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In verband met de uitbraak van Covid-19 in Nederland zijn alle interacties tussen 

faculteitsbestuur en faculteitsraad, en in de faculteitsraad onderling, begin 2020 

verplaatst naar een online platform. Er bestond echter zowel vanuit de faculteitsraad 

als vanuit het faculteitsbestuur behoefte aan aanvullende, i.e. buiten de overleg- en 

voorvergaderingen, momenten om informatie over het reilen en zeilen van de faculteit 

uit te wisselen, ter vervanging van de alledaagse interacties tussen raads- en 

bestuursleden in een kantoorsituatie. Om deze reden hebben de faculteitsraad en het 

faculteitsbestuur besloten elkaar met enige regelmaat te spreken in een informele 

context. 

 

De bovengenoemde situatie noodzaakte de verankering van deze nieuw overlegvorm 

in het Reglement van Orde. In de bijgevoegde versie van het Reglement van Orde is 

deze wijziging ingebed middels een nieuw lid in artikel 3, namelijk lid 4. Deze wijziging 

is goedgekeurd door de faculteitsraad tijdens een stemming in de voorvergadering van 

6 juli 2020. Bij deze voorvergadering waren 5 van de 6 zittende raadsleden aanwezig; 

de wijziging is unaniem aangenomen.  

 

Artikel 3 lid 4 stelt het faculteitsbestuur en de faculteitsraad in staat onderling 

informatie uit te wisselen op een informele basis. Tevens bakent artikel 3 lid 4 de aard 

van deze informele uitwisselingen af: er kan geen sprake zijn van advies of instemming 

in het kader van een informeel overleg. Indien advies of instemming gewenst is, 

verplicht artikel 3 lid 4 de agendering van het desbetreffende punt in een formele 

vergadering waarbij toelichting opgenomen dient te worden in de notulen van deze 

vergadering om de transparantie van het besluitvormingsproces te waarborgen.  
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