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HOOFDSTUK I ALGEMEEN 
 

Afdeling 1  De opleidingen 
 

Artikel 1. 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

 
 

a. WHW: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; 
b. Stichting: de Stichting Katholieke Universiteit; 
c. Statuten: de statuten van de stichting; 
d. universiteit: de Radboud Universiteit Nijmegen; 
e. Structuurregeling: de structuurregeling van de universiteit, als bedoeld in artikel 3 

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

de universiteit; 
i. universitaire 

studentenraad: 
de studentenraad als bedoeld in artikel 40 van de 
structuurregeling; 

j. facultaire studentenraad: de facultaire studentenraad als bedoeld in artikel 41 van de 
structuurregeling; 

k. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de universiteit; 
l. onderdeelcommissie: een commissie van de ondernemingsraad als bedoeld in het 

instellingsbesluit onderdeelcommissie van de ondernemingsraad 
conform art. 15 lid 3 WOR; 

m. universitaire gezamenlijke 
vergadering: 

de gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 40 van de 
structuurregeling; 

n. facultaire gezamenlijke 
vergadering: 

de facultaire gezamenlijke vergadering als bedoeld in artikel 41 
van de structuurregeling, en 

o. overlegvergadering: het overleg tussen het college van bestuur en de universitaire 
gezamenlijke vergadering, dan wel tussen de decaan en de 
facultaire gezamenlijke vergadering. 

p. UMC Raad: een medezeggenschapsorgaan van het Radboudumc als genoemd 
in artikel 42 van de structuurregeling; 
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HOOFDSTUK II DE UNIVERSITAIRE GEZAMENLIJKE 
VERGADERING 

 
Afdeling 1  Samenstelling universitaire gezamenlijke vergadering 

 
Artikel 2.1.1 
In de universitaire gezamenlijke vergadering hebben zitting de leden van de ondernemingsraad, vier 
personen als afgevaardigden van de UMC Raad (gezamenlijk de personeelsgeleding) en de gekozen 
leden van universitaire studentenraad (de studentengeleding). Een lid van de universitaire 
gezamenlijke vergadering kan slechts lid zijn van hetzij de ondernemingsraad, hetzij de universitaire 
studentenraad, hetzij een van de vier personen die door de UMC Raad zijn afgevaardigd. 

 
Afdeling 2  De overlegvergadering 

 
Artikel 2.2.1 
1. De overlegvergadering van de universitaire gezamenlijke vergadering wordt beurtelings 

voorgezeten door de voorzitter van de ondernemingsraad, de voorzitter van de universitaire 
studentenraad en de voorzitter van het college van bestuur.  

 
Artikel 2.2.2 

1. Een overlegvergadering wordt gehouden: 
a. op voorstel van het college van bestuur, 
b. op gemotiveerd verzoek van 5 leden van de universitaire gezamenlijke vergadering. 

Er vindt tenminste viermaal per jaar een overlegvergadering plaats. 
2. De bijeenroeping van de overlegvergadering geschiedt door middel van een schriftelijke 

kennisgeving, die tevens de agenda bevat. De bijeenroeping geschiedt ten minste 7 dagen 
voor de te houden vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen. 

3. De universitaire gezamenlijke vergadering kan slechts besluiten nemen indien meer dan de 
helft van de zittende leden van de personeelsgeleding en minstens de helft van de 
gekozen leden van de universitaire studentenraad aanwezig is. 

4. De universitaire gezamenlijke vergadering 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 2.2.3 
1. De universitaire gezamenlijke vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Ter 

bepaling of aan dit voorschrift is voldaan, tellen blanco stemmen en onthoudingen niet mee. 
2. Aan een stem van een lid van de universitaire gezamenlijke vergadering wordt een zodanig 

gewicht toegekend, dat de stemmen van de zittende leden afkomstig uit de personeelsgeleding 
tezamen een even groot gewicht hebben als de stemmen van de zittende leden afkomstig uit de 
universitaire studentenraad tezamen. 

3. In afwijking van het in lid 1 bepaalde wordt het besluit om in te stemmen met het reglement van de 
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universitaire en facultaire gezamenlijke vergadering genomen met tweederde meerderheid van 
het gewogen stemmenaantal. 

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

gezamenlijke vergadering naar voren is gebracht, ter vergadering wijzigen. 

 
Artikel 2.2.4 
Het college van bestuur staat de universitaire gezamenlijke vergadering het gebruik toe van de 
voorzieningen waarover zij kan beschikken, en die de vergadering voor de vervulling van haar taak 
redelijkerwijs nodig heeft waaronder in ieder geval worden verstaan ambtelijke, financiële en juridische 
ondersteuning en scholing. 

