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REGELING MEDEZEGGENSCHAP STUDENTEN,
bedoeld in artikel 8.2 lid 1 van het Statuut VU

I.
II.

BEGRIPSBEPALINGEN
UNIVERSITAIRE STUDENTENRAAD

III.

FACULTAIRE STUDENTENRADEN

IV.

VERKIEZING VAN DE UNIVERSITAIRE STUDENTENRAAD EN DE

V.
VI.

FACULTAIRE STUDENTENRADEN
SLOTBEPALINGEN

Instemming universitaire Studentenraad op 6 juni 2000
Vastgesteld door het College van Bestuur op 15 juni 2000
Goedgekeurd door het Bestuur van de Vereniging op 26 juni 2000
Instemming wijzigingen Universitaire Studentenraad op 2 juli 2009
Vaststelling wijzigingen door het College van Bestuur op 6 juli 2009
Wijzigingen goedgekeurd door de Raad van Toezicht op DATUM/JAAR

I. BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
1. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Statuut VU: het Statuut, houdende regelen voor de Vrije Universiteit;
b. Universiteitsreglement VU: het Universiteitsreglement van de Vrije Universiteit;
c. universitaire studentenraad: de aan de universiteit verbonden studentenraad, bedoeld in artikel 2
van deze regeling;
d. facultaire studentenraad: de aan een faculteit verbonden studentenraad, bedoeld in artikel 17
van deze regeling;
e. kiescommissie: de commissie, genoemd in artikel 34 van deze regeling;
f. kiezersregister: het register, genoemd in artikel 37, eerste lid, van deze regeling;
g. deelkiezersregister: het voor een faculteit opgestelde deel van het kiezersregister;
h. peildatum: de datum, waarop om 17.00 uur moet zijn voldaan aan de vereisten ter
verkrijging van kiesrecht;
i. kandidatenlijst: de lijst, genoemd in artikel 39 van deze regeling;
j. verzamellijst: de verzameling kandidatenlijsten voor de verkiezing van een raad;
k. dagen: werkdagen en wel voor zover van toepassing van 9.00 tot 17.00 uur;
l. inzageplaats: de na overleg met de desbetreffende studentenraad vastgestelde plaats,
waar besluiten van de kiescommissie ter inzage worden gelegd.
2. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien deze begrippen ook voorkomen in het
Statuut VU en/of het Universiteitsreglement VU, de betekenis die het Statuut VU en/of het
Universiteitsreglement VU daaraan geeft.

II. UNIVERSITAIRE STUDENTENRAAD
Artikel 2
Aan de universiteit is een studentenraad verbonden.
Artikel 3
1. Het college van bestuur verstrekt de studentenraad aan het begin van het zittingsjaar schriftelijk de
gegevens met betrekking tot de samenstelling van het college en van het bestuur der Vereniging en met
betrekking tot de organisatie van de universiteit.
2. Het college van bestuur stelt de studentenraad 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.
3. Het college van bestuur verschaft de studentenraad, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze
voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
Artikel 4
1. Het college van bestuur en de studentenraad komen ten minste tweemaal per jaar met elkaar voor overleg
bijeen onder voorzitterschap van een lid van het college. Het college en de raad komen voorts met elkaar
bijeen indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het college dan wel door ten minste
drie leden van de raad
2. Het college van bestuur stelt de studentenraad ten minste tweemaal per jaar in de gelegenheid onder
voorzitterschap van een lid van het college de algemene gang van zaken in de universiteit met hem te
bespreken.
3. De studentenraad is bevoegd voorstellen te doen aan het college van bestuur en standpunten aan hem
kenbaar te maken over alle aangelegenheden, die de universiteit betreffen. Het college brengt op de
voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke en met redenen omklede reactie uit aan de raad in de
vorm van een voorstel, maar niet eerder dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld met hem overleg te
plegen over dit voorstel.
Artikel 5
1. De studentenraad kan buiten de aanwezigheid van het college van bestuur vergaderen.
2. Ten behoeve van de uitoefening van zijn taak stelt de studentenraad een huishoudelijk reglement op. In
dit reglement worden in ieder geval de volgende onderwerpen geregeld:
a. de wijze van bijeenroepen van de raad;
b. het quorum;
c. de uitoefening van het stemrecht in de vergaderingen;
d. het opmaken en bekendmaken aan het college van bestuur en de universitaire gemeenschap van de
agenda;
e. het verslag en tijdstip waarop de bekendmaking van de agenda geschiedt.
Lid 3
Het huishoudelijk reglement geldt niet voor de overlegvergaderingen.
Artikel 6
1. De studentenraad wordt door het college van bestuur in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over
elk door het college te nemen besluit met betrekking tot aangelegenheden die het voortbestaan en de goede
gang van zaken binnen de universiteit betreffen. Het college draagt zorg dat het advies op een zodanig
tijdstip wordt gevraagd dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
2. De studentenraad wordt voorts in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door het college
van bestuur te nemen besluit met betrekking tot:
a. het te voeren beleid met betrekking tot de studentenvoorzieningen. Hieronder wordt in elk geval
verstaan de introductie van eerstejaarsstudenten, de dienstverlening aan studenten met betrekking tot de
inschrijving, de begeleiding van studenten, de beschikbaarstelling van bibliotheekvoorzieningen, het
gebruik van onderwijs- en studieruimten, sport, cultuur en vorming alsmede de studentenemancipatie;
b. het beleid met betrekking tot de onderwijsvoorzieningen;
c. het beleid met betrekking tot de toewijzing van plaatsen in een numerus fixus-opleiding op grond van
bijzondere kwalificaties.

