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Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Hoofdstuk 9. Het bestuur en de inrichting van de universiteiten
TITEL 1. HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN
Artikel 9.1. Reikwijdte
Deze titel heeft betrekking op de openbare universiteiten.
Paragraaf 1. Het bestuur van de universiteit
Artikel 9.2. Algemene bevoegdheden college van bestuur
1. Het college van bestuur is belast met het bestuur van de universiteit in haar geheel en
met het beheer daarvan, onverminderd de bevoegdheden van de raad van toezicht
volgens dit hoofdstuk.
2. Het college van bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet
aan het instellingsbestuur zijn opgedragen, voorzover in dit hoofdstuk niet anders is
bepaald.
3. De voorzitter van het college van bestuur vertegenwoordigt de universiteit in en buiten
rechte.
Artikel 9.3. Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden
1. Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de rector
magnificus van de universiteit. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen.
2. Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur over te gaan,
hoort de raad van toezicht vertrouwelijk de universiteitsraad of de ondernemingsraad en
het orgaan binnen de universiteit dat op grond van de medezeggenschapsregeling,
bedoeld in artikel 9.30, derde lid, tweede volzin, is ingesteld, over het voorgenomen
besluit tot benoeming of ontslag. Titel 2 van dit hoofdstuk is niet van toepassing. Het
horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de
besluitvorming.
3. De voorzitter van het college van bestuur wordt uit de leden door de raad van toezicht
benoemd.
4. In het bestuurs- en beheersreglement worden nadere regels gegeven omtrent de wijze
van voordracht en benoeming van de rector magnificus.
5. Een lid van het college van bestuur kan om gewichtige redenen tussentijds worden
ontslagen.
6. Een lid van het college van bestuur kan niet tevens zijn:
a. lid van de raad van toezicht van de desbetreffende universiteit,
b. decaan van een faculteit of lid van het bestuur daarvan, tenzij een universiteit slechts
een faculteit omvat,
c. lid van het bestuur van een opleiding, voorzover dat met toepassing van artikel 9.17 is
ingesteld, of

d. lid van de raad van toezicht of van het college van bestuur van een andere
universiteit.
7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld
omtrent de rechtspositie van de voorzitter en de andere leden van het college van
bestuur.
Artikel 9.4. Bestuurs- en beheersreglement
Het college van bestuur stelt een bestuurs- en beheersreglement ter regeling van het bestuur,
het beheer en de inrichting van de universiteit vast.
Artikel 9.5. Richtlijnen aan decanen
Het college van bestuur kan richtlijnen vaststellen met het oog op de organisatie en
coördinatie van de uitoefening van de in de artikelen 9.14, derde lid, en 9.15, eerste lid,
bedoelde bevoegdheden.
Artikel 9.6. Inlichtingenplicht college van bestuur
Het college van bestuur verstrekt Onze minister de gevraagde inlichtingen omtrent de
universiteit.
Artikel 9.7. Samenstelling raad van toezicht
1. De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.
2. De voorzitter en de andere leden worden door Onze minister benoemd, geschorst en
ontslagen. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de universiteitsraad dan
wel de ondernemingsraad en het orgaan dat op grond van de
medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, tweede volzin, is ingesteld.
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, dan wel het vertrouwen geniet van de ondernemingsraad
en het orgaan dat op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30,
derde lid, tweede volzin, is ingesteld, gezamenlijk. De benoeming geschiedt voor een
periode van ten hoogste vier jaren.
3. Een lid kan om gewichtige redenen tussentijds worden ontslagen.
4. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de
raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad van
toezicht hebben geen directe belangen bij de universiteit. De leden van de raad zijn niet
tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder
last of ruggespraak. De benoeming van de leden van de raad geschiedt op basis van
vooraf openbaar gemaakte profielen.
5. De universiteitsraad dan wel de ondernemingsraad en het orgaan binnen de universiteit
dat op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid,
tweede volzin, is ingesteld, wordt of worden in de gelegenheid gesteld om aan de raad
van toezicht advies uit te brengen over de profielen bedoeld in het vierde lid.
6. Het college van bestuur voorziet in de functioneel onafhankelijke administratieve
ondersteuning van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft instemmingsrecht ten
aanzien van de benoeming en het ontslag van de secretaris van de raad.

