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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen  

Artikel 1  

1.  In dit reglement wordt verstaan onder:  
de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de 
universiteit: de Universiteit Leiden;  
het college van bestuur: het college van bestuur van de universiteit als bedoeld in 
artikel 9.2 WHW;  
personeel: het aan de universiteit verbonden personeel met vast of tijdelijk 
dienstverband, zulks ongeacht de omvang van de dienstbetrekking, én het personeel 
dat in dienst van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek of 
daarmee vergelijkbare organisaties, regelmatig in de universiteit werkzaam is;  
student: degene die als student bij de universiteit is ingeschreven krachtens de 
WHW, alsmede degene die als student is ingeschreven bij de niet-initiële 
opleidingen van de universiteit zoals opgenomen in het Leids Register dan wel op 
een door het College van Bestuur vastgestelde lijst van niet-initiële opleidingen  
geleding: het personeel of de studenten van de universiteitsraad;  
overlegvergadering: de vergadering waarin de universiteitsraad en het college van 
bestuur gezamenlijk overleggen;  
reglement van orde: het reglement als bedoeld in artikel 9.31, zevende lid WHW.  

2. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben overigens, indien die 
begrippen ook voorkomen in de wet, de betekenis welke de wet daaraan geeft.  

 
WHW 
9.34.1  

 
Het college van bestuur stelt [...] een reglement voor de universiteitsraad vast.  

9.34.2  Het college van bestuur legt het reglement [...] als voorstel aan de raad voor en 
stelt het niet vast dan voor zover het voorstel de instemming van twee derden 
van het aantal leden van de raad heeft verworven.  
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Artikel 2  

Dit is het voor de universiteitsraad geldende reglement als bedoeld in artikel 9.34 WHW.  

 

Hoofdstuk 2: Samenstelling en zittingsduur  
 
WHW 
9.34.3  

 
In het reglement (voor de universiteitsraad) worden ten minste geregeld:  
c. het aantal leden van de raad,  
e. de zittingsduur van de leden van de raad.  

9.31.2  Het aantal leden van de raad bedraagt ten hoogste vierentwintig leden.  
9.31.3  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.  

9.31.4  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.  

9.31.5  Kandidaten voor de verkiezingen van het deel van de raad dat uit en door het 
personeel wordt gekozen, kunnen worden gesteld door personeelsleden en door 
organisaties van personeel.  

9.31.8  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 3  

1.  De universiteitsraad bestaat uit zestien leden, waarvan acht leden worden gekozen 
door en uit het personeel en acht leden door en uit de studenten.  

2.  De universiteitsraad wordt bijgestaan door een griffier.  

Artikel 4  

De zittingsperiode van de leden van de universiteitsraad vangt aan op 1 september en 
eindigt op 31 augustus.  

Artikel 5  

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

2. Voor leden die een tussentijdse opengevallen plaats innemen, worden die termijnen 
verminderd met de zittingsduur, die het lid dat zij vervangen, had voltooid.  
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3. Zolang na afloop van een zitting nog geen uitslag van nieuwe verkiezingen 
onaantastbaar is geworden, behouden de aftredende leden in afwachting daarvan 
hun lidmaatschap.  

4. Aftredende leden van de universiteitsraad zijn terstond herkiesbaar voor een nieuwe 
zittingsperiode.  

Artikel 6  

1. De voorzitter van de universiteitsraad wordt voor de termijn van twee zittingen 
gekozen. De voorzitter is terstond herkiesbaar.  

2.  Na afloop van de termijn neemt de afgetreden voorzitter van de raad het 
voorzitterschap waar totdat de universiteitsraad een voorzitter heeft gekozen. Bij 
afwezigheid van de afgetreden voorzitter neemt het in leeftijd oudste aanwezige lid 
van de universiteitsraad het voorzitterschap waar.  

