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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

Artikel 1.1.1  
In dit reglement wordt verstaan onder: 

1. WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
2. stichting: de Stichting Katholieke Universiteit; 
3. statuten: de statuten van de stichting; 
4. universiteit: de Radboud Universiteit Nijmegen; 
5. structuurregeling: de structuurregeling van de universiteit, als bedoeld in artikel 3 

van de statuten; 
6. college van bestuur: het college van bestuur als bedoeld in artikel 3 van de statuten; 
7. decaan: de decaan als bedoeld in artikel 14 van de structuurregeling; 
8. student: degene die als student in de zin van de WHW is ingeschreven bij de 

universiteit; 
9. universitaire studentenraad (USR): de studentenraad als bedoeld in artikel 40 van de 

structuurregeling; 
10. facultaire studentenraad (FSR): de facultaire studentenraad als bedoeld in artikel 41 

van de structuurregeling;  
11. opleidingscommissie: de opleidingscommissie (OLC) als bedoeld in artikel 34 van de 

structuurregeling;  
12. koepelorganisatie: een door het college van bestuur in het kader van dit reglement 

erkende belangenorganisatie van en voor studenten, en 
13. overlegvergadering: het overleg tussen het college van bestuur en de universitaire 

studentenraad, dan wel tussen de decaan en de facultaire studentenraad. 
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HOOFDSTUK 2  DE VERKIEZINGEN  

AFDELING 1  HET STEMBUREAU  

Artikel 2.1.1  
1. Er is een stembureau dat is samengesteld uit drie tot vijf leden, waarvan ten minste 

één lid dient te staan ingeschreven als student aan de Radboud Universiteit. Het 
student-lid komt niet voor op een kandidatenlijst voor de USR, een FSR of OLC. 

2. De leden worden benoemd voor een periode van twee jaar door het College van 
Bestuur, gehoord de USR. Het College van Bestuur wijst een voorzitter aan en 
benoemt drie plaatsvervangende leden, waarvan één student. De leden van het 
stembureau zijn wederom benoembaar. 

3. Het stembureau wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. 
4. Het stembureau is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezingen 

van de Universitaire Studentenraad en de Facultaire Studentenraden. Het 
stembureau is tevens belast met de voorbereiding en de uitvoering van de 
verkiezingen van de Opleidingscommissies. 

5. Het stembureau heeft tot taak: 
a. het vaststellen van het kiesregister; 
b. het beslissen op verzoeken tot verbetering van de kiezersregisters; 
c. het beslissen over de geldigheid van de kandidaatstelling; 
d. het treffen van alle voorzieningen om een ordelijk verloop van de verkiezingen te 

verzekeren; 
e. het vaststellen en bekendmaken van de uitslagen van de verkiezingen; 
f. het voorzien in vacatures in de raden en opleidingscommissies; 
g. het vaststellen en bekendmaken van een tijdpad voor de verkiezingen 

uiterlijk 1 februari, en 
h. de behandeling van klachten.  

 
 

AFDELING 2  HET KIESRECHT EN HET KIEZERSREGISTER  

Artikel 2.2.1  
1. Het actief kiesrecht wordt uitgeoefend door bij de Radboud Universiteit ingeschreven 

studenten die zijn opgenomen in het door het stembureau vastgestelde 
kiezersregister. Studenten die na de vaststelling van het kiesregister tot twee weken 
voor aanvang van de verkiezingen zich uitschrijven, worden alsnog verwijderd uit dit 
register. Van dit register berust een exemplaar bij het stembureau.  

2. Het passief kiesrecht wordt uitgeoefend door bij de Radboud Universiteit 
ingeschreven studenten die zijn opgenomen in het door het stembureau vastgestelde 
kiezersregister.  

3. Het kiesregister bevat in elk geval de volgende gegevens van de kiesgerechtigden: 
a. de geslachtsnamen in alfabetische volgorde; 
b. de voorletters;  
c. de studentnummers; 
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d. de faculteit  
e. de opleiding.  

 
Artikel 2.2.2  

1. Het stembureau stelt het kiesregister op 1 februari voorafgaand aan de verkiezingen 
vast. 

2. De persoonlijke gegevens uit het kiesregister worden op een door het stembureau te 
bepalen datum na 1 februari via e-mail aan de student verstrekt. Het stembureau 
brengt dit tijdig ter openbare kennis. 