7. De leden van het college van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht
bij, tenzij de raad anders beslist. Zij hebben daarin een adviserende stem.
8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld omtrent
tegemoetkomingen aan de leden van de raad van toezicht.
Artikel 9.8. Taken raad van toezicht
1. De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit, bedoeld in artikel
1.3, eerste lid, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van
bevoegdheden door het college van bestuur en staat dit college met raad ter zijde. De
raad van toezicht is in elk geval belast met:
a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van
het college van bestuur;
b. het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het
instellingsplan;
d. indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling, bedoeld
in artikel 8.1;
e. het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen
en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.9;
f. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de artikelen 2.5
en 2.6;
g. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad;
h. het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig
artikel 1.18, en
i. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met h, in het jaarverslag
van de universiteit.
2. De raad van toezicht pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de universiteitsraad
dan wel de ondernemingsraad en het orgaan binnen de instelling dat op grond van de
medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, tweede volzin, is ingesteld.
Artikel 9.9. Verantwoordings- en inlichtingenplicht raad van toezicht
1. De raad van toezicht is verantwoording verschuldigd aan Onze minister.
2. De raad van toezicht verstrekt Onze minister de gevraagde inlichtingen betreffende zijn
handelen.
Artikel 9.10. College voor promoties
1. Aan een universiteit is een college voor promoties verbonden. Het college voor promoties
bestaat uit hoogleraren.
2. Het college voor promoties hoort het college van bestuur over het verlenen van de graad,
bedoeld in artikel 7.19, tweede lid.
3. In het bestuurs- en beheersreglement worden de taak, de samenstelling en de wijze van
benoeming van het college voor promoties nader geregeld.
Paragraaf 2. Onderwijs en wetenschapsbeoefening
Artikel 9.11. Faculteiten en opleidingen
In het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald welke faculteiten of faculteit een

universiteit omvat. Tevens wordt in dat reglement vermeld welke opleidingen in die faculteiten
of faculteit zijn ingesteld.
Artikel 9.12. Faculteit; decaan
1. De verzorging van het onderwijs en de beoefening van de wetenschap geschieden in de
faculteit. Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan van de faculteit.
2. In afwijking van het eerste lid kan in het bestuurs- en beheersreglement worden bepaald
dat aan het hoofd van de faculteit een bestuur staat, bestaande uit de decaan van de
faculteit, tevens voorzitter, en een of meer andere leden. Indien de eerste volzin
toepassing heeft gevonden, wordt in deze titel en in titel 2 met uitzondering van artikel
9.13, vierde en zesde lid, onder decaan tevens verstaan het bestuur van de faculteit.
Indien aan het hoofd van de faculteit een meerhoofdig bestuur staat, wordt een student
van de desbetreffende faculteit in de gelegenheid gesteld de vergaderingen van dit
bestuur bij te wonen in welke vergaderingen deze student een adviserende stem heeft. In
het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald, op welke wijze de in de vorige volzin
bedoelde student wordt aangewezen.
3. Indien een universiteit slechts een faculteit omvat:
a. is de rector magnificus tevens decaan,
b. staat aan het hoofd van de faculteit een bestuur,
c. wordt in deze titel en in titel 2 met uitzondering van artikel 9.13, vierde en zesde lid,
onder decaan tevens verstaan het bestuur van de faculteit, en
d. worden de taken en bevoegdheden van het bestuur van de faculteit uitgeoefend door
het college van bestuur.
4. Een lid van het bestuur van de faculteit kan niet tevens lid zijn van de faculteitsraad van
die faculteit.
Artikel 9.13. Benoeming en ontslag decaan
1. De decaan wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het college van bestuur. De
benoeming geschiedt voor een door het college van bestuur te bepalen termijn.
2. Alvorens tot benoeming of ontslag van de decaan over te gaan, hoort het college van
bestuur vertrouwelijk de faculteitsraad van de desbetreffende faculteit over het
voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. Titel 2 van dit hoofdstuk is niet van
toepassing. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed
kan zijn op de besluitvorming.
3. De decaan kan om gewichtige redenen worden geschorst of tussentijds worden
ontslagen.
4. De decaan bezit de hoedanigheid van hoogleraar.
5. Indien aan het hoofd van de faculteit een bestuur als bedoeld in artikel 9.12, tweede lid,
staat, zijn het eerste, tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.
6. Dit artikel is niet van toepassing, indien de rector magnificus tevens decaan is.
Artikel 9.14. Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement
1. De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit. De decaan is voorts belast
met het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de
wetenschapsbeoefening.
2. De decaan werkt mede aan het bestuur van de universiteit door onder meer het plegen
van overleg met het college van bestuur terzake van de voorbereiding van het