 
 

Hoofdstuk 3: Verkiezingen  
 
WHW 
9.34.2  

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

9.34.3  In het reglement (voor de universiteitsraad) worden ten minste geregeld:  
d. de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden van de raad.  

9.34.4  In het reglement kan [...] 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.  

Artikel 7  

Ter nadere regeling van de krachtens de WHW te houden verkiezingen voor de 
universiteitsraad stelt het college van bestuur het kiesreglement universiteitsraad vast. 
Het bepaalde in artikel 9.34, tweede lid WHW is van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 8  

1.  De verkiezingen worden gehouden voor elke geleding afzonderlijk.  
2.  Kiesgerechtigd zijn:  

a. de leden van het personeel die op de datum van de vaststelling van het 
kiezersregister in dienst zijn van de universiteit;  

b.  de personen die op de datum van de vaststelling van het kiezersregister in dienst 
van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek of daarmee 
vergelijkbare organisaties regelmatig in de universiteit werkzaam zijn;  
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c.  de studenten die op de datum van de vaststelling van het kiezersregister als 
zodanig bij de universiteit zijn ingeschreven, alsmede de studenten, 
ingeschreven bij de niet-initiële opleidingen van de universiteit zoals 
opgenomen in het Leids Register dan wel op een door het College van Bestuur 
vastgestelde lijst van niet-initiële opleidingen.  

3.  Verkiesbaar tot lid van de universiteitsraad zijn:  
a.  de leden van het personeel die op de datum van de vaststelling van het 

kiezersregister in dienst zijn van de universiteit;  
b.  de personen die op de datum van de vaststelling van het kiezersregister in dienst 

van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek of daarmee 
vergelijkbare organisaties regelmatig in de universiteit werkzaam zijn en voor 
hun kandidaatstelling schriftelijke toestemming van hun werkgever hebben 
verkregen;  

c.  de studenten die op de datum van vaststelling van het kiezersregister als zodanig 
bij de universiteit zijn ingeschreven;  

d.  de bursalen die op de datum van de vaststelling van het kiezersregister 
verbonden zijn aan de universiteit.  

4. Indien in het jaar waarin geen reguliere verkiezingen voor de personeelsleden van de 
Universiteitsraad worden gehouden, ten minste één maand voor de peildatum, 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het kiesreglement, wegens het ontbreken van 
voldoende kandidaten één of meer zetels in de Universiteitsraad vacant zijn 
geworden, worden er voor die vacante zetels tussentijdse verkiezingen gehouden. 
Deze leden worden gekozen voor één zittingsperiode.  

5.  Indien tussentijdse verkiezingen, als bedoeld in het vierde lid, hebben 
plaatsgevonden, wordt bij de vervulling van vacatures in de Universiteitsraad, als 
bedoeld in artikel 32 van het kiesreglement, eerst uitgegaan van het proces-verbaal 
waarbij de uitslag van de reguliere verkiezingen is vastgesteld en, voor zover op basis 
van dit proces-verbaal niet in de vacature kan worden voorzien, van het proces-
verbaal waarbij de uitslag van de tussentijdse verkiezing is vastgesteld.  

Artikel 9  

Indien in een geleding niet meer kandidaten zijn gesteld dan voor die geleding zetels te 
vervullen zijn, vinden in die geleding geen verkiezingen plaats en worden de gestelde 
kandidaten geacht te zijn verkozen. 

 

Hoofdstuk 4: Bevoegdheden  
 

WHW 
9.34.3  

 

 
In het reglement (voor de universiteitsraad) 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;  
g. de termijnen binnen welke tot instemming of onthouding van instemming 
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dient te worden besloten, en de termijnen binnen welke advies dient te worden 
uitgebracht;  

9.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9.33a. 