3. Gedurende een periode van twee weken na dit elektronisch bericht kan een student 
bij het stembureau schriftelijk een verzoek tot verbetering van het kiesregister 
indienen, indien hij van mening is, dat hijzelf daarin niet, niet behoorlijk of ten 
onrechte is opgenomen. 

4. Het kiesregister wordt bovendien vanaf een door het stembureau te bepalen datum 
na 1 februari op door het stembureau te bepalen plaatsen bij het ambtelijk 
secretariaat van de medezeggenschap gedurende twee weken ter inzage gelegd. Het 
stembureau brengt dit tijdig ter openbare kennis. Gedurende de terinzagelegging kan 
een medewerker of student bij het stembureau schriftelijk een verzoek tot 
verbetering van het kiesregister indienen, indien hij van mening is, dat hijzelf of een 
ander daarin niet, niet behoorlijk of ten onrechte is opgenomen. 

5. Het stembureau kan ambtshalve het kiesregister verbeteren tot de dag voorafgaand 
aan de verkiezingen. 

6. Indien het verzoek tot verbetering van het kiesregister een ander betreft dan de 
verzoeker, deelt het stembureau dit terstond schriftelijk aan die ander mede; bij 
ambtshalve verbetering van het kiesregister wordt dit eveneens terstond schriftelijk 
aan betrokkene meegedeeld. 

7. Het kiesregister is geldig tot de datum waarop de verkiezingsuitslag onaantastbaar is 
geworden  

 
 

AFDELING 3 DE KANDIDAATSTELLING  

Artikel 2.3.1  
1. Uiterlijk 12 weken voor de verkiezingsdatum geeft het stembureau bekendheid aan 

de mogelijkheid tot kandidaatstelling. 
2. De kandidaatstelling vindt plaats in een door het stembureau vastgestelde periode 

van 5 werkdagen. Deze data worden bekend gemaakt uiterlijk op de dag waarop het 
kiezersregister wordt vastgesteld. 

3. De kandidaatstelling geschiedt door persoonlijke indiening door een kiesgerechtigde 
van een door het stembureau vastgesteld formulier bij het stembureau.  

 
Artikel 2.3.2  

1. Een kandidatenlijst wordt ingediend door ten minste 5 en maximaal 10 kiezers onder 
opgave van hun naam, voorletters en studentnummer, duidelijk leesbaar 
ondertekend. 
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2. Indien een kiesgerechtigde aan de totstandkoming van twee of meer lijsten voor één 
FSR, OLC of twee of meer lijsten voor de USR, door middel van zijn handtekening zijn 
medewerking heeft verleend, is de medewerking aan deze lijsten ongeldig. 

3. Een kandidatenlijst als bedoeld in het eerste lid mag niet worden ondertekend door 
op die lijst voorkomende kandidaten.  

 
Artikel 2.3.3  

1. Een kandidatenlijst bevat ten hoogste 15 namen van kandidaten. 
2. Een kandidaat wordt op de kandidatenlijst vermeld met de geslachtsnaam en de 

voorletter(s). De voorletters mogen geheel of gedeeltelijk door voornamen worden 
vervangen. 

3. De namen van de kandidaten worden op de lijsten geplaatst in de volgorde, waarin 
de ondertekenaars aan hen de voorkeur geven.  

 
Artikel 2.3.4  

1. Tegelijk met de kandidatenlijst wordt een schriftelijke verklaring ingeleverd van 
iedere daarop voorkomende kandidaat, waarin hij bewilligt in de kandidaatstelling op 
de desbetreffende lijst alsmede in de plaats die hij inneemt op deze lijst.  

2. Het stembureau beslist op een verzoek om intrekking van de bewilliging.  
 
Artikel 2.3.5  

1. Het stembureau beslist binnen een week na de uiterste datum van kandidaatstelling 
of aan de eisen voor geldigheid van de lijsten voldaan is. Indien dit niet het geval is 
wordt daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling gedaan aan de indiener 
van de kandidatenlijst en de eerstgenoemde op de kandidatenlijst. 

2. Het stembureau beslist of- en binnen welke periode de gelegenheid bestaat een 
verzuim te herstellen.  

 
 
Artikel 2.3.6  
Het stembureau bepaalt de volgorde, waarin de kandidatenlijsten worden opgenomen op 
het stembiljet.  