De laatste volzin van het eerste lid is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7
1. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de studentenraad voor elk door het
college te nemen besluit met betrekking tot de vaststelling of wijziging van:
a. het studentenstatuut, bedoeld in artikel 7.59 van de WHW;
b. de regeling inzake financiële ondersteuning van studenten, bedoeld in artikel 7.51, vierde lid, van de
WHW;
c. regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn.
2. In deze regeling kunnen andere aangelegenheden dan de in het eerste lid genoemde worden opgenomen,
terzake waarvan de studentenraad instemmingsrecht heeft.
Artikel 8
1. De studentenraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg binnen de
universiteit.
2. De studentenraad waakt in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert in het
bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en
allochtonen binnen de universiteit.
3. De studentenraad is bevoegd om een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Commissie Gelijke
Behandeling indien naar zijn oordeel in strijd met lid 2 wordt gehandeld.
Artikel 9
1. Indien het college van bestuur een besluit neemt waarbij het een advies van de studentenraad, vereist
ingevolge artikel 6, niet of niet geheel volgt, stelt het de raad daarvan onverwijld schriftelijk in kennis,
onder opgaaf van redenen waarom van het advies is afgeweken, en wordt de uitvoering van het besluit
opgeschort met ten hoogste dertig dagen.
2. De studentenraad besluit zo spoedig mogelijk hetzij het bestuur der Vereniging te verzoeken een
uitspraak te doen of het betrokken besluit al dan niet in stand kan blijven, hetzij een dergelijk verzoek niet
te doen. Een verzoek kan uitsluitend worden gedaan terzake dat het college van bestuur bij afweging van de
betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen.
3. Een uitspraak wordt niet gedaan dan nadat het bestuur der Vereniging terzake advies heeft ingewonnen
bij het college van geschillen, genoemd in artikel 11.1, eerste lid, van het Statuut VU.
4. Een besluit van de studentenraad geen verzoek te doen als bedoeld in het tweede lid, beëindigt de
opschorting, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 10
1. Indien het college van bestuur ten aanzien van een, na overleg al dan niet gewijzigd, te nemen besluit dat
ingevolge artikel 7 instemming behoeft, de vereiste instemming niet heeft verworven en het college van
bestuur zijn voorstel wenst te handhaven, legt het college het geschil voor aan het bestuur der Vereniging,
dat terzake een besluit neemt.
2. Een besluit wordt niet genomen dan nadat het bestuur der Vereniging terzake advies heeft ingewonnen
bij het college van geschillen, genoemd in artikel 11.1, eerste lid, van het Statuut VU.
Artikel 11
1. De studentenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris.
Laatsgenoemde functionaris kan ook een ambtelijk secretaris zijn.
2. In afwijking van lid 1 kan de studentenraad aan het college een voorstel doen tot benoeming van een
voorzitter buiten de raad. Het college benoemt alsdan de voorzitter voor een periode van ten hoogste een
jaar.
3. De studentenraad kan de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze
nodig heeft. Het voornemen om een commissie in te stellen wordt door de raad schriftelijk medegedeeld
aan het college van bestuur , met vermelding van de taak, samenstelling en werkwijze van de commissie.
De instelling van een vaste commissie behoeft de goedkeuring van het college.
4. In de ondersteuning van de studentenraad wordt voorzien door het college van bestuur.

Artikel 12
1. De vergaderingen van de studentenraad zijn als regel openbaar.
2. Indien naar het oordeel van het college van bestuur dan wel van ten minste drie leden van de
studentenraad uit de aard van een onderwerp voortvloeit dat bespreking in het openbaar ongewenst is, kan
bij gemotiveerd besluit van de raad de behandeling van dat onderwerp in besloten vergadering plaats
vinden. Ten aanzien van hetgeen in besloten vergadering is behandeld, wordt door de aanwezigen
geheimhouding betracht.
3. Indien bij een bepaalde vergadering of een bepaald agendapunt een bij uitstek persoonlijk belang van een
van de leden van de studentenraad in het geding is, kan de raad besluiten dat het betrokken lid niet
deelneemt aan die vergadering of aan de behandeling van dat agendapunt. De raad besluit dan tevens dat de
behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in besloten vergadering plaats vindt.
4. De voorzitter van de studentenraad bepaalt tijd en plaats van de vergadering van de raad. De vaststelling
van het tijdstip van een vergadering, bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, geschiedt na overleg met het
college van bestuur.
5. Onverminderd het vorige lid wordt een vergadering van de studentenraad op verzoek van leden, als
bedoeld in artikel 4, eerste lid , gehouden binnen veertien dagen nadat het verzoek door de voorzitter is
ontvangen.
6. De studentenraad overlegt ten minste eenmaal per jaar met iedere door hem ingestelde commissie over
aangelegenheden die de desbetreffende commissie in het bijzonder aangaan.
Artikel 13
1. De bijeenroeping van een vergadering van de studentenraad geschiedt door de secretaris van de raad
door middel van schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de
bijeenroeping ten minste zeven dagen voor de te houden vergadering.
2. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn belast met het tekenen van de namens de raad uitgaande brieven.
2. De secretaris van de studentenraad stelt in overleg met de studentenraad voor iedere vergadering een
agenda op, die de leden van de raad tezamen met de oproeping wordt toegezonden. Ieder lid kan een
onderwerp op de agenda doen plaatsen.
3. De secretaris van de studentenraad zendt van iedere vergadering van de raad de agenda aan het college
van bestuur en aan de door de raad ingestelde commissie(s) en legt deze voor belangstellenden ter inzage
op een algemeen toegankelijke plaats.
4. De secretaris van de studentenraad is belast met het opstellen van het verslag van de vergadering en met
het beheren van de voor de raad bestemde en van de raad uitgaande stukken.
5. Het verslag wordt de leden van de studentenraad en het college van bestuur toegezonden. Binnen één
week na toezending kan gemotiveerd bezwaar worden gemaakt tegen de inhoud van het verslag. Tenzij
bezwaren zijn ontvangen, maakt de secretaris van de studentenraad het verslag openbaar. Indien bezwaar
als bedoeld in de tweede volzin is gemaakt, maakt de secretaris het verslag eerst openbaar nadat de raad
over het bezwaar heeft beslist.
Artikel 14
1. Een vergadering kan plaats vinden indien de meerderheid van de leden van de studentenraad, onder wie
de voorzitter of de vice-voorzitter, aanwezig is.
2. De studentenraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling en over
personen wordt schriftelijk gestemd. Voor de telling van het aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco
stemmen niet mee.
3. Indien bij een besluit tot benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de
gewone meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste
stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is degene benoemd die alsdan de meeste
stemmen op zich heeft verenigd. Indien de stemmen staken beslist het lot.
4. Indien de stemmen staken over een ander door de studentenraad te nemen besluit, wordt het
desbetreffende voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien de stemmen
wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 15

Het college van bestuur draagt er jegens de studentenraad 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 op kandidaat-leden en voormalige leden.
Artikel 16
De studentenraad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat alle
bij de universiteit betrokkenen van het verslag kennis kunnen nemen.

III. FACULTAIRE STUDENTENRADEN
Artikel 17
Aan elke faculteit is een facultaire studentenraad verbonden, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste
negen leden. Het aantal leden wordt nader geregeld in het faculteitsreglement.
Artikel 18
1. Het faculteitsbestuur verstrekt de facultaire studentenraad aan het begin van het zittingsjaar de gegevens
met betrekking tot de samenstelling van het bestuur en de organisatie van de faculteit.
2. Het faculteitsbestuur stelt de facultaire studentenraad ten minste eenmaal per jaar in kennis van het door
hem in het afgelopen jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens ten aanzien van de faculteit voor
het komende jaar op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
3. Het faculteitsbestuur verschaft de facultaire studentenraad, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen
die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
Artikel 19
1. Het faculteitsbestuur en de facultaire studentenraad komen ten minste tweemaal per jaar voor overleg
met elkaar bijeen onder voorzitterschap van een lid van het bestuur. Het bestuur en de raad komen voorts
met elkaar bijeen indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door het faculteitsbestuur dan
wel ten minste twee leden van de raad.
2. Het faculteitsbestuur stelt de facultaire studentenraad ten minste tweemaal per jaar in de gelegenheid
onder voorzitterschap van een lid van het faculteitsbestuur de algemene gang van zaken in de faculteit met
hem te bespreken.
3. De facultaire studentenraad is bevoegd voorstellen te doen aan het faculteitsbestuur en standpunten
kenbaar te maken over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen. Het bestuur brengt op deze
voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke en met redenen omklede reactie uit, maar niet eerder dan
nadat de raad in de gelegenheid is gesteld met hem overleg te plegen.
Artikel 20
De facultaire studentenraad kan buiten de aanwezigheid van het faculteitsbestuur vergaderen.
Artikel 21
Het faculteitsbestuur vraagt in ieder geval advies aan de facultaire studentenraad over:
a. aangelegenheden die de goede gang van zaken binnen de faculteit betreffen;
b. het facultaire beleid met betrekking tot de studentenvoorzieningen;
c. het facultaire beleid met betrekking tot de onderwijsvoorzieningen.
Het faculteitsbestuur draagt zorg dat het advies op een zodanig tijdtip wordt gevraagd dat het advies van
wezenlijke
invloed kan zijn op de besluitvorming.
Artikel 22
Het faculteitsbestuur behoeft de voorafgaande instemming van de facultaire studentenraad voor elk te
nemen
besluit met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het opleidingsspecifieke gedeelte van het
studentenstatuut betreffende elke aan de faculteit bestaande opleiding.
Artikel 23
1. Indien het faculteitsbestuur een besluit neemt waarbij het een advies van de facultaire studentenraad,
vereist
ingevolge artikel 21, niet of niet geheel volgt, stelt het de raad daarvan onverwijld schriftelijk in kennis,
onder opgaaf van redenen, en wordt de uitvoering van het besluit opgeschort met ten hoogste dertig dagen.
2. De facultaire studentenraad besluit zo spoedig mogelijk hetzij het college van bestuur te verzoeken een
uitspraak te doen of het betrokken besluit al dan niet in stand kan blijven, hetzij een dergelijk verzoek niet
te
doen. Een verzoek kan uitsluitend worden gedaan terzake dat het faculteitsbestuur bij afweging van de
betrokken belangen in redelijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen.