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. de regeling, bedoeld in artikel 7.51, vierde lid (de afstudeerregeling).  
Het college van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de 
universiteitsraad over de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting, bedoeld in 
artikel 2.8. 
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 en 
die van het collegegeld, bedoeld in artikel 6.7, eerste lid […]dienen te blijken. 
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;  
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; 
d. de regeling die het instellingsbestuur vaststelt voor de selectiecriteria en de 
selectieprocedure bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid, onder b, onderscheidenlijk 
artikel 7.26,7.26a en 7.53, derde lid, en voor zover het de selectieprocedure 
betreft artikel 7.30b, tweede lid, 
e. de regeling die het instellingsbestuur vaststelt voor de criteria en de 
procedure voor dispensatie van betaling van het hogere collegegeld, bedoeld in 
artikel 6.7a, eerste lid, onder c,  
f. de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking tot de selectie, 
bedoeld in artikel 7.9b, eerste lid, 
g. de regels die het instellingsbestuur vaststelt met betrekking tot de 
studiekeuzeadviezen en studiekeuzeactiviteiten, bedoeld in artikel 7.31b, vierde 
lid; 
h. een voorgenomen besluit van de raad van toezicht […] met betrekking tot 
het benoemen of ontslaan van de leden van het college van bestuur, zoals 
beschreven in artikel 9.33a, derde lid, onder a; 
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i. een voorgenomen besluit van de raad van toezicht […], met betrekking tot de 
profielen voor de benoeming van de leden van het college van bestuur 
onderscheidenlijk de raad van toezicht, zoals beschreven in artikel 9.33a, derde 
lid, onder b. 

9.36.1  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.  

9.36.2 

 

 
 
9.7. 
 

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, voorzover de medezeggenschap met betrekking tot 
de desbetreffende aangelegenheid reeds op andere wijze is uitgeoefend. 
De voorzitter en de andere leden (van de raad van toezicht) worden door Onze 
minister benoemd, geschorst en ontslagen. Een van de 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. 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 […}. 
 

Artikel 10  

1. Het college van bestuur behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 9.33 WHW, 
de voorafgaande instemming van de universiteitsraad voor elk door het college van 
bestuur te nemen besluit met betrekking tot:  
a. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van de universitaire begroting. 

Onder de hoofdlijnen van de begroting wordt hier verstaan: de verdeling van 
middelen over de hoofdposten faculteiten/instituten, diensten, werkbudgetten 
en huisvesting zoals deze in de Kadernota van het College van Bestuur zijn 
uiteengezet. De instemming wordt verleend op basis van de in de Kadernota 
opgenomen tabellen 'Allocatieresultaat' en Universitaire bijdrage'. De 
Universiteitsraad heeft derhalve instemmingsrecht op wijzigingen van de 
Allocatie Eerste Geldstroom (AEG) aan faculteiten (inclusief een wijzigingen 
van de budgetfactor), de budgettoewijzingen aan de ondersteunende diensten 
en de werkbudgetten;  

b. wijzigingen in de universitaire bijdrage ten opzichte van de Kadernota waarover 
bij de vaststelling van de begroting wordt besloten; 

c. aanpassing van de budgetfactoren; 
d. investeringen in huisvesting die een invloed hebben van meer dan 1 miljoen 

euro op de exploitatie; 
e. investeringen op het gebied van onderwijskwaliteit die voortkomen uit de 

middelen in het kader van het studievoorschot; 
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f. de faciliteitenregeling medezeggenschap als bedoeld in artikel 26, tweede lid;  
g. de richtlijnen met betrekking tot ethische aspecten verbonden aan de 

werkzaamheden van de universiteit.  
2.  Het instellingsplan, bedoeld in artikel 2.2 WHW, omvat het profiel en de 

profilering van de universiteit, het voorgenomen strategisch beleid ten aanzien 
van onderwijs en studenten, onderzoek, personeel, financiën en huisvesting. In 
het plan kunnen ook andere onderwerpen van strategisch belang worden 
opgenomen.  