 

AFDELING 4 DE STEMMING  

Artikel 2.4.1  
1. Het College van Bestuur bepaalt de wijze van stemmen, gehoord de USR. 
2. De stemming geschiedt door het inzenden van het stembiljet naar het stembureau of 

op elektronische wijze.  
3. De stemming vindt plaats op basis van de kandidatenlijsten die door het stembureau 

zijn vastgesteld.  
4. Het stembureau stelt voor het schriftelijk stemmen de laatste werkdag vast waarop 

de stembiljetten en de oproepingsformulieren in ontvangst kunnen worden 
genomen. Het stembureau stelt de periode vast waarin het elektronisch stemmen 
plaatsvindt.  
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5. Indien voor de USR, voor een FSR of een OLC slechts één kandidatenlijst is ingeleverd 
en het aantal gestelde kandidaten het aantal te vervullen plaatsen niet te boven gaat, 
wordt geen stemming gehouden, tenzij het stembureau op gemotiveerd verzoek van 
de indiener van de lijst anders beslist. 

 
 

A. DE SCHRIFTELIJKE STEMMING  

Artikel 2.4.2  
Ten behoeve van de schriftelijke stemming worden aan de kiesgerechtigden uiterlijk tien 
dagen voor de verkiezingen toegezonden: 

1. een stemkaart waarop in ieder geval vermeld de geslachtsnaam en de voorletters van 
de kiesgerechtigde, alsmede een aanduiding van de faculteit en de opleiding waartoe 
de kiesgerechtigde behoort;  

2. het stembiljet van de betreffende faculteit en opleiding;  
3. een stemenveloppe;  
4. een geadresseerde retourenveloppe, waarop een aanduiding van de faculteit en de 

opleiding waartoe de kiesgerechtigde behoort is vermeld, en 
5. een instructie.  

 
Artikel 2.4.3  
Aan de kiesgerechtigde die geen stembiljet heeft ontvangen of van wie het stembiljet in het 
ongerede is geraakt, wordt op zijn aanvraag eenmaal een duplicaat stembiljet uitgereikt. Het 
stembureau treft hiervoor een voorziening.  
 
Artikel 2.4.4  
De kiesgerechtigde brengt zijn stem uit door:  

1. het stembiljet in te vullen overeenkomstig de instructie; 
2. het ingevulde stembiljet in de stemenveloppe te sluiten; 
3. de stemkaart van zijn handtekening te voorzien; 
4. de stemkaart en de gesloten stemenveloppe separaat in de retourenveloppe te 

sluiten, en 
5. de retourenveloppe terug te zenden dan wel af te geven op het aangegeven adres, 

en wel op een zodanig tijdstip dat de retourenveloppe uiterlijk op de laatste dag van 
de stemming wordt ontvangen.  

 
Artikel 2.4.5  

1. De ontvangen retourenveloppen worden verzameld per faculteit en vervolgens 
geopend. 

2. Indien in de retourenveloppen een stemkaart wordt aangetroffen die niet vaneen 
handtekening is voorzien wordt de stemenveloppe vernietigd. 

3. Indien in de retourenveloppe een stemkaart wordt aangetroffen die van de 
handtekening van de kiesgerechtigde is voorzien, wordt de aanwezige 
stemenveloppe als een geldig uitgebrachte stem bij de andere stemenveloppen uit 
dezelfde faculteit verzameld.  
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4. Indien in de retourenveloppe alleen een stemenveloppe wordt aangetroffen, wordt 
deze afzonderlijk bewaard tot voor de opening van de stemenveloppen; deze 
enveloppen worden afzonderlijk geopend waarna wordt bepaald of de daarin 
aanwezige stembiljetten als geldig uitgebrachte stemmen moeten worden 
beschouwd.  

5. Indien een kiesgerechtigde meer dan een stemenveloppe of meer dan een stembiljet 
voor dezelfde faculteit heeft ingezonden, wordt de stem van deze kiesgerechtigde tot 
een niet geldig uitgebrachte stem verklaard.  

 
 

B.  ELEKTRONISCHE STEMMING  

Artikel 2.4.6  
1. Ten behoeve van de elektronische stemming wordt aan de kiesgerechtigden uiterlijk 

op de dag voorafgaand aan de verkiezingen een aankondiging toegezonden. 
2. In de aankondiging wordt in ieder geval vermeld: 

a. de raden of de OLC waarvoor de verkiezingen plaatsvinden; 
b. de wijze waarop en gedurende welke dagen het stemmen kan geschieden.  