instellingsplan en de begroting.
3. Onverminderd artikel 9.5 stelt de decaan ter nadere regeling van het bestuur en de
inrichting van de faculteit het faculteitsreglement vast.
4. Het faculteitsreglement behoeft de goedkeuring van het college van bestuur. De
goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang.
5. Indien binnen een door het college van bestuur te bepalen termijn het faculteitsreglement
niet of niet volledig is vastgesteld, stelt het college van bestuur het reglement of het
ontbrekende gedeelte daarvan vast.
Artikel 9.15. Overige taken en bevoegdheden decaan
1. De decaan is, onverminderd artikel 9.5, voorts belast met:
a. het vaststellen van de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, alsmede
de regelmatige beoordeling daarvan,
b. het vaststellen van algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening,
c. het vaststellen van het jaarlijks onderzoekprogramma van de faculteit,
d. het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling en op
het jaarlijks onderzoekprogramma, alsmede het uitbrengen van regelmatig verslag
hieromtrent aan het college van bestuur,
e. het instellen van de examencommissies en de commissie, bedoeld in artikel 7.29,
eerste lid, alsmede de benoeming van de leden van die commissies,
f. de uitvoering van de artikelen 7.8b en 7.9, met uitzondering van de aanwijzing van
opleidingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, derde lid, en 7.9, eerste lid,
g. het vaststellen van nadere regels omtrent de wijze waarop vrijstelling als bedoeld in de
artikelen 7.25, vierde lid, 7.28, tweede tot en met vierde lid, en 7.29, eerste lid, kan
worden verkregen,
h. het verstrekken van een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 7.30a, derde lid, de
toepassing van artikel 7.30a, vijfde lid, de uitvoering van artikel 7.30c, en
i. het sluiten van een gemeenschappelijke regeling ten behoeve van een of meer
opleidingen met een of meer decanen van andere faculteiten,
j. het vaststellen van de procedures en criteria met betrekking tot erkenning van
verworven competenties.
2. De decaan oefent het recht tot voordracht, bedoeld in artikel 7.19, tweede lid, uit.
3. In het bestuurs- en beheersreglement worden regels gesteld omtrent de bevoegdheid,
bedoeld in het eerste lid, onder i.
Artikel 9.16. Verantwoordings- en inlichtingenplicht decaan
De decaan is verantwoording verschuldigd aan het college van bestuur. Hij verstrekt het
college de gevraagde inlichtingen omtrent de faculteit.
Artikel 9.17. Bestuur opleidingen
1. De decaan voorziet in een meerhoofdig bestuur van elke opleiding die in de faculteit is
ingesteld. In afwijking van de eerste volzin kan volstaan worden met een
opleidingsdirecteur.
2. Indien in een meerhoofdig bestuur wordt voorzien, maakt daarvan een student deel uit.
3. In het faculteitsreglement worden nadere regels gesteld omtrent het bestuur van de
opleidingen.
4. Een lid van het bestuur van de opleiding kan niet tevens lid zijn van de

opleidingscommissie van die opleiding.
5. Voor de toepassing van dit artikel kan onder opleiding mede worden begrepen een
bacheloropleiding en een of meer daarop aansluitende masteropleidingen.
Artikel 9.18. Opleidingscommissies
1. Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld.
De commissie heeft tot taak:
a. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13,
b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en
examenregeling, en
c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de
opleiding, bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, en de decaan over alle aangelegenheden
betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding.
De commissie zendt de adviezen, bedoeld onder a en c, ter kennisneming aan de
faculteitsraad.
2. Op een advies als bedoeld in het eerste lid, is artikel 9.35, aanhef en onderdelen b en c,
van overeenkomstige toepassing.
3. In het faculteitsreglement worden regels van procedurele aard met betrekking tot de
toepassing van het eerste lid gesteld en wordt de wijze van benoeming en samenstelling
van de opleidingscommissie geregeld, met dien verstande dat de helft van het totaal
aantal leden van de commissie voortkomt uit de voor de desbetreffende opleiding
ingeschreven studenten.
4. Indien een faculteit slechts een opleiding omvat, kan het faculteitsreglement bepalen dat
de taken en bevoegdheden van de opleidingscommissie worden uitgeoefend door de
faculteitsraad, bedoeld in artikel 9.37.
Artikel 9.19. Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren
1. Tot het personeel van de universiteit behoren in elk geval de hoogleraren. In het
benoemingsbesluit wordt vermeld het wetenschapsgebied waarop de hoogleraar zijn
onderwijs- en onderzoektaken uitoefent.
2. De hoogleraren zijn bij uitstek verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het hun
toegewezen wetenschapsgebied en voor de inhoud van het te geven onderwijs op dat
gebied, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel
9.17.
3. Eervol ontslagen hoogleraren behouden nog gedurende vijf jaren na hun ontslag het recht
als promotor op te treden.
4. De hoogleraren zijn gerechtigd de titel professor te voeren. De oud-hoogleraren aan wie
om gezondheidsredenen, wegens vrijwillig vervroegd uittreden dan wel bij of na het
bereiken van de voor de openbare dienst geldende functionele leeftijdsgrens eervol
ontslag als hoogleraar is verleend, zijn eveneens gerechtigd deze titel te voeren.
Paragraaf 3. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen
Artikel 9.20. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen binnen een faculteit
1. In het faculteitsreglement kunnen binnen de faculteit onderzoekinstituten en
onderzoekscholen worden ingesteld. De decaan regelt het bestuur en de inrichting van
deze onderzoekinstituten en onderzoekscholen.

