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Artikel 1 
Aan personen, die daarvoor krachtens de bepalingen van dit reglement in aanmerking komen, kan bij 
wijze van onderscheiding worden toegekend: 
a. de Radboud Universiteitspenning in brons. 
b. de Radboud Universiteitspenning in zilver. 
 
Artikel 2 
De toekenning van de Radboud Universiteitspenning in brons, dan wel in zilver geschiedt door het 
college van bestuur. 
 
Artikel 3 
1. De penning in brons kan worden toegekend aan personen die werkzaam zijn of werkzaam zijn 

geweest bij de Radboud Universiteit Nijmegen. 
2. Personen kunnen worden onderscheiden op grond van hun individuele verdiensten voor de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens kan de onderscheiding worden toegekend aan een 
persoon als representant van een eenheid binnen de instelling die zich op bijzondere wijze ver-
dienstelijk heeft gemaakt. 

3. Uitreiking van de penning in brons vindt plaats in een universitaire plechtigheid ter gelegenheid 
van de diesviering van de Radboud Universiteit Nijmegen door of namens de voorzitter van het 
college van bestuur.  

4. Bij de uitreiking wordt een bij de penning behorende oorkonde overhandigd. 
 
Artikel 4 
1. De penning in zilver kan worden toegekend aan personen die zich op zeer uitzonderlijke wijze 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de Radboud Universiteit Nijmegen. Omtrent de toekenning 
wordt het presidium van de universitaire gezamenlijke vergadering om advies gevraagd. 

2. Uitreiking van de penning in zilver geschiedt door of namens de voorzitter van het college van 
bestuur. 

3.  Bij de uitreiking wordt een bij de penning behorende oorkonde overhandigd. 
 
Artikel 5 
Het college van bestuur nodigt telkenjare via de daartoe geëigende kanalen de leden van de universitaire 
gemeenschap uit voordrachten in te dienen voor toekenning van een penning in brons dan wel zilver. 
 
Artikel 6 
1. Er is een jury, die het college van bestuur adviseert over de toekenning van de penning in 

brons dan wel zilver en die de voordrachten tot toekenning deswege beoordeelt. 
2. De jury bestaat uit maximaal zeven leden, te benoemen door het college van bestuur. Deze 

jury is als volgt samengesteld: 
 a. een voorzitter als zodanig door het college van bestuur aangewezen; 
 b. een of meerdere hoogleraren; 
 c. een of meerdere wetenschappelijk medewerkers; 
 d. een lid van het ondersteunend- en beheerspersoneel, in dienst voor een onbepaalde 

tijd; 
 e. een student. 
 Van de onder b en c genoemde leden dient ten minste één jurylid deel uit te maken van het  

wetenschappelijk personeel van de medische faculteit 
3. De leden van de jury worden elk benoemd voor een periode van drie jaren. Herbenoeming is 

éénmaal mogelijk voor de leden als bedoeld in lid, 2, onder b, c, en d, tweemaal voor de 
voorzitter. 

 



4. Ingeval een voordracht betrekking heeft op een lid van de jury treedt dit lid tijdelijk terug uit de 
jury; de voorzitter kan alsdan het college van bestuur verzoeken om een tijdelijke aanvulling 
van de jury. 

 
Artikel 7 
1. De jury adviseert het college van bestuur aan de hand van de voordrachten tot toekenning die 

zijn ingediend dan wel indien het college van bestuur te kennen geeft de toekenning van een 
penning te overwegen. 

2. Het advies van de jury is gemotiveerd en omvat, zo nodig, een voorkeurvolgorde. 
 
Artikel 8 
Indien de jury behoefte heeft aan het oordeel van anderen kan zij daarom verzoeken bij monde van haar 
voorzitter of langs een andere na beraad gekozen weg.  
De juryleden zijn overigens tot strikte geheimhouding verplicht.  
 
Artikel 9 
Op grond van zwaarwegende omstandigheden kan het college van bestuur van dit reglement afwijken. 
 
Artikel 10 
Dit herziene reglement treedt in werking op 10 december 2012. 
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