Artikel 11  

1.  Over een voorgenomen besluit van het college van bestuur dat de instemming van 
de universiteitsraad behoeft, dient de universiteitsraad zich in beginsel in de 
eerstvolgende vergadering van de universiteitsraad, doch in ieder geval binnen zes 
weken na ontvangst van het voorgenomen besluit, tot instemming dan wel tot 
onthouding van instemming te besluiten, tenzij in overleg tussen college van bestuur 
en universiteitsraad een andere termijn wordt overeengekomen.  

2.  Voordat een besluit tot instemming dan wel tot onthouding van instemming wordt 
genomen, voert het college van bestuur overleg met de universiteitsraad.  

3.  Indien de universiteitsraad binnen de gestelde termijn niet tot een besluit is 
gekomen, wordt het voorgenomen besluit geacht de instemming van de 
universiteitsraad te hebben verworven.  

4.  Indien een voorgenomen besluit van het college van bestuur niet de vereiste 
instemming van de universiteitsraad krijgt en indien het college het voorstel wenst te 
handhaven, constateert het college van bestuur dat er sprake is van een geschil. Het 
college van bestuur danwel de universiteitsraad meldt dit geschil aan de raad van 
toezicht. De raad van toezicht doet een voorstel ter oplossing van het geschil. Indien 
het voorstel van de raad van toezicht niet de instemming van zowel het college van 
bestuur als van de universiteitsraad krijgt, wordt het geschil voorgelegd aan de 
geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs als bedoeld in artikel 9.39 
WHW.  

 

Artikel 12  

1. Het college van bestuur legt in elk geval voor advies aan 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 universitaire begroting, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, 

eerste lid, onder a, en de begrotingen van universitaire stichtingen waarvan het 
stichtingsbestuur gevormd wordt door het college van bestuur;  

c.  het beleid ten aanzien van de oprichting van holdings en besloten 
vennootschappen;  

d.  het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld. Uit de onder b. genoemde 
universitaire begroting dient de hoogte van het instellingscollegegeld te blijken; 

e.  het beleid ten aanzien van de collectieve studentenvoorzieningen; 
f.  het aangaan van een samenwerkingsverband met een andere instelling. 
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2. Het college van bestuur legt in elk geval voor advies, aan het deel van de 
universiteitsraad dat uit en door studenten is gekozen, voor elk door het college van 
bestuur te nemen besluit met betrekking tot:  
a.  het algemeen personeels- en benoemingsbeleid, tenzij artikel 9.36, tweede lid, 

van toepassing is;  
b.  het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld; 
c.  de regeling van het instellingsbestuur ten aanzien van terugbetaling van 

wettelijk collegegeld.  

Artikel 13  

1. De raad van toezicht legt in elk geval voor advies aan de universiteitsraad voor  de 
opgestelde profielen ten behoeve van de benoeming van de leden van de raad van 
toezicht. 

2. Artikel 14 is van overeenkomstige toepassing voor de advisering aan de raad van 
toezicht. 

Artikel 14  

1.  Over een door het college van bestuur te nemen besluit dat aan de universiteitsraad 
voor advies wordt voorgelegd, voert het college van bestuur met de universiteitsraad 
overleg voordat het advies wordt uitgebracht. Binnen zes weken na het overleg 
brengt de universiteitsraad het advies uit.  

2.  Indien de universiteitsraad binnen de gestelde termijn geen advies heeft uitgebracht, 
is het college van bestuur gerechtigd een definitief besluit te nemen.  

 
WHW 
9.37.2  

 
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.  

9.38  De decaan behoeft de voorafgaande instemming van de faculteitsraad voor elk 
door hem te nemen besluit met betrekking tot ten minste de vaststelling of 
wijziging van:  
a. het faculteitsreglement [..]  
b. de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, met uitzondering 
van de onderwerpen, genoemd in het tweede lid onderdelen a tot en met d.  

9.34.3  In het reglement [voor de universiteitsraad] worden ten minste geregeld:  
h. de bevoegdheden die door de faculteitsraden worden uitgeoefend.  