2. In het faculteitsreglement worden regels gesteld omtrent het bestuur en beheer van
onderzoekinstituten en onderzoekscholen.
Artikel 9.21. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer faculteiten
binnen een universiteit
1. In het bestuurs- en beheersreglement kunnen binnen de universiteit onderzoekinstituten
en onderzoekscholen worden ingesteld waarop artikel 9.20 niet van toepassing is. Het
college van bestuur regelt het bestuur, beheer en de inrichting van deze
onderzoekinstituten en onderzoekscholen.
2. In het bestuurs- en beheersreglement kan een faculteit worden aangewezen waarvan de
decaan de bevoegdheden uitoefent die bij of krachtens deze wet met betrekking tot een
onderzoekinstituut of onderzoekschool aan het college van bestuur zijn toegekend.
Artikel 9.22. Interne verzelfstandiging van onderzoekinstituten en onderzoekscholen
1. In het faculteitsreglement kan worden bepaald dat het bestuur van een onderzoekinstituut
of onderzoekschool als bedoeld in artikel 9.20 gedurende een tijdvak van ten hoogste vijf
jaar met beheerstaken wordt belast.
2. In het bestuurs- en beheersreglement kan door het college van bestuur worden bepaald
dat het bestuur van een onderzoekinstituut of onderzoekschool als bedoeld in artikel 9.21
gedurende een tijdvak van ten hoogste vijf jaar met beheerstaken wordt belast. Het besluit
van het college van bestuur behoeft de instemming van de decanen van de
desbetreffende faculteiten.
3. Indien het tweede lid toepassing heeft gevonden, stelt het college van bestuur jaarlijks de
financiële middelen ter beschikking aan het bestuur van het onderzoekinstituut of de
onderzoekschool.
Artikel 9.23. Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer
universiteiten
1. Een onderzoekinstituut of onderzoekschool tussen twee of meer universiteiten wordt in
overeenstemming met de decanen van de betrokken faculteiten ingesteld bij
gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1. Daarin kan de bepaling worden
opgenomen dat het bestuur van het onderzoekinstituut of de onderzoekschool met
beheerstaken wordt belast.
2. Indien het eerste lid toepassing heeft gevonden, stellen de colleges van bestuur jaarlijks
de financiële middelen ter beschikking aan het bestuur van het onderzoekinstituut of de
onderzoekschool.
Paragraaf 4. Schorsing en vernietiging besluiten faculteit en voorziening bij
verwaarlozing bestuur faculteit
Artikel 9.24. Schorsing en vernietiging besluiten decaan en examencommissies
1. De besluiten van de decaan kunnen door het college van bestuur worden vernietigd. In
geval van schorsing kan, in afwijking van artikel 10:44, derde lid, van de Algemene wet
bestuursrecht, deze schorsing niet langer dan vier maanden duren.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een besluit van de decaan betreffende de
benoeming van leden van de commissies, bedoeld in artikel 9.15, eerste lid onderdeel e.
Artikel 9.25 [Vervallen per 11-05-2001]
Artikel 9.26 [Vervallen per 11-05-2001]