 
Afdeling 3  Instemmings- en adviesrechten 

 
Artikel 2.3.1 

1. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de universitaire 
gezamenlijke vergadering voor elk door het college van bestuur te nemen besluit tot 
vaststelling of wijziging van: 

a. het instellingsplan; 
b. de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek wordt bewaakt, 
c. het bestuurs- en beheersreglement, 
d. het reglement van de universitaire gezamenlijke vergadering en facultaire 

gezamenlijke vergadering, 
e. de regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn. 

2. Het college van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de universitaire 
gezamenlijke vergadering over: 

a. de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting; 
b. de wijzigingen in het verdeelmodel; 
c. de meerjareninvesteringsprognose (MIP). 

3. Na bespreking in de overlegvergadering van een voorgenomen besluit als bedoeld in leden 1 
en 2, deelt de universitaire gezamenlijke vergadering ter vergadering, schriftelijk na afloop van 
de vergadering, dan wel in de eerstvolgende overlegvergadering aan het college van bestuur 
mee of de gevraagde instemming is verleend. 

 
Artikel 2.3.2 

1. Het college van bestuur vraagt vooraf advies aan de universitaire gezamenlijke vergadering 
over een door het college van bestuur te nemen besluit over het algemeen beleid met 
betrekking tot het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit en inzake 
een belangrijke organisatiewijziging, voor zover het betreft de inrichting van de universiteit. 

2. Het college van bestuur vraagt eveneens vooraf advies aan de universitaire gezamenlijke 
vergadering over een door het college van bestuur te nemen besluit met betrekking tot 

a. de begroting; 
b. majeure investeringen; 
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c. het instellingscollegegeld.. 
3. Het Stichtingsbestuur vraagt vooraf advies aan de universitaire gezamenlijke vergadering 

over een door het Stichtingsbestuur te nemen besluit met betrekking tot 

a. benoemen en ontslaan leden college van bestuur; 

b. de profielen voor de benoeming van het college van bestuur 

4. Een besluit van het college van bestuur dat afwijkt van een advies van de universitaire 
gezamenlijke vergadering als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt met redenen 
omkleed. 

5. De universitaire gezamenlijke vergadering brengt zijn advies tijdens de overlegvergadering uit, 
schriftelijk na afloop van de vergadering, dan wel in de eerstvolgende overlegvergadering. In 
onderling overleg tussen het college van bestuur en de universitaire gezamenlijke vergadering 
kan hiervan worden afgeweken. 

 
Artikel 2.3.3 

1. Een verzoek van het college van bestuur om instemming of advies op een voorgenomen 
besluit, geschiedt schriftelijk. 

2. Indien de gezamenlijke vergadering haar advies niet in één van de in artikel 2.3.2 lid 5 
genoemde vergaderingen heeft uitgebracht, kan het college van bestuur het betreffende 
besluit nemen. 

3. Indien aan het voorgenomen besluit van het college van bestuur de instemming is onthouden, 
deelt het college van bestuur binnen drie maanden aan de universitaire gezamenlijke 
vergadering 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 4  Andere bevoegdheden 

 
Artikel 2.4.1 
Het college van bestuur stelt de universitaire gezamenlijke vergadering twee maal per jaar in de 
gelegenheid de algemene gang van zaken in de universiteit met hem te bespreken. Naar aanleiding 
van deze bespreking is de universitaire gezamenlijke vergadering bevoegd voorstellen te doen en 
standpunten kenbaar te maken. 

 
Artikel 2.4.2 

1. Het college van bestuur verschaft de universitaire gezamenlijke vergadering tijdig alle 
inlichtingen die deze voor de uitoefening van haar bevoegdheden redelijkerwijs nodig heeft. 

2. Ter bespreking van de algemene gang van zaken in de universiteit, als bedoeld in artikel 2.4.1 
worden de gegevens ter beschikking gesteld als bedoeld in artikel 31a van de WOR. 

 
Artikel 2.4.3. 
Het presidium van de universitaire gezamenlijke vergadering, bestaande uit de voorzitter, vice- 
voorzitter en secretaris van de Ondernemingsraad en de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van 
de Universitaire Studentenraad, wordt in voorkomende gevallen in de gelegenheid gesteld mogelijke 
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kandidaten voor lidmaatschap van het stichtingsbestuur aan het college van bestuur voor te leggen. 
Het college van bestuur zal de betreffende namen ter kennis brengen van het stichtingsbestuur. 
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HOOFDSTUK III DE FACULTAIRE GEZAMENLIJKE 
VERGADERING 

 
Afdeling 1  Samenstelling facultaire gezamenlijke vergadering 

 
Artikel 3.1.1 
In de facultaire gezamenlijke vergadering hebben zitting de leden van de onderdeelcommissie en de 
leden van de studentenraad. Een lid van de facultaire gezamenlijke vergadering kan slechts lid zijn 
van hetzij de onderdeelcommissie ingesteld voor de faculteit, hetzij de desbetreffende facultaire 
studentenraad. 