 

Artikel 15  
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1.  Het faculteitsbestuur behoeft, onverminderd het bepaalde in artikel 9.38 WHW, de 
voorafgaande instemming van de faculteitsraad voor elk door het faculteitsbestuur 
te nemen besluit met betrekking tot:  
a.  de hoofdlijnen van de facultaire begroting, een en ander zoals nader vastgelegd 

in het faculteitsreglement,  
b.  het facultaire meerjarenplan waarin in ieder geval zijn opgenomen de 

voornemens met betrekking tot de onderscheiden facultaire taken, een 
meerjarenraming van de facultaire middelen alsmede een leerstoelenplan,  

c. het instellen van dienstraden bij de ondersteunende diensten en bij de facultaire 
beheerseenheden  

2.  Het faculteitsbestuur legt voor advies aan de faculteitsraad voor elk door het 
faculteitsbestuur te nemen besluit met betrekking tot:  
a.  het facultaire begrotingsplan, met inachtneming van het bepaalde in het eerste 

lid, onder a,  
b.  de reorganisatie van de faculteit,  
c.  de structurele samenwerking met partners in of buiten de faculteit.  

 
WHW 
9.34.3  

 
In het reglement (voor de universiteitsraad) 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 veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn in de universiteit, bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet en het 
Arbeidsomstandighedenbesluit onderwijs, krachtens welke de 
ondernemingsraad:  

1° in de gelegenheid wordt gesteld zijn mening kenbaar te maken dan wel te 
worden gehoord,  
2° het recht heeft een verzoek om wetstoepassing te doen of  
3° het recht heeft een bezwaarschrift in te dienen.  

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 veiligheid, de gezondheid 
en het welzijn in de universiteit voor zover deze niet betreffen te nemen 
besluiten van het college van bestuur, bedoeld in artikel 9.33  
onderdeel e.  

Artikel 16  

Aan de personeelsgeleding van de universiteitsraad komt de bevoegdheid toe inzake de 
veiligheid, de gezondheid en het welzijn in de universiteit, mede bedoeld in de 
Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit onderwijs, aan het 
college van bestuur haar mening kenbaar te maken dan wel te worden gehoord door het 
college, een verzoek te doen om wetstoepassing, alsmede een bezwaarschrift in te dienen.  

 

WHW 
9.32.4  

 
De raad waakt voorts in de universiteit in het algemeen tegen discriminatie op 
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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 [...] 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 [...].  

9.34.3  In het reglement (voor de universiteitsraad) worden ten minste geregeld: j. de 
toekenning aan de raad van een overeenkomstige bevoegdheid als bedoeld in 
artikel 14, tweede lid aanhef en onderdeel d, van de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen [...].  

Artikel 17  

Indien de universiteitsraad van mening is dat binnen de universiteit onderscheid wordt 
gemaakt als bedoeld in de Algemene wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen of artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, kan de 
universiteitsraad de Commissie gelijke behandeling, genoemd in artikel 11, eerste lid van 
de Algemene wet gelijke behandeling, dan wel de Commissie gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de arbeid, genoemd in artikel 13 van de Wet gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen, verzoeken te onderzoeken of een dergelijk onderscheid wordt 
gemaakt.  

 

Hoofdstuk 5: Werkwijze universiteitsraad  
 

WHW 
9.31.7  

 

 
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 18  

1. De universiteitsraad vergadert ten minste tien maal per zittingsjaar.  
2.  De universiteitsraad wordt door zijn voorzitter bijeengeroepen.  
3.  De universiteitsraad besluit met meerderheid van stemmen. Besluiten kunnen 

slechts worden genomen, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende 
leden aanwezig is.  

Artikel 19  

1. De vergaderingen van de universiteitsraad zijn openbaar tenzij de aard van de 
aangelegenheid zich naar het oordeel van de universiteitsraad tegen openbaarheid 
verzet.  