Artikel 9.27. Voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit of deel daarvan
1. Ingeval van verwaarlozing of in strijd met de wet functioneren van het bestuur van een
faculteit of een deel daarvan treft het college van bestuur, zo nodig met afwijking van de
paragrafen 2 en 3 van deze titel en paragraaf 2 van titel 2, voor een door het college van
bestuur te bepalen tijdvak van ten hoogste één jaar de voorzieningen die het noodzakelijk
oordeelt. Het college doet hiervan onverwijld mededeling aan de raad van toezicht.
2. De voorzieningen vervallen, indien zij niet binnen drie weken na de ontvangst van de
mededeling van het college van bestuur door de raad van toezicht zijn bekrachtigd.
Paragraaf 5 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.28 [Vervallen per 01-09-2010]
TITEL 2. MEDEZEGGENSCHAP BINNEN DE OPENBARE UNIVERSITEITEN
Artikel 9.29. Reikwijdte
Deze titel heeft betrekking op de openbare universiteiten.
Artikel 9.30. Keuze uit medezeggenschapsstelsels
1. Het college van bestuur besluit:
a. dat de Wet op de ondernemingsraden met uitzondering van hoofdstuk VII B van
toepassing is op de universiteit, dan wel
b. dat de onder a bedoelde wet niet van toepassing is op de universiteit.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan telkens opnieuw worden genomen, doch niet
eerder dan nadat vijf jaren zijn verstreken sedert het van kracht worden van het vorige
besluit terzake.
3. Het besluit, bedoeld in het eerste lid aanhef en onderdeel a, stelt de paragrafen 1, 2 en 4
tot en met 6 van deze titel buiten werking voor de desbetreffende universiteit. Dit besluit
gaat gepaard aan de vaststelling door het college van bestuur van een
medezeggenschapsregeling ten behoeve van de studenten binnen de universiteit en haar
faculteiten, die ten minste gelijkwaardig is aan het bepaalde in de paragrafen 1, 2, 4 en 5
van deze titel.
4. Ten gevolge van het besluit, bedoeld in het eerste lid aanhef en onderdeel b, zijn de
paragrafen 1 tot en met 6 van deze titel van toepassing op de desbetreffende universiteit.
5. In het geval dat het eerste lid aanhef en onderdeel a toepassing heeft gevonden, behoeft
het college van bestuur de voorafgaande instemming van de ondernemingsraad voor het
door het college van bestuur te nemen besluit met betrekking tot de keuze uit de
medezeggenschapsstelsels, bedoeld in het eerste lid, alsmede voor vaststelling van de
medezeggenschapsregeling, bedoeld in het derde lid.
6. De in de medezeggenschapsregeling vast te stellen medezeggenschapsstructuren sluiten
zo veel mogelijk aan bij de organisatiestructuur, besluitvormingsprocedures en
verantwoordelijkheidsverdelingen binnen de instelling.
Artikel 9.30a. Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten
1. Indien een besluit als bedoeld in artikel 9.30, eerste lid onderdeel a, is genomen, is er aan
een universiteit een gezamenlijke vergadering verbonden. Van deze vergadering maken
deel uit de leden van de ondernemingsraad en de leden van het orgaan dat is ingesteld
op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid tweede
volzin.

2. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de gezamenlijke
vergadering voor elk door het college van bestuur te nemen besluit met betrekking tot de
vaststelling of wijziging van:
a. het instellingsplan, bedoeld in artikel 2.2,
b. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18, eerste
lid, alsmede het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten van de
kwaliteitsbeoordeling, bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, tweede volzin, en
c. het bestuurs- en beheersreglement, bedoeld in artikel 9.4.
3. Het college van bestuur stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens deze
wet, een reglement voor de gezamenlijke vergadering vast. Artikel 9.34, tweede lid en
derde lid aanhef en onderdelen f en g, is van overeenkomstige toepassing. In het
reglement kunnen worden geregeld de aangelegenheden waarover de gezamenlijke
vergadering, onverminderd het tweede lid, instemmingsrecht heeft. In het reglement
wordt, indien de aantallen leden van de ondernemingsraad en het orgaan, bedoeld in het
eerste lid, niet gelijk zijn, tevens geregeld de wijze waarop voor beide geledingen wordt
voorzien in gelijke invloed op de besluitvorming binnen de gezamenlijke vergadering.
Paragraaf 1. Medezeggenschap binnen de universiteit
Artikel 9.31. Universiteitsraad
1. Aan een universiteit is een universiteitsraad verbonden.
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.
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.
6. De verkiezing van de leden van de raad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming.
Stemming voor een geleding van de raad vindt slechts plaats, indien het aantal kandidaatleden van een geleding groter is dan het aantal zetels ten behoeve van die geleding.
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.
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 9.32. 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.
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. In dat geval is artikel 21, tweede lid, van de Wet gelijke behandeling
van mannen en vrouwen van overeenkomstige toepassing voor wat betreft het
onderscheid, bedoeld in die wet of in artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
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.
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 agendaâ€™s en verslagen van de vergaderingen van de raad
worden toegezonden aan het college van bestuur, aan de faculteitsraden en aan de
eventuele commissies, bedoeld in artikel 9.47, 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 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.
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 9.33. 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, bedoeld in artikel 2.2,
b. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18, eerste
lid, alsmede het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten van de
kwaliteitsbeoordeling, bedoeld in artikel 2.9, tweede lid tweede volzin,
c. het studentenstatuut, bedoeld in artikel 7.59,
d. het bestuurs- en beheersreglement, bedoeld in artikel 9.4,
e. regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden,
f. de keuze uit medezeggenschapsstelsels, bedoeld in artikel 9.30, eerste lid, en
g. het beleid van het instellingsbestuur bij de toepassing van artikel 7.51, 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. 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 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,
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.
Artikel 9.35. 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 raad, 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 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 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 9.36. 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 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.
Paragraaf 2. Medezeggenschap binnen de faculteit
Artikel 9.37. Faculteitsraad
1. Indien een universiteit meer dan een faculteit omvat, is aan elke faculteit een