 
Artikel 2.4.7  

1. Tijdens de door het stembureau vastgestelde verkiezingsperiode wordt de kiezer in 
de gelegenheid gesteld om zijn stem uit te brengen via de daarvoor ter beschikking 
staande internetsite. 

2. De kandidatenlijsten worden elektronisch zichtbaar gemaakt. 
3. De kiezer brengt zijn stem uit door invulling van het elektronisch stembiljet en de 

verzending daarvan via de internetsite.  
4. In het elektronisch verkiezingssysteem wordt vastgelegd dat de kiezer een stem heeft 

uitgebracht.  
 
Artikel 2.4.8  

1. Indien zich onregelmatigheden bij een stemming hebben voorgedaan en het 
stembureau van mening is dat deze onregelmatigheden van invloed kunnen zijn op 
de vaststelling van de uitslag van de verkiezing, kan het stembureau besluiten de 
stemming van onwaarde te verklaren.  

2. In het geval de stemming van onwaarde wordt verklaard, schrijft het stembureau zo 
spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen uit.  
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AFDELING 5 DE VASTSTELLING VAN DE UITSLAG  

Artikel 2.5.1  
1. Het stembureau stelt de uitslag van de verkiezingen vast en maakt deze bekend.  
2. Nadat de stemming heeft plaatsgevonden, houdt het stembureau de stemgegevens 

gedurende 3 maanden in bewaring.  
 
Artikel 2.5.2  
Indien voor een raad of een OLC het aantal kandidaten kleiner is dan het aantal beschikbare 
zetels blijft elke aldus ontstane vacature onvervuld tot een eerstvolgende periodieke 
verkiezing.  
 
Artikel 2.5.3  

1. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare zetels, wordt de 
uitslag van de stemming van de USR als volgt bepaald: 

a. van elke lijst wordt vastgesteld:  
1) het aantal stemmen dat op iedere kandidaat is uitgebracht; 
2) de som van de aantallen stemmen bedoeld onder 1.: deze som wordt 

stemcijfer genoemd;  
b. het stembureau deelt de som van de stemcijfers van alle lijsten van de 

betreffende raad door het aantal in die raad te bezetten zetels; het aldus 
verkregen quotiënt wordt kiesdeler genoemd; 

c. even zovele malen als de kiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een lijst 
wordt aan die lijst één van de te bezetten zetels toegekend. De daarbij 
overblijvende stemmen alsmede de stemmen uitgebracht op een lijst die de 
kiesdeler niet haalde, gelden daarbij als overschotstemmen. 

d. Zetels die op de in de voorgaande leden bepaalde wijze niet kunnen worden 
vervuld, worden als restzetels achtereenvolgens toegekend aan de lijsten met 
de meeste overschotstemmen, mits de kiesdeler behaald is. Bij een gelijk 
aantal overschotstemmen op twee of meer lijsten beslist het lot welke lijst 
het eerst een restzetel krijgt. 

e. De aan een lijst toegevallen zetels worden toegewezen aan de daarop 
staande kandidaten die persoonlijk meer dan de helft van de kiesdeler 
hebben gehaald, zijnde het naast hogere hele getal van de helft van de 
kiesdeler, in volgorde van de door hen verkregen stemmen. Eventuele na 
toepassing van vorige volzin resterende zetels worden toegewezen aan de 
overige kandidaten in de volgorde waarop zij op de lijst voorkomen. 

2. Indien door toepassing van de vorige leden aan een lijst 1 of meer zetels worden 
toegekend boven het aantal kandidaten op die lijst vermeld, wordt/worden deze 
zetel(s) toegewezen aan een of meer andere lijsten met inachtneming van het onder 
d. van het eerste lid van dit artikel bepaalde.  