2. De leden van de universiteitsraad zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen hun 
in een niet-openbare beraadslaging ter kennis komt, tenzij de universiteitsraad 
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besluit de geheimhouding op te heffen. Gelijke verplichting rust ook op de griffier en 
de personen die op uitnodiging de beraadslaging bijwonen.  

 

Artikel 20  

1. De universiteitsraad kan overeenkomstig het bepaalde in zijn reglement van orde uit 
zijn midden commissies instellen. Een commissie behoeft een schriftelijke 
omschrijving van haar taak en bevoegdheden.  

2. Een commissie vergadert in het openbaar, tenzij bij haar instelling anders is beslist of 
de commissie overeenkomstig artikel 19, eerste lid, besluit een bepaalde 
aangelegenheid niet openbaar te behandelen. Artikel 19, tweede lid is van toepassing.  
 

Artikel 21  

De universiteitsraad regelt zijn werkwijze en orde van zijn vergaderingen in een 
reglement van orde met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 18, 19 en 20. Het 
reglement bevat in elk geval regels omtrent de wijze van bijeenkomen van de raad, de 
agendering, de stemprocedure, de besluitvorming en de verslaglegging. 

 

Hoofdstuk 6: Overlegvergadering  

Artikel 22 

1.  Het college van bestuur en de universiteitsraad komen ten minste viermaal per jaar 
in een overlegvergadering bijeen.  

2.  Het college van bestuur en de universiteitsraad komen voorts binnen redelijke 
termijn bijeen, indien daartoe onder opgave van redenen wordt verzocht door het 
college van bestuur, de universiteitsraad, de personeels- of de studentengeleding.  

3.  In de overlegvergadering 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 dit 
reglement of de WHW bepaalde overleg tussen college van bestuur en 
universiteitsraad moet plaatsvinden.  

4.  De overlegvergadering wordt geleid door de voorzitter van het college van bestuur of 
door de voorzitter van de universiteitsraad overeenkomstig de daarover door hen 
gemaakte afspraken.  

5.  De griffier van de universiteitsraad treedt op als secretaris van de overlegvergadering, 
tenzij het college van bestuur en universiteitsraad tezamen een andere persoon als 
secretaris aanwijzen.  

6.  De agenda van de overlegvergadering bevat aangelegenheden die door het college 
van bestuur, de universiteitsraad, de personeels- of studentengeleding bij de griffier 
vóór het overleg zijn aangemeld. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt.  
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7.  Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst wanneer het college van 
bestuur of de universiteitsraad ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid 
afzonderlijk beraad wenselijk acht.  

8.  Tenzij anders bepaald zijn de bepalingen die betrekking hebben op de vergaderingen 
van de universiteitsraad van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 23  

1. De overlegvergaderingen zijn openbaar tenzij de aard van de aangelegenheid zich 
naar het oordeel van het college van bestuur of de universiteitsraad tegen 
openbaarheid verzet.  

2.  Zo spoedig mogelijk na iedere overlegvergadering wordt een verslag van die 
vergadering ter beschikking gesteld aan belanghebbenden.  

3.  Van een besloten (deel van een) overlegvergadering wordt een vertrouwelijk 
(deel)verslag gemaakt. De voorzitter van de overlegvergadering besluit in welke 
bewoordingen een in een vertrouwelijk (deel van een) vergadering genomen 
beslissing openbaar wordt gemaakt.  

 

Hoofdstuk 7: Rechten en plichten  
 

WHW 
9.34.3  

 

 
In het reglement (voor de universiteitsraad) worden ten minste geregeld: f. de 
wijze waarop het college van bestuur informatie verschaft aan de raad.  

9.32.5  [...] Voorts 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.  