faculteitsraad verbonden.
2. De faculteitsraad oefent tegenover de decaan van de faculteit het instemmingsrecht en
het adviesrecht uit die toekomen aan de universiteitsraad, voorzover het
aangelegenheden betreft die de faculteit in het bijzonder aangaan en de desbetreffende
bevoegdheden tevens aan de decaan zijn toegekend.
3.

Artikel 9.31, tweede tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4. Indien een universiteit slechts een faculteit omvat, worden de taken en bevoegdheden van
de faculteitsraad uitgeoefend door de universiteitsraad.
5. De personeelsgeleding van de faculteitsraad oefent tegenover de decaan van de faculteit
de rechten uit, bedoeld in artikel 9.50, voorzover het aangelegenheden betreft die de
faculteit in het bijzonder aangaan en de desbetreffende bevoegdheden tevens aan de
decaan zijn toegekend.
Artikel 9.38. Instemmingsbevoegdheid faculteitsraad
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, bedoeld in artikel 9.14, en
b. de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13, met uitzondering van de
onderwerpen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met g, met uitzondering van
de aanwijzing, bedoeld in het derde lid, en met uitzondering van de eisen, bedoeld in
de artikelen 7.30a, derde lid, derde volzin, en 7.30b, eerste lid, derde volzin.
Artikel 9.38a. Algemene bevoegdheden en taken faculteitsraad en leden
Artikel 9.32, eerste, tweede, vijfde, zesde, zevende en achtste lid, is van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 9.38b. Faculteitsreglement
In het faculteitsreglement worden ten minste geregeld de onderwerpen, genoemd in artikel
9.34, derde lid onderdelen c, d en e.
Paragraaf 3. Geschillen inzake medezeggenschap
Artikel 9.38c. Begripsbepaling
In deze paragraaf en artikel 9.46 wordt onder medezeggenschapsorgaan verstaan:
a. de gezamenlijke vergadering,
b. de ondernemingsraad,
c. het orgaan dat is ingesteld op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in
artikel 9.30, derde lid, tweede volzin,
d. de universiteitsraad,
e. de faculteitsraad,
f. de dienstraad, bedoeld in artikel 9.50,
g. geledingen van de organen onder a tot en met f.
Artikel 9.39. Geschillencommissie medezeggenschap
1. Er is een geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs die bestaat uit drie
leden, onder wie een voorzitter, en drie plaatsvervangende leden.
2. Onze minister benoemt de leden en plaatsvervangende leden voor vier jaar. Zij zijn een