3. Een uitspraak wordt niet gedaan dan nadat het college van bestuur terzake advies heeft ingewonnen bij
de
daartoe bij het universiteitsreglement ingestelde commissie.
4. Een besluit van de facultaire studentenraad geen verzoek te doen als bedoeld in het tweede lid, beëindigt
de
opschorting, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 24
1. Indien het faculteitsbestuur ten aanzien van een, na overleg al dan niet gewijzigd, te nemen besluit dat
ingevolge artikel 22 de instemming van de facultaire studentenraad behoeft, de vereiste instemming niet
heeft
verworven en het faculteitsbestuur zijn voorstel wenst te handhaven, legt het faculteitsbestuur het geschil
voor
aan het college van bestuur, dat terzake een besluit neemt.
2. Een besluit wordt niet genomen dan nadat het college van bestuur terzake advies heeft ingewonnen bij de
daartoe bij het universiteitsreglement ingestelde commissie.
Artikel 25
1. De facultaire studentenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
2. De facultaire studentenraad benoemt uit zijn midden een secretaris.
3. De facultaire studentenraad kan de commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijze nodig heeft. Het voornemen om een commissie in te stellen wordt door de raad schriftelijk
medegedeeld aan het faculteitsbestuur, met vermelding van de taak, samenstelling en werkwijze van de
commissie. Het instellen van een vaste commissie behoeft de goedkeuring van het bestuur.
4. In de ondersteuning van de facultaire studentenraad wordt voorzien door het faculteitsbestuur.
Artikel 26
1. De vergaderingen van de facultaire studentenraad zijn als regel openbaar.
2. Indien naar het oordeel van het faculteitsbestuur dan wel van ten minste twee leden van de facultaire
studentenraad uit de aard van een onderwerp voortvloeit dat bespreking in het openbaar ongewenst is, kan
bij gemotiveerd besluit van de raad behandeling van dat onderwerp in besloten vergadering plaats vinden.
Ten aanzien van hetgeen in besloten vergadering is behandeld, wordt door de aanwezigen geheimhouding
betracht.
3. Indien bij een bepaalde vergadering dan wel bij een bepaald agendapunt een bij uitstek persoonlijk
belang
van een van de leden van de raad in het geding is, kan de raad besluiten dat het betrokken lid aan die
vergadering of aan de behandeling van dat agendapunt niet deelneemt. De raad besluit dan tevens dat de
behandeling van desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaats heeft.
4. De voorzitter van de studentenraad bepaalt tijd en plaats van de vergadering van de raad. De vaststelling
van het tijdstip van een vergadering, bedoeld in artikel 19, eerste en tweede lid, geschiedt na overleg met
het
faculteitsbestuur.
5. Onverminderd het vorige lid wordt een vergadering op verzoek van leden, als bedoeld in artikel 19,
eerste
lid, gehouden binnen veertien dagen nadat het verzoek door de voorzitter is ontvangen.
6. De facultaire studentenraad overlegt ten minste eenmaal per jaar met iedere door hem ingestelde
commissie
over aangelegenheden die de desbetreffende commissie in het bijzonder aangaan.
Artikel 27
1. De bijeenroeping van een vergadering van de facultaire studentenraad geschiedt door de secretaris door
middel
van een schriftelijke kennisgeving aan de leden. Behoudens in spoedeisende gevallen geschiedt de
bijeenroeping ten minste zeven dagen voor de te houden vergadering.
2. De secretaris van de facultaire studentenraad maakt voor iedere vergadering van de raad een agenda op,
die de

leden tezamen met de oproeping wordt toegezonden. Ieder lid kan een onderwerp op de agenda doen
plaatsen.
3. De secretaris van de facultaire studentenraad zendt van iedere vergadering de agenda aan het
faculteitsbestuur
en aan de door de raad ingestelde commissie(s) en legt deze voor belangstellenden ter inzage op een
algemeen
toegankelijke plaats op de faculteit.
4. De secretaris van de facultaire studentenraad is belast met het opstellen van het verslag van de
vergadering,
met het tekenen van de namens de raad uitgaande brieven en met het beheren van de voor de raad bestemde
en
van de raad uitgaande stukken.
5. Het verslag wordt de leden van de facultaire studentenraad en het faculteitsbestuur toegezonden. Binnen
een
week na toezending kan gemotiveerd bezwaar worden gemaakt tegen de inhoud van het verslag. Tenzij
bezwaren zijn ontvangen, maakt de secretaris van de raad het verslag openbaar. Indien bezwaar als bedoeld
in
de tweede volzin is gemaakt, maakt de secretaris het verslag eerst openbaar nadat de raad over het bezwaar
heeft beslist.
Artikel 28
1. Een vergadering kan plaats vinden indien de meerderheid van de leden van de raad, onder wie de
voorzitter
of de vice-voorzitter, aanwezig is.
2. De facultaire studentenraad beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling
en
over personen wordt schriftelijk gestemd. Voor de telling van het aantal uitgebrachte stemmen tellen blanco
stemmen niet mee.
3. Indien bij een besluit tot benoeming van een persoon geen van de kandidaten bij de eerste stemming de
gewone meerderheid behaalt, vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de eerste
stemming
de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is degene benoemd die alsdan de meeste stemmen
op zich heeft verenigd. Indien de stemmen staken beslist het lot.
4. Indien de stemmen staken over een ander door de raad te nemen besluit, wordt het voorstel op de
eerstvolgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Indien de stemmen wederom staken, wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
Artikel 29
Het faculteitsbestuur draagt er jegens de facultaire studentenraad zorg voor dat de leden van de raad niet uit
hoofde
van hun lidmaatschap daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de faculteit. De eerste
volzin is
van overeenkomstige toepassing op kandidaat-leden en voormalige leden.
Artikel 30
De facultaire studentenraad doet jaarlijks schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg
voor dat
alle bij de faculteit betrokkenen van het verslag kennis kunnen nemen.