Artikel 24  

1.  Het college van bestuur verstrekt de universiteitsraad tijdig en desgevraagd 
schriftelijk de inlichtingen over de gang van zaken binnen de universiteit welke de 
raad behoeft voor de vervulling van zijn taak. Daartoe pleegt het college van bestuur 
met de voorzitter van de universiteitsraad regelmatig overleg zodat een goede 
voortgang van de besluitvorming zoveel mogelijk gewaarborgd is.  

2.  Het college van bestuur verstrekt de inlichtingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 
binnen drie weken nadat het verzoek om schriftelijke informatie van de 
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.  

3.  Onverlet het bepaalde in het eerste lid stelt de universiteitsraad het college van 
bestuur tijdig op de hoogte van zijn wens in of vóór een vergadering aanvullende 
informatie te ontvangen.  

 
WHW  
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9.32.8  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 kandidaatleden en voormalige 
leden.  

Artikel 25  

1.  Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de leden van de universiteitsraad 
daaronder begrepen kandidaatleden en voormalige leden niet uit hoofde van hun 
lidmaatschap van de universiteitsraad worden benadeeld in hun positie met 
betrekking tot de universiteit.  

2.  Een lid van de universiteitsraad dat zich uit hoofde van zijn lidmaatschap benadeeld 
acht in zijn positie met betrekking tot de universiteit legt dit aan het college van 
bestuur schriftelijk en met redenen omkleed voor.  

3.  Het college van bestuur stelt binnen drie weken na ontvangst van het in het tweede 
lid bedoelde verzoekschrift, een commissie van advies in, bestaande uit drie leden.  

4.  Tenminste twee leden van de commissie dienen te behoren tot een andere faculteit 
of centrale dienst dan die, waarin verzoeker werkzaam was gedurende het tijdvak, 
waarop het verzoekschrift betrekking heeft.  

5.  De commissie roept de verzoeker op om te worden gehoord, binnen een week nadat 
de commissie het verzoekschrift heeft ontvangen.  

6.  Het college van bestuur beslist binnen twee weken nadat het door de commissie 
opgestelde advies is ingekomen, tenzij het college van bestuur van oordeel is dat het 
belang der zaak een uitstel van ten hoogste twee weken vereist.  

 
 

WHW 
9.48.2  

 
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 26  

1.  Het college van bestuur stelt de universiteitsraad en de afzonderlijke raadsleden in 
de gelegenheid de in de WHW bedoelde taken naar behoren te verrichten.  

2.  Het college van bestuur stelt een nadere regeling betreffende de faciliteiten van de 
universiteitsraad vast, waarin tenminste bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van:  
a.  vrijstelling van werkzaamheden, waar het leden van het personeel betreft;  
b.  forfaitaire vergoedingen, waar het leden van het personeel en studenten betreft;  
c.  scholing en vorming;  
d.  ondersteuning en vergaderruimte;  
e.  een eigen budget van de universiteitsraad, zoals opgenomen in de begroting van 

de universiteit.  
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Hoofdstuk 8: Slotbepalingen  

Artikel 27  

Wanneer de wetgever nieuwe bevoegdheden aan de instellingen van hoger onderwijs 
toekent, zal worden nagegaan hoe die bevoegdheden passen binnen de medezeggenschap.  

Artikel 28  

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

Het reglement is door het College van Bestuur vastgesteld op 9 december 1997 en bij 
brief van 9 januari 1998 ter kennis gebracht aan de Universiteitsraad.  

Het reglement is na verkregen instemming van de Universiteitsraad gewijzigd bij besluit 
van 24 februari 2005.  

Het reglement is na verkregen instemming van de Universiteitsraad gewijzigd bij besluit 
van 20 december 2005.  

Het reglement is na verkregen instemming van de Universiteitsraad gewijzigd bij besluit 
van 19 oktober 2010.  

Het reglement is na verkregen instemming van de Universiteitsraad gewijzigd bij besluit 
van 18 april 2017. 

Het reglement is op verzoek van de Universiteitsraad gewijzigd bij besluit van 2 juli 2019. 
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