keer herbenoembaar.
3. Voor de benoeming, bedoeld in het tweede lid, dragen de gezamenlijke instellingen en
vertegenwoordigers van de medezeggenschapsorganen elk een lid en een
plaatsvervangend lid voor. Die twee leden dragen een derde lid, tevens voorzitter, en
diens plaatsvervanger voor.
4. De leden functioneren zonder last of ruggespraak.
Artikel 9.40. Bevoegdheden en procedure geschillencommissie medezeggenschap
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 9.41 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.42 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.43 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.44 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.45 [Vervallen per 01-09-2010]
Paragraaf 4. Overige bepalingen
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 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.
Artikel 9.47. 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 9.32, tweede lid derde
volzin, is ten aanzien van een dergelijk schriftelijk advies van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 9.48. 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.
3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de faculteitsraden en
opleidingscommissies met dien verstande dat de decaan in de plaats treedt van het
college van bestuur.
Paragraaf 5. Medezeggenschap binnen onderzoekinstituten en onderzoekscholen
Artikel 9.49. Medezeggenschapsraad onderzoekinstituten en onderzoekscholen
De paragrafen 1 tot en met 4 van deze titel zijn van overeenkomstige toepassing op de
onderzoekinstituten en onderzoekscholen waarvan ingevolge artikel 9.23 het bestuur is belast
met de beheerstaken.
Paragraaf 6. Medezeggenschap binnen centrale diensten
Artikel 9.50. Dienstraad t.b.v. centrale diensten
1. Indien in het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald dat er bij een universiteit
centrale diensten zijn, worden door het college van bestuur, met inachtneming van de bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven voorschriften, een of meer
dienstraden ingesteld ten behoeve van het personeel dat bij die diensten werkzaam is.
2. Het college van bestuur voorziet er in dat een dienstraad tijdig in de gelegenheid wordt
gesteld advies aan het hoofd van de desbetreffende dienst uit te brengen en overleg te
voeren over voorgenomen maatregelen met betrekking tot:
a. de wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij een centrale dienst worden
toegepast,
b. de wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij een centrale dienst wordt
uitgevoerd,
c. aangelegenheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden in verband met de
arbeid in een centrale dienst,
d. de organisatie en werkwijze binnen een centrale dienst, en
e. de technische en economische dienstuitvoering bij een centrale dienst.
3. De dienstraad is bevoegd het hoofd van de desbetreffende dienst voorstellen te doen met
betrekking tot de in het tweede lid genoemde aangelegenheden.
4. Het hoofd van de desbetreffende dienst behoeft de voorafgaande instemming van de
dienstraad voor elke maatregel die hij bevoegd is te treffen en waarover de dienstraad op
grond van het tweede lid heeft geadviseerd.
5. Het college van bestuur stelt, in overeenstemming met de dienstraad, een reglement vast
in verband met de uitoefening van de rechten, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid.
Het reglement bevat in elk geval een geschillenregeling.
Paragraaf 7. Afwijking van titel 1 of titel 2
Artikel 9.50a. Afwijking van een of meer onderdelen van titel 1 of titel 2
1. Op verzoek van de raad van toezicht kan Onze minister onder door hem te stellen
voorwaarden toestaan dat, al dan niet voor een bepaald tijdvak, wordt afgeweken van een
of meer onderdelen van titel 1 of titel 2. Het college van bestuur toont aan in geval van
afwijking van titel 1 dat is voorzien in een doelmatige bestuursorganisatie, dan wel toont
aan in geval van afwijking van titel 2 dat is voorzien in een doelmatige vorm van
medezeggenschap voor personeel en studenten.
2. Indien het eerste lid toepassing heeft gevonden, wordt de afwijkende regeling in het
bestuurs- en beheersreglement opgenomen.

Titel 3. Het bestuur en de inrichting van en de medezeggenschap binnen de bijzondere
universiteiten en de levensbeschouwelijke universiteiten
Artikel 9.51. Structuurregeling bijzondere universiteiten, inlichtingenplicht
1. De besturen van de verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid of stichtingen,
waarvan de in de bijlage van deze wet onder b en i opgenomen universiteiten uitgaan, zijn
verplicht elke wijziging van de statuten van de vereniging of stichting zo spoedig mogelijk
ter kennis van Onze minister te brengen.
2.

Het college van bestuur stelt regelen vast inzake het college van bestuur en de inrichting
van en de medezeggenschap binnen hun universiteit. Bij de vaststelling van die regelen
alsmede bij wijziging daarvan worden de titels 1 en 2 van dit hoofdstuk in acht genomen
voorzover de eigen aard van de bijzondere universiteit zich daartegen naar het oordeel
van het college van bestuur niet verzet. In die regelen wordt bepaald welke faculteit of
faculteiten de universiteit omvat. Het college van bestuur brengt die regelen alsmede
wijzigingen daarvan zo spoedig mogelijk ter kennis van Onze minister. Indien dat naar het
oordeel van het college van bestuur wenselijk is op grond van de eigen aard van de
bijzondere universiteit, kan de universiteit een functionele scheiding aanbrengen tussen
het toezicht en het bestuur. In dat geval is artikel 9.8 van overeenkomstige toepassing. In
de statuten wordt vermeld op welke wijze de functionele scheiding wordt gewaarborgd.
Het college van bestuur vermeldt jaarlijks in het jaarverslag bedoeld in artikel 2.9 de
redenen voor een eventuele afwijking.

3.

De regelen alsmede de wijzigingen daarvan, bedoeld in het tweede lid, worden geacht te
voldoen aan de in artikel 1.9, derde lid, onder h, bedoelde voorwaarde, indien Onze
minister niet binnen drie maanden na de ontvangst van de mededeling aan het het college
van bestuur heeft verklaard van oordeel te zijn, dat het het college van bestuur bij de
vaststelling van de regelen of de wijziging daarvan op door hem aan te wijzen punten de
titels 1 en 2 van dit hoofdstuk niet in acht heeft genomen en daartoe in redelijkheid geen
beroep heeft kunnen doen op de eigen aard van de bijzondere universiteit die zich tegen
inachtneming daarvan zou verzetten, of dat onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt.
Binnen drie maanden wordt het bezwaar ondervangen.