IV. VERKIEZING VAN DE UNIVERSITAIRE STUDENTENRAAD EN DE FACULTAIRE
STUDENTENRADEN
REGELING MEDEZEGGENSCHAP STUDENTEN
Artikel 31
1.
De verkiezing van de leden van de universitaire studentenraad en van de facultaire studentenraden
geschiedt bij geheime schriftelijke of elektronische stemming.
2.
Bij schriftelijke stemming worden de bepalingen omtrent schriftelijke stemming in acht genomen; In
dit hoofdstuk wordt onder raad verstaan zowel de universitaire studentenraad als een facultaire
studentenraad, tenzij anders aangegeven.
Artikel 32
1.
De verkiezing van de leden van de raad geschiedt volgens een lijstenstelsel.
2.
De leden van de raad worden gekozen voor één jaar, ingaande 1 september van een jaar. Zij zijn
herkiesbaar.
3.
Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van een raadslid door:
a. schriftelijke opzegging, gericht aan de voorzitter van de kiescommissie;
b. beëindiging van de inschrijving.
4.
Een lid dat ter vervulling van een vacature is gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop degene in wiens
plaats het is gekozen, zou aftreden.
Artikel 33
Degene die op de peildatum als student is ingeschreven, heeft zowel actief als passief kiesrecht voor die raad
waarvoor hij in het kiezersregister als kiezer is opgenomen. Door beëindiging van de inschrijving na de
peildatum verliest de student zijn kiesrecht en wordt hij ambtshalve uit het kiezersregister verwijderd.
Artikel 34
De verkiezingen worden gehouden onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur, dat daartoe een
kiescommissie instelt, bestaande uit drie leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaren en
zijn opnieuw benoembaar. Een lid dat is benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature treedt af op het
tijdstip dat zijn voorganger zou zijn afgetreden.
Artikel 35
1.
De kiescommissie is belast met de voorbereiding en de uitvoering van de verkiezingen. Zij heeft in
ieder geval tot taak het:
a. vaststellen van het kiezersregister op basis van de door het college van bestuur verstrekte
gegevens;
b. besluiten over verzoeken tot wijziging van het kiezersregister;
c. besluiten over de geldigheid van de kandidaatstelling;
d. treffen van voorzieningen om een ordelijk verloop van de verkiezingen te waarborgen;
e. van onwaarde verklaren van een stemming en het uitschrijven van een nieuwe stemming;
f. vaststellen van de uitslag der verkiezingen;
g. voorzien in vacatures;
h. vaststellen van de modellen van de al dan niet elektronisch te gebruiken formulieren.
2.
De vergaderingen van de kiescommissie zijn openbaar.
3.
De kiescommissie maakt elk besluit bekend op de verkiezingsite van de kiescommissie.
3.
Het college van bestuur verschaft de kiescommissie de voor de uitoefening van haar werkzaamheden
benodigde informatie en verleent haar ambtelijke ondersteuning.
Artikel 36
Het college van bestuur stelt jaarlijks op voorstel van de kiescommissie het tijdschema voor de verkiezingen
vast en zendt dit ter kennisneming aan de raden.
Het tijdschema vermeldt:
a.
de peildatum voor het vaststellen van het kiezersregister;
b.
de periode waarin het kiezersregister ter inzage is;

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

de uiterste datum voor het indienen van verzoeken tot wijziging van het kiezersregister;
de dagen voor de kandidaatstellingen;
de datum en het tijdstip waarop de kiescommissie beslist over de geldigheid van de kandidaatstellingen;
de verzenddatum van de oproepkaarten en/of stemformulieren;
de datum en het tijdstip waarop de stembus sluit;
de datum en het tijdstip waarop de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld;
de uiterlijke datum van bekendmaking van de verkiezingsuitslag;
de wijze waarop besluiten bekend worden gemaakt.

Artikel 37
1.
Het kiezersregister vermeldt van elke daarin opgenomen kiezer:
a. de geslachtsnaam;
b. de voorletters dan wel de voornaam;
c. de datum en het jaar van geboorte;
d. de woonplaats en het adres;
e. het studentnummer;
f. de raden, waarvoor hij stemrecht heeft.
2.
Voor elke faculteit wordt een deelkiezersregister opgesteld.
3.
Mutaties in de gegevens van studenten die leiden tot wijziging van het register, worden door het
college van bestuur onmiddellijk na het bekend worden doorgegeven aan de kiescommissie.
4.
Het register is geldig tot de datum waarop de uitslag van de verkiezingen onaantastbaar is geworden.
Artikel 38
1. Gedurende de in het tijdschema aangegeven periode worden aan elke kiezer de hem betreffende gegevens
elektronisch ter inzage gegeven.
2. Gedurende de in het tijdschema aangegeven periode wordt het kiezersregister onder toezicht van de
kiescommissie ter inzage wordt gelegd op een door haar aan te wijzen inzageplaats.
3. Een student kan schriftelijk per post dan wel per e-mail aan de kiescommissie verbetering van het register
vragen, indien hij van mening is dat hijzelf of een andere persoon niet, niet behoorlijk dan wel ten
onrechte daarin is opgenomen. Van een verzoek om verbetering betreffende een ander dan verzoeker stelt
de kiescommissie die ander onmiddellijk in kennis, onder opgave van de uiterste datum waarop eventuele
bezwaren daartegen bij haar kunnen worden ingediend.
4. De kiescommissie beslist zo spoedig mogelijk op een verzoek om verbetering dan wel op de tegenspraak
van een verzoek om verbetering of van de ambtshalve verbetering.
5. De kiescommissie kan ambtshalve het register verbeteren.
Artikel 39
1.
De kandidaatstelling geschiedt op formulieren, waarvan het model ingevolge artikel 35, eerste lid,
onder h door de kiescommissie is vastgesteld.
2.
Indien meer dan één kandidaat wordt gesteld, worden de namen van de kandidaten op een lijst
geplaatst in de volgorde waarin de ondertekenaars aan hen de voorkeur geven.
3.
Van elke kandidaat wordt een schriftelijke verklaring overgelegd, dat deze bewilligt in zijn kandidaatstelling alsmede in zijn plaats op de lijst. De bewilliging kan niet worden ingetrokken.
Artikel 40
1.
Bij de kandidaatstelling worden van elke kandidaat de door de kiescommissie gevraagde gegevens
verstrekt. Indien de kandidaatstelling meerdere kandidaten betreft, wordt tevens aangegeven hoe de
lijst van deze kandidaten dient te worden aangeduid.
2.
Bij de kandidaatstelling voor de raad kan worden vermeld voor welke opleiding(en) een student is
ingeschreven.
Artikel 41
1.
De kandidaatstelling wordt ondertekend door:
a. ten minste vijftien kiezers voor de kandidaatstelling voor de universitaire studentenraad;

b.

2.