 
Artikel 2.5.4  

1. Indien het aantal kandidaten groter is dan het aantal beschikbare zetels, wordt de 
uitslag van de stemming van OLC en FSR als volgt bepaald:  

a. van elke lijst wordt vastgesteld:  
1) het aantal stemmen dat op iedere kandidaat is uitgebracht; 
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2) de som van de aantallen stemmen bedoeld onder 1: deze som wordt 
stemcijfer genoemd; 

b. het stembureau deelt de som van de stemcijfers van alle lijsten van de 
betreffende raad of OLC door het aantal in die raad of OLC te bezetten zetels; 
het aldus verkregen quotiënt wordt kiesdeler genoemd; 

c. even zoveel malen als de kiesdeler is begrepen in het stemcijfer van een lijst 
wordt aan die lijst 1 van de te bezetten zetels toegekend. De daarbij 
overblijvende stemmen alsmede de stemmen uitgebracht op een lijst die de 
kiesdeler niet haalde, gelden daarbij als overschotstemmen;  

d. zetels die op de in de voorgaande leden bepaalde wijze niet kunnen worden 
vervuld, worden als restzetels achtereenvolgens toegekend aan de lijsten met 
de meeste overschotstemmen. Bij een gelijk aantal overschotstemmen op 
twee of meer lijsten beslist het lot welke lijst het eerst een restzetel krijgt. 

e. De aan een lijst toegevallen zetels worden toegewezen aan de daarop 
staande kandidaten in de volgorde van het door ieder van hen verkregen 
aantal stemmen: bij gelijke stemmenaantallen wordt de volgorde van 
toewijzing bepaald via loting. 

2. Indien door toepassing van de vorige leden aan een lijst 1 of meerzetels worden 
toegekend boven het aantal kandidaten op die lijst vermeld, wordt/worden deze 
zetel(s) toegewezen aan een of meer andere lijsten met inachtneming van het onder 
d. van het eerste lid van dit artikel bepaalde.  

 
Artikel 2.5.5  

1. Het stembureau legt in een proces-verbaal vast welke kandidaten zijn gekozen. 
2. Het stembureau doet aan iedere kandidaat schriftelijk mededeling van de uitslag van 

de verkiezing. Van deze mededeling wordt afschrift gezonden aan het secretariaat 
van de betreffende raad of OLC.  

 

AFDELING 6  VACATURES  

Artikel 2.6.1  
1. Van een tussentijds ontstane vacature geeft de voorzitter van de betrokken raad of 

OLC kennis aan het stembureau.  
2. Het stembureau voorziet binnen een maand in de ontstane vacature.  
3. Het stembureau wijst die kandidaat aan die nog geen zitting heeft in de betrokken 

raad of OLC en die op de kandidatenlijst waaruit het aftredende lid afkomstig is het 
hoogste is geplaatst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.5.3 e.v. Indien 
op een kandidatenlijst geen kandidaten meer aanwezig zijn om de vacature te 
vervullen, wordt de zetel toegewezen aan een andere kandidatenlijst, eveneens met 
inachtneming van artikel 2.5.3. e.v. 
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HOOFDSTUK 3 DE UNIVERSITAIRE STUDENTENRAAD  

AFDELING 1 SAMENSTELLING, ZITTINGSPERIODE EN ZITTINGSDUUR 

UNIVERSITAIRE STUDENTENRAAD  

Artikel 3.1.1  
De Universitaire studentenraad heeft 8 zetels voor de volgens het bepaalde in Hoofdstuk II 
van dit reglement gekozen leden en voor elke koepelorganisatie één zetel, te bezetten door 
een door het koepelbestuur aan te wijzen lid. Een lid van de universitaire studentenraad kan 
niet tevens lid van de ondernemingsraad zijn. 
 
Artikel 3.1.2  

1. De zittingstermijn van leden van de universitaire studentenraad bedraagt één jaar. Bij 
de vervulling van tussentijds ontstane vacatures eindigt de zittingstermijn van het 
vervangende lid bij ommekomst van de termijn die gold voor het vervangen lid. 

2. De gekozen aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. De aangewezen aftredende 
leden kunnen voor een nieuwe zittingstermijn worden aangewezen. 

3. De zittingsperiode van de leden van de universitaire studentenraad vangt aan op 1 
september.  

 

AFDELING 2 FACILITEITEN UNIVERSITAIRE STUDENTENRAAD  

Artikel 3.2.1  
1. Het college van bestuur voorziet in ondersteuning van de universitaire 

studentenraad.  
2. Het college van bestuur stelt na overleg met de universitaire studentenraad een 

regeling vast, met betrekking tot de voor een goede taakvervulling van de raad 
noodzakelijk te maken kosten.  