 
Afdeling 2  De overlegvergadering 

 
Artikel 3.2.1 
De decaan leidt de overlegvergadering, tenzij het faculteitsreglement anders bepaalt. 

 
Artikel 3.2.2 

1. Een overlegvergadering wordt gehouden: 
a. op voorstel van de decaan, respectievelijk de voorzitter van de overlegvergadering, 
b. op gemotiveerd verzoek van tenminste drie van de leden van de facultaire 

gezamenlijke vergadering. 
2. De bijeenroeping van de overlegvergadering geschiedt door middel van een schriftelijke 

kennisgeving, die tevens de agenda bevat. De bijeenroeping geschiedt tenminste 7 dagen 
voor de te houden vergadering, behoudens in spoedeisende gevallen. 

3. De facultaire gezamenlijke vergadering kan slechts besluiten nemen indien minstens de helft 
van de zittende leden van de onderdeelcommissie van de faculteit en minstens de helft van de 
zittende leden van de facultaire studentenraad aanwezig zijn. 

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

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

 
Artikel 3.2.3 

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

2. Aan de stem van een lid van de facultaire gezamenlijke vergadering wordt een zodanig 
gewicht toegekend, dat de stemmen van de zittende leden van de onderdeelcommissie 
tezamen 6/10 van het totale stemmenaantal uitmaken en de stemmen van de zittende leden 
van de studentenraad tezamen 4/10 van het totale stemmenaantal uitmaken. 

3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. 
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
5. De decaan kan zijn voorgenomen besluit, op grond van hetgeen door de facultaire 

gezamenlijke vergadering naar voren is gebracht, ter vergadering wijzigen. 
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Artikel 3.2.4 
De decaan draagt zorg voor een voorziening voor de verslaglegging van de overlegvergadering van 
de facultaire gezamenlijke vergadering. 

 
Afdeling 3  Instemmings- en adviesrechten 

 
Artikel 3.3.1 
De decaan behoeft de voorafgaande instemming van de facultaire gezamenlijke vergadering voor elk 
voorgenomen besluit tot vaststelling of wijziging van: 

a. het faculteitsreglement, 
b. de onderwijs- en examenregeling, 
c. de wijze waarop de kwaliteit van onderwijs en onderzoek binnen de faculteit wordt 

bewaakt, 
d. het beleidsplan. 

 
Artikel 3.3.2 

1. De facultaire gezamenlijke vergadering wordt vooraf door de decaan in de gelegenheid 
gesteld om advies uit te brengen over een voorgenomen besluit met betrekking tot een 
belangrijke organisatiewijziging, voor zover het betreft de inrichting van de faculteit. 

2. Het faculteitsbestuur vraagt eveneens vooraf advies aan de facultaire gezamenlijke 
vergadering over een door het faculteitsbestuur te nemen besluit met betrekking tot de 
facultaire begroting zoals deze bij het college van bestuur wordt ingediend. Dit advies wordt 
op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het advies van de facultaire gezamenlijke vergadering 
meegenomen kan worden in de begrotingsbespreking tussen het faculteitsbestuur en het 
college van bestuur. 

 
Artikel 3.3.3 

1. Een verzoek om instemming of advies op een voorgenomen besluit geschiedt schriftelijk. 
2. Na bespreking in de overlegvergadering van het voorgenomen besluit als bedoeld in lid 1, 

deelt de facultaire gezamenlijke vergadering ter vergadering, schriftelijk na afloop van de 
vergadering, dan wel in de eerstvolgende overlegvergadering aan de decaan mee of de 
gevraagde instemming is verleend dan wel hoe het advies luidt. In onderling overleg tussen 
decaan en de facultaire gezamenlijke vergadering kan hiervan worden afgeweken. 

3. Indien aan het voorgenomen besluit de instemming is onthouden, deelt de decaan, eventueel 
in gezamenlijkheid met de vice-decaan, binnen drie maanden aan de facultaire gezamenlijke 
vergadering mee of het voorgenomen besluit wordt ingetrokken dan wel wordt voorgelegd aan 
het college van bestuur overeenkomstig artikel 4.1.3 van dit reglement. 

4. Indien de facultaire gezamenlijke vergadering haar advies niet in één van de in lid 2 
genoemde vergaderingen heeft uitgebracht, kan de decaan het desbetreffende besluit nemen. 