3.

ten minste drie kiezers voor de kandidaatstelling voor een facultaire studentenraad van ten
hoogste zeven leden;
c. ten minste vijf kiezers voor de kandidaatstelling voor een facultaire studentenraad van meer dan
zeven leden.
De kandidaatstelling wordt door een kiezer persoonlijk bij de kiescommissie ingediend gedurende de
dagen van de kandidaatstelling. De kiescommissie verstrekt bij de indiening een bewijs van ontvangst
met vermelding van datum en tijdstip.
Een kandidaatstelling wordt niet ondertekend door degene die kandidaat is voor de verkiezing van die
raad.

Artikel 42
1.
Een kandidatenlijst bevat ten hoogste twintig kandidaten.
2.
Een kandidaat mag slechts voorkomen op één lijst voor de verkiezing van de raad.
Artikel 43
De kiescommissie onderzoekt de kandidaatstellingen. Indien een kandidaatstelling niet voldoet aan de in deze
regeling gestelde eisen, geeft de kiescommissie hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan degene die de kandidaat heeft gesteld en kan zij daarbij aangeven, hoe en voor welke datum het verzuim kan worden hersteld.
Artikel 44
1.
Op de in het tijdschema vastgelegde datum en tijdstip beslist de kiescommissie over de geldigheid van
de kandidaatstellingen.
2.
De kiescommissie schrapt de kandidaatstellingen van degene:
a. die niet kandidaat is gesteld zoals aangegeven in de artikelen 39 tot en met 41 van deze regeling;
b. die voor de verkiezing van de raad op meer dan één lijst voorkomt;
c. door wiens kandidaatstelling het toegelaten aantal kandidaten wordt overschreden.
3.
Ongeldig is de kandidaatstelling:
a. die te laat bij de kiescommissie is ingeleverd;
b. die niet persoonlijk is ingeleverd door een kiezer;
c. die niet is ondertekend door het vereiste aantal kiezers na schrapping van degenen die kandidaat
zijn voor de verkiezing van diezelfde raad.
Artikel 45
Bij de vaststelling van de verzamellijst wordt bij elke kandidatenlijst de aangegeven aanduiding van die lijst
vermeld. De volgorde van de lijsten en van de overige kandidaten wordt door loting bepaald.
Artikel 46
1. De kiescommissie stelt de verzamellijst voor de verkiezing vast en maakt deze via de verkiezingsite
bekend.
2. De kiescommissie stelt de kandidaat jegens wie een afwijzend besluit met betrekking tot de
kandidaatstelling is genomen onverwijld per post daarvan in kennis.
Artikel 47
1. Indien de stemming elektronisch geschiedt zendt de kiescommissie uiterlijk op de verzenddatum elke in
het kiezersregister opgenomen kiezer een oproepkaart, waarin wordt vermeld:
a. het toe te passen kiesstelsel;
b. de periode waarin elektronisch kan worden gestemd.
2. Indien in een district het aantal kandidaten gelijk is aan of kleiner dan het aantal beschikbare zetels wordt
tijdens de periode van het stemmen het elektronisch stemformulier vervangen door een informerende
mededeling aan de kiezer.
Artikel 48
1.
In dien de stemming schriftelijke geschiedt zendt de kiescommissie uiterlijk op de verzenddatum elke
in het kiezersregister opgenomen kiezer de stembescheiden toe, bevattende
a. een oproepbiljet, met toelichting;
b. één of meer stemformulieren;

2.

3.
4.

c. een antwoordenveloppe, waarop een verzendnummer is vermeld.
De toelichting vermeldt:
a. het toe te passen kiesstelsel;
b. de datum en het tijdstip waarop de stembus sluit;
c. de redenen waarom een stembiljet ongeldig kan worden verklaard.
Het verzenden van stembescheiden blijft achterwege indien het aantal kandidaten gelijk is aan of
kleiner is dan het aantal beschikbare zetels.
Indien een kiezer verklaart geen stembescheiden te hebben ontvangen, worden door de kiescommissie
op diens verzoek éénmaal duplicaat-bescheiden uitgereikt, indien hij zijn inschrijvingsbewijs kan
overleggen. Van de uitreiking wordt aantekening gehouden.

Artikel 49
1. Ieder elektronisch dan wel schriftelijk stemformulier vermeldt:
a. op welke raad de verkiezing betrekking heeft en het aantal te bezetten zetels;
b. de verzamellijst voor het district, met voor elke kandidaat een stemvak.
2. De kiezer stemt door op één der kandidatenlijsten van elk stemformulier één stemvak in te vullen.
3. Na het invullen van het stemformulier zendt de kiezer de antwoordenveloppe aan de kiescommissie of
deponeert deze in een van de daarvoor bestemde stembussen hetzij hij verzendt het stemformulier
elektronisch.
4. Studenten die kunnen aantonen dat zij als gevolg van deelname aan een onderdeel van hun
studieprogramma niet in staat zijn om hun stem elektronisch uit te brengen, kunnen hun stem schriftelijk
uitbrengen overeenkomstig een jaarlijks door de kiescommissie vast te stellen procedure.
Artikel 50
1.
Het vaststellen van de uitslag geschiedt in een openbare zitting van de kiescommissie, zoals
aangegeven in het tijdschema.
2.
De kiescommissie draagt er zorg voor dat bij schriftelijke stemming de verzendnummers zijn
vernietigd voordat het openen van de antwoordenveloppen aanvangt.
Artikel 51
1.
Wanneer hetzij geen hetzij meer dan één stemvak op het stemformulier is ingevuld, is de stem geacht
blanco uitgebracht of wordt geacht blanco te zijn uitgebracht.
2.
Wanneer een kiezer informatie opgeeft buiten de invulling van het stemvak, is het stemformulier niet
om die reden ongeldig.
Artikel 52
Per raadsverkiezing wordt ter bepaling van de uitslag van iedere kandidatenlijst vastgesteld:
a.
het aantal op elke kandidaat van een lijst uitgebrachte stemmen;
b.
het totaal aantal op elke kandidatenlijst uitgebrachte stemmen.

Artikel 53
De kiescommissie verklaart een stemming van onwaarde bij vermoedens van onregelmatigheid die van
invloed kunnen zijn op de vaststelling van de uitslag der verkiezing voor de raad. De kiescommissie schrijft in
dat geval onverwijld een nieuwe stemming uit ten behoeve van die raad.
Artikel 54
1. De kiesdeler voor de verkiezing wordt bepaald door het totaal aantal op de kandidatenlijsten uitgebrachte
stemmen te delen door het aantal te vervullen zetels en deze naar boven af te ronden op gehele getallen.
2. Van de zetels wordt achtereenvolgens telkens een zetel toegekend aan de kandidatenlijst, die het grootste
aantal (overschot)stemmen heeft.
3. De overschotten worden bepaald door het totaal van de op een lijst uitgebrachte stemmen te verminderen
met het product van het aantal reeds aan een lijst toegewezen zetels en de kiesdeler voor de desbetreffende raad. In geval van gelijkheid van overschotten beslist het lot.
4. Bij de toekenning van zetels binnen een kandidatenlijst worden de kandidaten die een het aantal stemmen
hebben behaald dat gelijk is aan of groter is dan de kiesdeler, gekozen verklaard.

5.
6.
7.