4.

De werking van het besluit van Onze minister, bedoeld in het derde lid, wordt opgeschort
totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is
beslist.

5.

Het college van bestuur verstrekt aan Onze minister de nodige inlichtingen omtrent de
universiteit.

Titel 4. Bijzonder onderwijs aan universiteiten
Paragraaf 1 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.52 [Vervallen per 01-09-2010]
Paragraaf 2. De bijzondere leerstoelen
Artikel 9.53. Bevoegdverklaring tot vestiging bijzondere leerstoel
Het college van bestuur van een openbare universiteit kan, na raadpleging van het college
voor promoties, bedoeld in artikel 9.10, een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
bevoegd verklaren bij die universiteit een bijzondere leerstoel te vestigen. Het besluit
vermeldt de faculteit waarbij en het wetenschapsgebied waarin door de bijzondere hoogleraar
onderwijs zal worden gegeven.
Artikel 9.54. Indiening verzoek bevoegdverklaring
1. De bevoegdverklaring geschiedt op een daartoe strekkend verzoek van het bestuur van

de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. In het bestuurs- en beheersreglement
wordt bepaald op welke wijze een verzoek dient te worden ingericht en welke bescheiden
bij het verzoek dienen te worden overgelegd.
2.

Het in het voorgaande lid bedoelde bestuur geeft het college van bestuur de nodige
inlichtingen omtrent de door het eerstbedoelde bestuur gevestigde leerstoel.

Artikel 9.55. Vereisten bijzonder hoogleraarschap
1. Om als bijzonder hoogleraar onderwijs te kunnen geven wordt vereist dat aan betrokkene
de graad Doctor is verleend door een universiteit, bedoeld in artikel 1.2, onder a of b, of
door de Open Universiteit, dat betrokkene in het bezit is van een doctoraat, verkregen aan
een zodanige instelling, dan wel dat betrokkene in het bezit is van een bewijs dat de
aanstelling door het college van bestuur is bekrachtigd.
2.

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

3.

Het bestuur van de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid geeft van elke
aanstelling van een hoogleraar binnen vier weken kennis aan het college van bestuur.

Artikel 9.56. Toegankelijkheid onderwijs bijzonder hoogleraar
Het onderwijs, gegeven door een bijzonder hoogleraar, is te allen tijde voor hen, die
gerechtigd zijn het onderwijs aan de universiteiten bij te wonen, toegankelijk.
Artikel 9.57. Bevoegdheden en ontslag bijzonder hoogleraar
1. De bijzonder hoogleraar kan, onder door het college van bestuur te stellen voorwaarden,
gebruikmaken van de collegelokalen, inrichtingen, verzamelingen en hulpmiddelen voor
het onderwijs.
2. De bijzonder hoogleraar heeft toegang met raadgevende stem tot de vergaderingen van
de examencommissies van de faculteit waarbij hij is aangesteld.
3.

Met het einde van de maand, waarin een bijzonder hoogleraar de voor de openbare
dienst geldende functionele leeftijdsgrens heeft bereikt, wordt hem eervol ontslag
verleend.

4.

Op de bijzonder hoogleraar is artikel 9.19, derde en vierde lid, van toepassing.

Artikel 9.58. Intrekking bevoegdverklaring vestiging bijzondere leerstoel
De in artikel 9.53 bedoelde bevoegdverklaring wordt door het college van bestuur, na
raadpleging van het college voor promoties, bedoeld in artikel 9.10, ingetrokken:
a. indien het bij of krachtens deze paragraaf bepaalde niet langer wordt nagekomen;
b. indien de bijzonder hoogleraar het onderwijs veronachtzaamt dan wel zonder goede
grond dit onderwijs gedurende een vol jaar heeft onderbroken;
c. indien het belang van het wetenschappelijk onderwijs zich ten gevolge van wijzigingen
in de omstandigheden met de bevoegdverklaring niet langer verdraagt.
Artikel 9.59 [Vervallen per 01-09-2010]
Artikel 9.60 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.61 [Vervallen per 19-03-1997]

Artikel 9.62 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.63 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.64 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.65 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.66 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.67 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.68 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.69 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.70 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.71 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.72 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.73 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.74 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.75 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.76 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.77 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.78 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.79 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.80 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.81 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.82 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.83 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.84 [Vervallen per 19-03-1997]
Artikel 9.85 [Vervallen per 19-03-1997]

