen twee weken
nadat het door de commissie opgestelde advies is ontvangen, tenzij het college van bestuur
van oordeel is dat het belang der zaak een uitstel van ten hoogste twee weken vereist.
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Artikel 6.3
1.

2.

Het college van bestuur stelt de universiteitsraad en de leden ervan in de gelegenheid de in
de wet bedoelde taken naar behoren te verrichten, binnen het kader van de toegekende
middelen, voorzieningen en faciliteiten.
Het college van bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.48 van de wet
nadere regelingen vast ten aanzien van:
a.
vrijstelling van werkzaamheden, waar het leden van het personeel betreft;
b.
forfaitaire onkostenvergoeding;
c.
scholing;
d.
het budget van de universiteitsraad, zoals opgenomen in de begroting van de
universiteit.

Artikel 6.4
1.

2.

3.

4.

Voorzieningen en scholing

Geheimhouding

De leden van de universiteitsraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in
hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het college van bestuur dan wel de
universiteitsraad geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij in verband met de opgelegde
geheimhouding het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijke of
mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoe lang dit dient te
duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht
behoeft te worden genomen.
Wanneer de redenen voor geheimhouding zijn vervallen, deelt degene die de geheimhouding
heeft opgelegd dat aan de universiteitsraad mede.
Als een lid van de universiteitsraad naar het oordeel van de meerderheid van de
universiteitsraad zich schuldig heeft gemaakt aan de schending van de volgens het eerste lid
van dit artikel opgelegde geheimhoudingsplicht wordt door de voorzitter van de
universiteitsraad betrokkene een waarschuwing gegeven.
Wanneer ten aanzien van hetzelfde lid van de universiteitsraad ten tweede male schending
van de geheimhoudingsplicht wordt geconstateerd, wordt betrokkene voor een periode van
drie maanden uitgesloten van die (delen van) vergaderingen die besloten zijn en van de
verstrekking van aan geheimhouding onderworpen informatie.
De plicht tot geheimhouding vervalt niet door de beëindiging van het lidmaatschap van de
universiteitsraad noch door beëindiging van de band van betrokkene met de universiteit.
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HOOFDSTUK 7

Geschillen Medezeggenschap

Artikel 7.1

Procedure na onthouden van instemming

1.

2.

3.
4.

Indien een voorgenomen besluit van het college van bestuur niet de vereiste instemming
krijgt van de universiteitsraad dan wel van de personeelsgeledingen of
studentengeleding van de universiteitsraad, overlegt het college van bestuur met de
universiteitsraad dan wel de desbetreffende geleding.
Na dit overleg beslist het college van bestuur:
het voorstel te handhaven, of
het voorstel in gewijzigde vorm voor te leggen aan de universiteitsraad, of
het voorstel in te trekken.
Het college van bestuur deelt de universiteitsraad zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen twee maanden zijn besluit mede.
Indien deze mededeling niet binnen twee maanden is gedaan, vervalt het voorstel.
Indien het college van bestuur het voorstel wenst te handhaven constateert het college
van bestuur dan wel de universiteitsraad dat er sprake is van een geschil.
Het college van bestuur dan wel de universiteitsraad meldt het geschil aan bij de raad
van toezicht.

Artikel 7.2
1.

2.
3.

4.

5.

Indien het college van bestuur geheel of gedeeltelijk wenst af te wijken van het advies
van de universiteitsraad ter zake van een voorstel als bedoeld in artikel 4.3 deelt het
college van bestuur dit binnen vier weken mede aan de universiteitsraad.
De in het vorige lid bedoelde mededeling geschiedt schriftelijk en is met redenen
omkleed.
Tenzij het college van bestuur en de universiteitsraad over het tijdstip anders besluiten,
bepaalt de universiteitsraad in zijn eerstvolgende vergadering of de raad na heroverweging
van belangen bij zijn oorspronkelijk advies blijft.
Indien de universiteitsraad geen aanleiding vindt van het oorspronkelijke advies af te
wijken, dient het college van bestuur in zijn besluit melding te maken van het feit, dat is
afgeweken van het advies van de universiteitsraad.
De uitvoering van het besluit wordt door het college van bestuur opgeschort met vier
weken, tenzij de universiteitsraad tegen onmiddellijke uitvoering van het besluit geen
bedenkingen heeft.
Het college van bestuur dan wel de universiteitsraad meldt het geschil aan bij de raad
van toezicht.