Bij de toekenning van de overige zetels binnen een kandidatenlijst wordt de lijstvolgorde gehanteerd.
Indien aan een lijst meer zetels worden toegewezen dan er kandidaten zijn, worden die zetels niet bezet.
Indien stemming achterwege is gebleven op grond van artikel 47 of 48
worden de kandidaten, die op de kandidatenlijsten voorkomen, gekozen verklaard.

Artikel 55
Van de uitslagbepaling stelt de kiescommissie proces-verbaal vast, dat wordt getekend door de voorzitter en
de aanwezige leden van de kiescommissie. Daarna maakt zij de uitslag bekend en plaatst deze onverwijld op
de verkiezingsite van de kiescommissie.
Artikel 56
1. De kiescommissie doet de gekozen kandidaten schriftelijk mededeling van hun verkiezing. Deze mededeling strekt de kandidaat tot zijn geloofsbrief.
2. De kandidaat wordt geacht zijn verkiezing te aanvaarden, tenzij hij binnen één maand na het verzenden
van de mededeling van zijn verkiezing de kiescommissie bericht dat hij zijn verkiezing niet aanvaardt.
Artikel 57
De kiescommissie doet de raden schriftelijk mededeling van de uitslag van de verkiezingen.
Artikel 58
1. De kiescommissie voorziet in het geval dat een kandidaat zijn verkiezing niet aanvaardt dan wel in een op
grond van artikel 32, derde lid, ontstane vacature in een raad, door van de desbetreffende kandidatenlijst
gekozen te verklaren de alsdan in volgorde hoogstgeplaatste, niet zitting hebbende kandidaat.
2. Hierbij wordt buiten beschouwing gelaten de kandidaat:
a. wiens vacature wordt vervuld;
b. die niet bereid is op dat moment een eventuele verkiezing te aanvaarden.
3. De kiescommissie doet de aangewezene schriftelijk mededeling van zijn verkiezing.
Artikel 59
1.
Tegen besluiten van de kiescommissie met betrekking tot de vaststelling van het kiezersregister, de
kandidaatstellingen, waaronder begrepen de lijstaanduidingen, het van onwaarde verklaren van een
stemming in een kiesdistrict en de vaststelling van de uitslag van de verkiezing van een raad alsmede
met betrekking tot de voorziening in een vacature in een raad, kan door belanghebbenden beroep
worden ingesteld bij het college van bestuur.
2.
Met een besluit wordt een weigering om te besluiten gelijk gesteld. Indien een besluit niet binnen de
daarvoor bij deze regeling gestelde termijn of, bij het ontbreken van een dergelijke termijn, niet binnen
redelijke tijd is genomen, wordt dit gelijk gesteld met een weigering om te besluiten.
3.
Het beroepschrift is ondertekend en houdt in:
a. naam, adres en woonplaats van de appellant;
c. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, met zo mogelijk
overlegging van een afschrift van het besluit;
d. de gronden van het beroep.
Artikel 60
Het college van bestuur beslist binnen drie dagen na ontvangst op een beroepschrift, gehoord de appellant en
de kiescommissie.

Toelichting
Het kiesreglement, opgenomen als hoofdstuk IV in de Regeling medezeggenschap studenten, moet worden
aangepast om elektronische verkiezingen in de toekomst mogelijk te maken. Bijgaand treft u een daartoe
strekkend voorstel aan.
De wijzigingen betreffen de volgende artikelen:
31, 35 leden 1 en 3; 36, 37 , 38, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 60
Algemeen
In het voorstel is de mogelijkheid om “papieren” verkiezingen te houden niet weggenomen. Na de
invoering van elektronisch stemmen is het weliswaar de bedoeling dat de verkiezingen als regel
elektronisch worden gehouden, maar het valt niet uit te sluiten dat onder omstandigheden het houden van
de verkiezingen op de huidige, traditionele manier de voorkeur heeft.
De wijzigingen in het kiesreglement zijn in hoofdzaak technisch van aard, maar niet alle.
- Terinzagelegging
De terinzagelegging van het kiezersregister heeft niet alleen ten doel de kiezers in de gelegenheid te
stellen te controleren of zijzelf correct in het register zijn vermeld, zij moeten dit ook van medekiezers
kunnen controleren. Bij de terinzagelegging van het kiezersregister worden traditioneel naam,
voorletters, adres, geboortedatum opgenomen als identificerende gegevens.
De terinzagelegging gebeurde bij de balie van de diverse servicecentra, zodat er enig toezicht was op
de raadpleging van het register. Een enkele keer is wegens privacy bezwaar gemaakt tegen het register,
maar de terinzagelegging is als gevolg daarvan niet gewijzigd.
Bij elektronische terinzagelegging kan elke student inloggen vanuit een willekeurig adres en gegevens
bekijken. De gegevens kunnen niet elektronisch worden gekopieerd. Voor het overige valt niet
preventief te controleren of de gegevens uit het kiezersregister worden gebruikt voor een ander doel
dan waarvoor ze zijn verstrekt. Onder deze omstandigheden verdient het aanbeveling de ter inzage
gelegde gegevens te beperken tot de naam en de voorletters, dan wel dat uitsluitend als extra de
geboortedatum wordt vermeld. Zonder die vermelding wordt het lastig het universitaire register te
controleren. Dat betekent overigens dat maar een deel van de gegevens in het kiezersregister
electronisch beschikbaar wordt gesteld. Als aanvulling zal de kiescommissie voor degenen die
verdergaande raadpleging wensen wel een volledig, papieren register inzage heeft waarop toezicht kan
worden gehouden.
-

Gebruik website kiescommissie
Doordat de kiescommissie een website heeft van waaruit formulieren gedownload kunnen worden, kan
een deel van de communicatie met de kiescommissie ook elektronisch gebeuren. Die mogelijkheid
moet dan wel expliciet in het kiezersregister zijn opgenomen. Ook krijgt de kiescommissie de
mogelijkheid om besluiten zeer snel bekend te maken, hetgeen relevant is voor eventueel beroep.
In het reglement wordt daartoe opgenomen
a. de communicatie over verbetering van het kiezersregister,
b. het bekend maken van besluiten op de website

Artikelsgewijs
Artikel 31: de wijziging betreft het opnemen van de keuzemogelijkheid.
Artikel 35 lid 3: de wijziging betreft de manier waarop besluiten bekend worden gemaakt.
Artikel 36 lid j: toegevoegd wordt dat de kiescommissie jaarlijks aangeeft hoe de bekendmaking van
besluiten geschiedt.
Artikel 38: de wijziging betreft de elektronische ter inzage en de beperking van de ter inzage gelegde
gegevens.
Artikel 47, 48: de wijziging betreft het onderscheid bij de “elektronische”stemming (artikel 47) en
“papieren” stemming (artikel 48, ongewijzigd).
De overige wijzigingen zijn van technische aard.