 

AFDELING 3 BENADELING  

Artikel 3.3.1  
Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de leden van een raad niet uit hoofde van 
hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld.  
 

 

AFDELING 4  DE OVERLEGVERGADERING  

Artikel 3.4.1  
Het voorzitterschap van de overlegvergadering wordt door het college van bestuur en de 
universitaire studentenraad in onderling overleg geregeld.  
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Artikel 3.4.2  
1. De universitaire studentenraad en het college van bestuur komen in vergadering 

bijeen volgens een in onderling overleg tussen het college van bestuur en de 
universitaire studentenraad voor een jaar vastgesteld vergaderrooster en daarnaast 
indien het college van bestuur of de universitaire studentenraad dit nodig acht. 

2. Het college van bestuur draagt zorg voor het bijeenroepen van de vergadering en 
stelt in overleg met de universitaire studentenraad de agenda vast. 

3. De universitaire studentenraad kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft 
van de zittende leden aanwezig is. 

4. De universitaire studentenraad kan alleen besluiten nemen over onderwerpen die 
zijn geagendeerd. 

5. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de overlegvergadering besluit dat de 
vergadering of een onderdeel daarvan besloten is.  

 
Artikel 3.4.3  

1. De universitaire studentenraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ter 
bepaling of aan dit voorschrift is voldaan, tellen blanco stemmen en onthoudingen 
niet mee. 

2. In afwijking van het in de eerste volzin van lid 1 bepaalde wordt het besluit om in te 
stemmen met het reglement van de universitaire studentenraad genomen met 
tweederde meerderheid van stemmen. Aan de stemmen wordt een dusdanig 
gewicht toegekend dat de stemmen van de gekozen leden tezamen een zelfde 
gewicht hebben als de stemmen van de door de koepelorganisaties aangewezen 
leden tezamen. 

3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. 
4. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
5. Het college van bestuur kan zijn voorstel, op grond van hetgeen door de universitaire 

studentenraad naar voren is gebracht, ter vergadering wijzigen.  
 
Artikel 3.4.4   
Het college van bestuur draagt zorg voor een voorziening voor de verslaglegging van de 
overlegvergaderingen.  
 

 

AFDELING 5  INSTEMMINGSRECHTEN  

Artikel 3.5.1  
1. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de universitaire 

studentenraad voor elk door het college van bestuur te nemen besluit tot de 
vaststelling of wijziging van: 

a. het algemeen beleid met betrekking tot de studenten, behoudens indien en 
voor zover onderdelen reeds onderwerp van instemming in de universitaire 
gezamenlijke vergadering zijn of zijn geweest; 

b. het beleid met betrekking tot studentenvoorzieningen; 
c. het studentenstatuut; 
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d. de regeling financiële ondersteuning van studenten, en 
e. het reglement van de universitaire studentenraad en de facultaire 

studentenraad.  
2. Na bespreking in de overlegvergadering van de in lid 1 bedoelde voorgenomen 

besluiten deelt de universitaire studentenraad ter vergadering dan wel de 
eerstvolgende vergadering aan het college van bestuur mee of de gevraagde 
instemming is verleend. In onderling overleg tussen het college van bestuur en de 
universitaire studentenraad kan hiervan worden afgeweken.  

 
Artikel 3.5.2  

1. Een verzoek van het college van bestuur om instemming met een voorgenomen 
besluit geschiedt schriftelijk. 

2. Indien aan het voorgenomen besluit van het college van bestuur deinstemming is 
onthouden, deelt het college van bestuur aan de universitaire studentenraad mee of 
het voorgenomen besluit wordt ingetrokken dan wel wordt voorgelegd aan het 
stichtingsbestuur. Indien deze mededeling niet binnen drie maanden wordt gedaan, 
vervalt het voorgenomen besluit.  

 

AFDELING 6  ANDERE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN  

Artikel 3.6.1   
1. De universitaire studentenraad bevordert naar vermogen openheid en openbaarheid 

en onderling overleg binnen de universiteit. 
2. De universitaire studentenraad waakt tegen discriminatie van studenten en 

bevordert de gelijke behandeling van studenten binnen de universiteit.  
 