 
Afdeling 4  Andere bevoegdheden 

 
Artikel 3.4.1 

1. Het advies aan het college van bestuur met betrekking tot de benoeming van een hoogleraar, 
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alsmede het besluiten tot benoeming van een directeur van een onderwijsinstituut of een 
onderzoeksinstituut, kan niet geschieden dan nadat daaromtrent overleg met de facultaire 
gezamenlijke vergadering is gevoerd. 

2. De facultaire gezamenlijke vergadering is bevoegd uit eigener beweging of op verzoek van de 
decaan standpunten kenbaar te maken met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied 
van het onderwijs, het onderzoek en de maatschappelijke dienstverlening van de faculteit. 

3. De decaan stelt de facultaire gezamenlijke vergadering twee maal per jaar in de gelegenheid 
de algemene gang van zaken in de faculteit met hem te bespreken. Naar aanleiding van deze 
bespreking is de facultaire gezamenlijke vergadering bevoegd voorstellen te doen en 
standpunten kenbaar te maken. 

 
Artikel 3.4.2 

1. De decaan verschaft de facultaire gezamenlijke vergadering tijdig alle inlichtingen die deze 
voor de uitoefening van haar bevoegdheden redelijkerwijze nodig heeft. 

2. Ter bespreking van de algemene gang van zaken in de faculteit, als bedoeld in artikel 3.4.1 lid 
3 worden de gegevens ter beschikking gesteld als bedoeld in artikel 31a van de WOR. 
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HOOFDSTUK IV GESCHILLENREGELING 
 

Artikel 4.1.1 
1. Inzake medezeggenschapsgeschillen tussen het college van bestuur en de universitaire 

gezamenlijke vergadering 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 gezamenlijke vergadering 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 de leden van het stichtingsbestuur, 
studenten en 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 gezamenlijke vergadering: 

a. indien het college van bestuur ten aanzien van een besluit de krachtens artikel 2.3.1 
vereiste instemming niet heeft verworven en het college van bestuur zijn voorstel 
wenst te handhaven, 

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

6. Het stichtingsbestuur neemt kennis van geschillen, op verzoek van de universitaire 
gezamenlijke vergadering, indien het college van bestuur een op grond van artikel 2.3.3 
uitgebracht advies niet of niet geheel volgt en de universitaire gezamenlijke vergadering van 
oordeel is dat daardoor zijn belang of dat van de universiteit ernstig wordt geschaad. 

 
Artikel 4.1.2 

1. Ten aanzien van een geschil als bedoeld in artikel 4.1.1 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 4.1.1 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. 

3. Ten aanzien van een geschil als bedoeld in artikel 4.1.1 lid 6 beoordeelt het stichtingsbestuur 
of het college van bestuur bij het niet of niet geheel volgen van het advies van de raad: 

a. gehandeld heeft in strijd met het reglement, 
b. onvoldoende gemotiveerd heeft waarom is afgeweken van het advies van de raad, of 
c. bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit heeft 

kunnen komen. 



Reglement UGV en FGV, zoals gewijzigd op 12 maart 2018 
pagina 11 van 12 

 

Artikel 4.1.3 
1. Inzake medezeggenschapsgeschillen tussen de decaan en de facultaire gezamenlijke 

vergadering beslist het college van bestuur. 
2. De decaan, dan wel de facultaire gezamenlijke vergadering 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, conform artikel 4.1.1 lid 3. 

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

a. indien de decaan ten aanzien van een besluit de krachtens artikel 3.3.1 vereiste 
instemming niet heeft verworven en de decaan zijn voorstel wenst te handhaven, 

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

4. Het college van bestuur neemt kennis van geschillen, op verzoek van de universitaire 
gezamenlijke vergadering, indien de decaan een op grond van artikel 3.3.2 uitgebracht advies 
niet of niet geheel volgt en de facultaire gezamenlijke vergadering van oordeel is dat daardoor 
haar belang of dat van de universiteit ernstig wordt geschaad. 

 
Artikel 4.1.4 

1. Ten aanzien van een geschil als bedoeld in artikel 4.1.3 lid 3 onder a. beoordeelt het college 
van bestuur of de decaan 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 4.1.3 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. 

3. Ten aanzien van een geschil als bedoeld in artikel 4.1.3 lid 4 beoordeelt het college van 
bestuur of de decaan bij het niet of niet geheel volgen van het advies van de raad: 

a. gehandeld heeft in strijd met het reglement, 
b. onvoldoende gemotiveerd heeft waarom is afgeweken van het advies van de raad, of 
c. bij de afweging van de betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit heeft 

kunnen komen. 
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HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN 
 

Artikel 5.1.1 
(vervallen) 

 
Artikel 5.1.2 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur, gehoord de universitaire 
gezamenlijke vergadering. 
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