V. SLOTBEPALINGEN
Artikel 61
1. In de gevallen waarin deze regeling, met uitzondering van hoofdstuk IV, niet voorziet, beslist het college
van bestuur.
2. In de gevallen waarin hoofdstuk IV van deze regeling niet voorziet, beslist de kiescommissie.
Artikel 62
1. Deze regeling kan door het college van bestuur worden gewijzigd.
2. Het college van bestuur legt een besluit tot wijziging als voorstel voor aan de studentenraad en neemt een
besluit tot wijziging niet dan nadat het voorstel de instemming van de raad heeft verworven, voor zover het
betreft de bepalingen van de regeling als genoemd in de artikelen 4 lid 1, 5, 6 lid 2, 7 lid 2, 9, 10, 11 lid 2
en 3, 12 lid 1,2,4 en 5, 13 lid 1,2 4 en 5 vanaf de tweede volzin, 14, 19 lid 1, 20 t/m 24, 25 lid 2 en 3, 26 lid
1,2,4 en 5, 27 lid 1,2, 4 en 5 vanaf de tweede volzin, 28, 31, 32 lid 2 1 t/m 47 lid 2, 48 t/m 60 en 62.
3. Indien het college van bestuur ten aanzien van een , na overleg al dan niet gewijzigd, te nemen besluit
dat ingevolge het vorige lid instemming behoeft, de vereiste instemming niet heeft verworven en het
college van bestuur zijn voorstel wenst te handhaven, legt het college het geschil voor aan het bestuur der
Vereniging, dat terzake een besluit neemt. Een besluit wordt niet genomen dan nadat het bestuur der
Vereniging terzake advies heeft ingewonnen bij het college van geschillen, genoemd in artikel 11, eerste
lid, van het Statuut VU.
Artikel 63
In afwijking van artikel 17 van deze regeling is aan de Faculteit der Tandheelkunde geen studentenraad
verbonden.
De medezeggenschap van de desbetreffende studenten wordt geregeld in het verband van het Academisch
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
Artikel 64
1. Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling medezeggenschap studenten” of “RMS”.
2. Zij treedt in werking met ingang van 13 juni 2000.
15 juni 2000

TOELICHTING Regeling medezeggenschap studenten
I. MEDEZEGGENSCHAP
In de Regeling medezeggenschap studenten wordt vorm gegeven aan de medezeggenschap van studenten,
zowel op universitair als op facultair niveau. De grondslag van de regeling is artikel 8.2 lid 1 van het
Statuut VU. De Regeling medezeggenschap studenten behoeft de goedkeuring van het bestuur der
Vereniging.
De in de WHW vastgelegde medezeggenschapsregeling gaat uit van ongedeelde medezeggenschap. In de
gevallen dat bij ongedeelde medezeggenschap de aan de universiteitsraad (en deels ook de aan een
faculteitsraad) toegekende bevoegdheden zijn bestemd voor de personeelsgeleding, ontbreken deze in de
voorliggende Regeling medezeggenschap studenten.
Bij de regeling van de medezeggenschap van studenten geldt voorts het uitgangspunt dat de
medezeggenschap van studenten gericht dient te zijn op het belang van de instelling bij continuïteit,
stabiliteit en kwaliteit met name van het onderwijs als primair proces. Dit uitgangspunt is leidraad geweest
bij de nu voorliggende regeling. De medezeggenschap dient voorts aan te sluiten bij de besturing en cultuur
van de VU als bijzondere instelling. In de studentenraden zullen voornamelijk zaken aan de orde komen op
het gebied van de studeerbaarheid van opleidingen, het onderwijsbeleid en de studentenvoorzieningen in de
meest ruime zin.
Conform de wettelijke bepalingen dient het college van bestuur bij de gedeelde medezeggenschap een
regeling vast te stellen voor de medezeggenschap studenten ( artikel 8.2 lid 1 Statuut VU);dit is de Regeling
medezeggenschap studenten. In deze regeling zijn vervat de bepalingen (zie de laatste volzin van artikel 8.2
lid 1 van het Statuut), waarin de bevoegdheden zijn opgesomd die de instemming van de universitaire
studentenraad vereisen. Het voorgaande heeft consequenties voor de vaststelling en de wijziging van de
regeling. Immers, voordat de regeling kan worden vastgesteld c.q. gewijzigd moet voor de desbetreffende
bepalingen de instemming van de studentenraad zijn verkregen. Derhalve is in de slotbepalingen van de
regeling opgenomen , dat regeling als voorstel aan de studentenraad wordt voorgelegd en niet wordt
vastgesteld dan nadat die instemming van de raad is verworven.
Ingevolge artikel 8.3 lid 1 van het Statuut VU is bij de gedeelde medezeggenschap aan de universiteit een
gezamenlijke vergadering verbonden. Van de aan de universiteit verbonden gezamenlijke vergadering
maken de leden van de ondernemingsraad en de leden van de universitaire studentenraad deel uit. Aan die
vergadering zijn de instemmingsbevoegdheden toegekend, die zijn opgesomd in artikel 8.3 lid 3 van het
Statuut VU. Het gaat daarbij om onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor personeel en
studenten. Deze onderwerpen komen niet terug in de Regeling medezeggenschap studenten.
De Regeling medezeggenschap studenten geeft tevens de regeling van de bevoegdheden van de facultaire
studentenraden.
Evenals de universiteit kent elke faculteit een gezamenlijke vergadering. Van de aan elk der faculteiten
verbonden gezamenlijke vergadering maken deel uit de leden van de onderdeelcommissie van de faculteit
en de leden van de aan die faculteit verbonden studentenraad. Evenals bij de universiteit worden in de
faculteit de onderwerpen die voor personeel en studenten van gemeenschappelijk belang zijn, in de
gemeenschappelijke vergadering aan de orde gesteld.
Met de goedkeuring van de thans voorliggende regeling door het bestuur der Vereniging wordt de eerdere,
op 9 april 1998 door ons college vastgestelde, regeling ingetrokken.
II. VERKIEZINGEN
Het aantal leden van de universitaire studentenraad is opgenomen in het Statuut VU; het aantal leden van
de facultaire studentenraden is nader vastgelegd in het desbetreffende faculteitsreglement met inachtneming
van de grenzen als in deze regeling vastgelegd.
De verkiezingen worden in de bestaande traditie voortgezet, met dien verstande dat een zo eenvoudig
mogelijke verkiezingsprocedure is opgenomen.
Voor de verkiezingen is uitsluitend het lijstenstelsel van toepassing, waarbij aan elke afzonderlijke
kandidaatstelling en elke groep van kandidaatstellingen een lijst wordt toegekend. De lijst draagt de naam
die de kandidaatstellers wensen, en, indien geen naam is opgegeven, de naam van de eerste kandidaat.
Voorts is het vereiste aantal handtekeningen om een kandidaat te kunnen stellen gering, zodat er ook voor
het stellen van kandidaten nauwelijks een drempel is.

De drempel, voorheen 35 %, om een volledige bezetting van de zetels te kunnen verkrijgen, is vervallen.
Tevens is een regeling opgenomen voor het geval dat het aantal kandidaten voor een raad gelijk is aan of
kleiner is dan de beschikbare zetels voor een raad: de ( door de kiescommissie geaccepteerde) kandidaten
worden zonder schriftelijke stemming gekozen worden verklaard.
In de regeling is geen keuze gemaakt voor “getrapte verkiezingen” (voor de universitaire studentenraad)
en/of “kwaliteitszetels”. Deze thema’s zijn in de discussie van de afgelopen tijd wel aan de orde geweest.
Indien de uitkomst van het beraad van de eerste universitaire studentenraad daartoe aanleiding zou geven,
zal het college deze onderwerpen heroverwegen.

III. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING
A. UNIVERSITAIRE STUDENTENRAAD
Artikel 3 lid 1.
Bevat de bepalingen van artikel 9.32 lid 5. Bij de verstrekking van gegevens is in lid 1 niet opgenomen “de
hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid”, omdat die gegevens geacht worden in het bezit van de raad
te zijn. Daarnaast is de verstrekking van gegevens met betrekking tot het instellingsplan achterwege
gebleven, omdat het instemmingsrecht op het instellingsplan wordt uitgeoefend door de gezamenlijke
vergadering.
Artikel 4:
Ten minste tweemaal per jaar wordt overleg gevoerd met het college van bestuur. Het college wordt daarbij
vertegenwoordigd door de daarvoor in aanmerking komende portefeuillehouder. Voor de
overlegvergaderingen dient in goed overleg tussen de voorzitter van de raad en de portefeuillehouder een
agenda te worden opgesteld.
De praktijk zal uitwijzen hoe een en ander het beste vorm kan worden gegeven.
Artikel 6:
In artikel 6 is het adviesrecht geregeld, genoemd in artikel 9.34 lid 3 sub b WHW. Voor het overige wordt
laatstgenoemde bepaling uitgewerkt in artikel 9 van deze regeling.
Omdat het de instellingen vrij staat naast het in de wet genoemde adviesrecht, andere adviesbevoegdheden
aan de studentenraad toe te kennen, zijn in artikel 6 nog twee adviesbevoegdheden opgenomen op grond
van artikel 9.34 lid 3 sub b.
Artikel 7
Het artikel bevat de in artikel 9. 33 van de WHW gegeven opsomming van instemmingsrechten, met
uitzondering van de rechten die in het Statuut VU aan de gezamenlijke vergadering zijn toegekend.
Het instemmingsrecht betreft o.m. het studentenstatuut . Volgens de wet worden in het studentenstatuut de
bestaande rechten en verplichtingen van studenten gepubliceerd. Het studentenstatuut bevat dus een
bundeling van de relevante (delen van) regelingen, die elders –door de bevoegde organen- zijn vastgesteld.
Het instemmingsrecht met betrekking tot het studentenstatuut betreft derhalve niet de instemming op de
regelingen als zodanig , zodat de betrokkenheid bij de vaststelling van het studentenstatuut voornamelijk de
duidelijkheid en de vormgeving en het toezicht op de volledigheid van het studentenstatuut betreft.
Wijziging van de opgenomen regelingen zal – indien gewenst – moeten geschieden door de organen die de
bevoegdheid tot vaststelling van de besbetreffende regeling bezitten. E.e.a. kan niet geschieden in het kader
van de bevoegdheid, die de studentenraad bezit met betrekking tot de instemming van het studentenstatuut.
Voor het studiejaar 1999-2000 zullen het studentenstatuut en de Regeling Afstudeerfonds VU aan de
studentenraad voor instemming worden voorgelegd.
Artikel 8
Het artikel bevat de uitwerking van de leden 3 en 4 van artikel 9.32 WHW. De bevoegdheid die aan de
ondernemingsraad toekomt en die van overeenkomstige toepassing kunnen worden verklaard voor de
universiteitsraad bij ongedeelde medezeggenschap, is voor de studentenraad niet opgenomen
Artikel 9
In dit artikel is aangesloten bij de in artikel 8.3 lid 5 van het Statuut VU opgenomen regeling voor de
gezamenlijke vergadering met betrekking tot het niet of niet geheel volgen van een advies door het college
van bestuur.
Er is niet gekozen voor een aparte commissie voor geschillen als bedoeld in artikel 9.39 WHW e.v.
Artikel 10
In dit artikel is aangesloten bij de in artikel 8.3 lid 6 van het Statuut VU opgenomen regeling met
betrekking tot de handelwijze van het college van bestuur, indien een te nemen besluit niet de instemming
van de gemeenschappelijke vergadering heeft verkregen. Zie verder de laatste volzin bij artikel 9.

Artikel 11
In lid 1 is tot uitgangspunt gekozen dat de voorzitter geen raadslid behoeft te zijn. Wel dient de
vice-voorzitter tevens raadslid zijn. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van de
universitaire studentenraad.
Voorts is niet is opgenomen dat de voorzitter en of bij diens verhindering de vice-voorzitter de
raad in rechte kunnen vertegenwoordigen. Een dergelijke bepaling is voor vertegenwoordiging van de raad
niet nodig. Wel kan zo’n bepaling van belang zijn wanneer organen zelfstandig optreden in het
rechtsverkeer en o.m. vermogensrechtelijke rechtshandelingen moeten kunnen verrichten. Bij de
studentenraad is dat niet het geval.
In het vierde lid van dit artikel is de ondersteuning van de raad niet nader uitgewerkt. De wijze waarop de
ondersteuning wordt gegeven dient in nader overleg met de raad te worden vastgesteld. Onder de
ondersteuning worden tevens de voorzieningen, zoals scholing, begrepen die worden genoemd in artikel
9.48, tweede lid WHW.
Artikel 12:
Gekozen is voor de hoofdregel van openbare vergaderingen, waarbij belangstellenden vrijelijk aanwezig
kunnen zijn. In de gevallen dat agendapunten daartoe aanleiding geven, kan desgewenst besloten worden
vergaderd.
Artikel 16
In dit artikel de uitwerking van artikel 9.31 lid 7 vastgelegd.
B. FACULTAIRE STUDENTENRADEN
Artikel 17
In elk faculteitsreglement behoort het aantal leden van de facultaire studentenraad te worden vastgelegd.
Artikel 19
Zie de toelichting op artikel 4.
Artikel 21:
Het faculteitsbestuur dient met de facultaire studentenraad overleg te voeren over het facultaire beleid over
de facultaire onderwijs- en studentenvoorzieningen.
Artikel 23 en 24
Zie de toelichting bij de artikelen 9 en 10.
Artikel 25
De wijze waarop de ondersteuning van de raad wordt gegeven, dient in overleg tussen het faculteitsbestuur
en de facultaire studentenraad te worden vastgesteld.
Artikel 26
Zie de toelichting bij artikel 12.
Artikel 30
Zie de toelichting bij artikel 16.
C. VERKIEZINGEN
De verkiezingsprocedure is hoofdzakelijk een vrij technische aangelegenheid. Een drietal bepalingen,
waarover eerder vragen zijn gesteld, is nader toegelicht.
Artikel 32
In dit artikel is vastgelegd dat de verkiezingen geschieden op basis van het lijstenstelsel.

Artikel 34
De vergaderingen van de kiescommissie zijn als regel niet openbaar. Wel kan aan de kiescommissie een
verzoek door een of meer personen worden gedaan tot het bijwonen van een vergadering.
Artikel 50
Openbaar is wel de zitting van de kiescommissie waarin de stemmen worden geteld.

D. SLOTBEPALINGEN
Artikel 62
De instemming van de studenten kan geen betrekking hebben op de onderwerpen die in de WHW voor de
ongedeelde medezeggenschap zijn geregeld en waarvoor het college van bestuur, onder goedkeuring van
het bestuur der Vereniging, in het geval van gedeelde medezeggenschap een regeling dient vast te stellen
ten behoeve van de studenten binnen de universiteit en de faculteiten.