Artikel 3.6.2   
Het college van bestuur verschaft de universitaire studentenraad, al dan niet gevraagd, tijdig 
alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.  
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HOOFDSTUK 4 FACULTAIRE STUDENTENRAAD  

AFDELING 1  SAMENSTELLING, ZITTINGSTERMIJN EN 

ZITTINGSDUUR  

Artikel 4.1.1  
1. Een facultaire studentenraad heeft 6, volgens het bepaalde in hoofdstuk II van dit 

reglement gekozen leden, met uitzondering van de facultaire studentenraad van de 
faculteit der Rechtsgeleerdheid, die 4 leden heeft en de facultaire studentenraad van 
de faculteit der Medische Wetenschappen die 8 leden heeft. Een lid van de facultaire 
studentenraad kan niet tevens lid van de onderdeelcommissie van de desbetreffende 
faculteit zijn. 

2. De studentenraad voor de Facultaire Unie Filosofie, Theologie en 
Religiewetenschappen bestaat uit 8 leden en wordt gevormd uit de kiesdistricten 
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, met dien verstande dat: 

a. vier leden afkomstig zijn uit het kiesdistrict Wijsbegeerte; 
b. ten minste één der leden afkomstig is uit het kiesdistrict Theologie en  
c. ten minste één der leden afkomstig is uit het kiesdistrict 

Religiewetenschappen. 
Voor het overige zijn alle bepalingen van dit reglement van overeenkomstige 
toepassing. 

3. De zittingstermijn van leden van de facultaire studentenraad bedraagt één jaar. Bij de 
vervulling van tussentijds ontstane vacatures eindigt de zittingstermijn van het 
vervangende lid bij ommekomst van de termijn die gold voor het vervangen lid.  

4. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 
5. De zittingsperiode van de leden van de facultaire studentenraad vangt aan op 1 

september.  
 

AFDELING 2  FACILITEITEN FACULTAIRE STUDENTENRAAD  

Artikel 4.2.1  
1. De decaan voorziet in ondersteuning van de facultaire studentenraad. 
2. De decaan stelt na overleg met de facultaire studentenraad een regeling vast, met 

betrekking tot de voor een goede taakvervulling van de raad noodzakelijk te maken 
kosten.  

 

AFDELING 3 BENADELING  

Artikel 4.3.1   
De decaan draagt er zorg voor dat de leden van een raad niet uit hoofde van hun 
lidmaatschap van de raad worden benadeeld.  
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AFDELING 4  DE OVERLEGVERGADERING  

Artikel 4.4.1   
De decaan leidt de overlegvergadering.  
 
Artikel 4.4.2   

1. De facultaire studentenraad en de decaan komen in vergadering bijeen volgens een 
in onderling overleg tussen decaan en de facultaire studentenraad voor een jaar 
vastgesteld vergaderrooster en daarnaast indien de decaan of de facultaire 
studentenraad dit nodig acht. 

2. De decaan draagt zorg voor het bijeenroepen van de vergadering en stelt in overleg 
met de facultaire studentenraad de agenda vast. 

3. De facultaire studentenraad kan slechts besluiten nemen indien meer dan de helft 
van de zittende leden aanwezig is.  

4. De facultaire studentenraad kan alleen besluiten nemen over onderwerpen die zijn 
geagendeerd.  

5. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de overlegvergadering besluit dat de 
vergadering of een onderdeel daarvan besloten is.  

 
Artikel 4.4.3  

1. De facultaire studentenraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ter 
bepaling of aan dit voorschrift is voldaan, tellen blanco stemmen en onthoudingen 
niet mee. 

2. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. 
3. Bij staking van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
4. De decaan kan zijn voorstel, op grond van hetgeen door de facultaire studentenraad 

naar voren is gebracht, ter vergadering wijzigen.  
 
Artikel 4.4.4  
De decaan draagt zorg voor een voorziening voor de verslaglegging van de 
overlegvergaderingen.  
 

 

AFDELING 5 INSTEMMINGSRECHTEN  

Artikel 4.5.1  
1. De decaan behoeft de voorafgaande instemming van de facultaire studentenraad 

voor elk door de decaan te nemen besluit met betrekking tot de vaststelling of 
wijziging van: 

a. de uitvoering van de kwaliteitszorg op het gebied van het onderwijs, en 
b. het beleid met betrekking tot de studenten en de studentenvoorzieningen in 

de faculteit. 
2. Verzoeken van de decaan om instemming met een voorgenomen besluit, geschieden 

schriftelijk.  
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AFDELING 6 ANDERE BEVOEGDHEDEN  

Artikel 4.6.1  
1. De studentenraad is bevoegd eigener beweging of op verzoek van de decaan 

standpunten kenbaar te maken en voorstellen te doen met betrekking tot de 
uitvoering van het onderwijs en de aangelegenheden als bedoeld in artikel 4.5.1 lid 1 
van dit reglement. 