Artikel 7.3
1.

2

Procedure na onthouden van advies

Procedure niet naleving wettelijke verplichtingen

Indien het college van bestuur dan wel de universiteitsraad een van de in artikel 9.32 tot
en met 9.36 van de wet beschreven verplichtingen niet nakomt, verzoekt het
desbetreffende orgaan alsnog om nakoming binnen redelijke termijn.
Indien na dit verzoek het desbetreffende orgaan de beschreven verplichtingen alsnog
niet nakomt, constateert het college van bestuur dan wel de universiteitsraad dat er
sprake is van een geschil.
Het college van bestuur dan wel de universiteitsraad meldt het geschil aan bij de raad
van toezicht.
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Artikel 7.4
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Procedure na melding geschil

De raad van toezicht onderzoekt of een minnelijke schikking tussen college van bestuur
en universiteitsraad mogelijk is.
Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, legt het college van bestuur dan wel de
universiteitsraad het geschil voor aan de geschillencommissie medezeggenschap als
bedoeld in artikel 9.39 van de wet.
De geschillencommissie is bevoegd een minnelijke schikking tussen partijen tot stand te
brengen.
Indien geen minnelijke schikking als bedoeld in lid 3 wordt bereikt, beslecht de
geschillencommissie een aan haar voorgelegd geschil door een bindende uitspraak te
doen, waarbij zij toetst of:
het college van bestuur zich heeft gehouden aan de eisen van de wet en het
reglement universiteitsraad;
het college van bestuur bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid
tot het voorstel of de beslissing heeft kunnen komen en
het college van bestuur onzorgvuldig heeft gehandeld ten opzichte van de
universiteitsraad.
Indien het college van bestuur geen instemming van de universiteitsraad heeft
gekregen, kan het college van bestuur de geschillencommissie, in afwijking van lid 4,
toestemming vragen om de beslissing te nemen. De geschillencommissie geeft slechts
toestemming indien de beslissing van de universiteitsraad om geen instemming te
geven onredelijk is, of indien de voorgenomen beslissing van het college van bestuur
gevergd wordt door zwaarwegende organisatorische, economische of sociale redenen.
Indien het gaat om besluiten als bedoeld in artikel 4.1 onder a, b of d, beoordeelt de
geschillencommissie in afwijking van het vijfde lid, tweede volzin, of het college van
bestuur of de universiteitsraad bij de afweging van de betrokken belangen in
redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen.
Van een uitspraak van de geschillencommissie medezeggenschap staat beroep open bij
de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam, zoals nader geregeld in
artikel 9.46 van de wet.
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HOOFDSTUK 8

Artikel 8.1

SLOTBEPALINGEN

Vaststelling of wijziging van dit reglement

Dit reglement en elke wijziging daarvan wordt door het college van bestuur aan de
universiteitsraad voorgelegd en wordt niet door het college van bestuur vastgesteld dan nadat het,
na overleg al dan niet gewijzigde, reglement de instemming van twee derden van het aantal leden
van de universiteitsraad verworven heeft.

Artikel 8.2

Onvoorziene omstandigheden

In gevallen verband houdend met de in dit reglement geregelde onderwerpen waarin het reglement
niet voorziet of ingeval dit reglement aanleiding geeft tot meervoudige interpretatie, legt het
college van bestuur aan de universiteitsraad een voorstel voor om in het betreffende geval te
voorzien; in spoedeisende gevallen kan zo'n voorstel binnen de termijn van artikel 5.1, achtste lid
worden toegezonden of mondeling ter vergadering worden gedaan.
De universiteitsraad beslist over het voorstel met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen, waarbij een blanco stem niet als geldig wordt beschouwd; indien niet het voor de
besluitvorming vereiste aantal leden aanwezig is, is het oordeel van de meerderheid van de
aanwezige leden bepalend.

Artikel 8.3

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking één dag na vaststelling door het college van bestuur met
inachtneming van artikel 8.1 van dit reglement.
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