2. De decaan verschaft de facultaire studentenraad tijdig alle inlichtingen die deze voor 
de uitoefening van zijn bevoegdheden redelijkerwijze nodig heeft.  
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HOOFDSTUK  5 GESCHILLENREGELING 

Artikel 5.1.1  
1. Inzake medezeggenschapsgeschillen tussen het college van bestuur en de 

universitaire studentenraad beslist het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur 
besluit na bindend advies van een door het stichtingsbestuur in te stellen commissie. 

2. Indien het stichtingsbestuur van oordeel is dat door opvolging van het advies van de 
commissie de identiteit van de universiteit of haar bestuurlijke autonomie wordt 
aangetast, is het bestuur bevoegd een van het advies afwijkend besluit te nemen. De 
afwijking is met redenen omkleed.  

3. De in lid 1 bedoelde commissie bestaat uit 3 leden en 3 plaatsvervangende leden, 
waarvan één lid en één plaatsvervangend lid worden gekozen door het college van 
bestuur, één lid en één plaatsvervangend lid door de universitaire studentenraad en 
één lid en één plaatsvervangend lid, tevens voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
door het stichtingsbestuur. 

4. Tot lid van de commissie kunnen niet worden gekozen leden van het 
stichtingsbestuur, studenten, degenen die een arbeidsovereenkomst hebben met de 
stichting.  

5. Het stichtingsbestuur neemt kennis van geschillen, op verzoek van het college van 
bestuur dan wel de universitaire studentenraad: 

a. indien het college van bestuur ten aanzien van een besluit de krachtens 
artikel 3.5.1 vereiste instemming niet heeft verworven en het college van 
bestuur zijn voorstel wenst te handhaven, 

b. indien het college van bestuur en de universitaire studentenraad van mening 
verschillen over de interpretatie van dit reglement.  

 
 
 
Artikel 5.1.2   

1. Ten aanzien van een geschil als bedoeld in artikel 5.1.1 lid 5 onder a. beoordeelt het 
stichtingsbestuur of het college van bestuur bij de afweging van de betrokken 
belangen in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen.  

2. Ten aanzien van een geschil als bedoeld in artikel 5.1.1 lid 5 onder b. doet het 
stichtingsbestuur een uitspraak over de wijze waarop het deel van het reglement 
waarover het interpretatiegeschil handelt, dient te worden geïnterpreteerd.  
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Artikel 5.1.3  

1. Inzake medezeggenschapsgeschillen tussen de decaan en de facultaire 
studentenraad beslist het college van bestuur. 

2. De decaan, dan wel de facultaire studentenraad kan beroep instellen tegen het 
besluit: van het college van bestuur, als bedoeld in lid 1, bij het stichtingsbestuur. Het 
stichtingsbestuur besluit na bindend advies van een door het stichtingsbestuur in te 
stellen commissie. 

3. Het college van bestuur neemt kennis van geschillen, op verzoek van de decaan dan 
wel de facultaire studentenraad:  

a. indien de decaan ten aanzien van een besluit de krachtens artikel 4.5.1 
vereiste instemming niet heeft verworven en de decaan zijn voorstel wenst te 
handhaven, 

b. indien de decaan en de facultaire studentenraad van mening verschillen over 
de interpretatie van dit reglement.  

 
Artikel 5.1.4   

1. Ten aanzien van een geschil als bedoeld in artikel 5.1.3 lid 3 onder a. beoordeelt het 
college van bestuur of de decaan bij de afweging van debetrokken belangen in 
redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. 

2. Ten aanzien van een geschil als bedoeld in artikel 5.1.3 lid 3 onder b. doet het college 
van bestuur een uitspraak over de wijze waarop het deel van het reglement waarover 
het interpretatiegeschil handelt, dient te worden geïnterpreteerd.  
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HOOFDSTUK 6  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN  

Artikel 6.1.1  
(vervallen) 
 
Artikel 6.1.2  
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur niet dan nadat 
daaromtrent overleg is gevoerd met de universitaire studentenraad.  
 
 


