
 

G e z a m e n l i j k e   V e r g a d e r i n g  

 

Geacht College van Bestuur, 
 
In reactie op uw brief van 9 september 2014 rond procedureafspraken meervoudige 
benoemingen (kenmerk 2014cu1220), vraagt de Gezamenlijke Vergadering (GV) u het 
volgende. In onze brief van 11 april 2014 n.a.v. de door ons als zeer negatief ervaren 
procedure rond de meervoudige benoeming van prof. Maex als decaan van de voorziene 
AFS, stelden wij de volgende procedure voor: 

1. Het bestuur informeert de medezeggenschap tijdig over een voorgenomen 
meervoudige benoeming van een bestuurder, bijvoorbeeld middels de profielschets; 

2. Het bestuur motiveert daarbij waarom gekozen wordt voor een meervoudige 
benoeming; 

3. De medezeggenschap krijgt de tijd om, indien zij dat nodig acht, te reageren met een 
advies; 

4. Het bestuur geeft een reactie alvorens over te gaan tot de benoeming. 
 
In uw brief is punt 3 zonder nadere toelichting veranderd in: 

3. De medezeggenschap krijgt de mogelijkheid om, indien zij dat nodig acht, op korte 
termijn te reageren. 

Wij begrijpen dat het bij benoemingen soms nodig is snel te reageren, daarom vragen wij u 
het begrip ‘’korte termijn’’ nader te specificeren, of er in ieder geval een minimum aan te 
stellen. 
 
Uit informele gesprekken is verder duidelijk geworden dat het woord ‘advies’ is vervallen, 
omdat de medezeggenschap volgens de WHW alleen hoorrecht heeft bij de benoeming van 
een decaan. Alleen is de WHW niet geschreven voor de situatie van een benoeming van een 
decaan bij meerdere faculteiten en zeker niet als deze bij verschillende instellingen zijn 
ondergebracht. 
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De GV acht het gerechtvaardigd in dit soort uitzonderlijke gevallen officieel adviesrecht te 
krijgen. Dit is ook in het belang van het College, om ongewenste situaties en negatieve 
publiciteit zoals bij de voorgenomen vorming van de AFS in de toekomst te voorkomen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Tariq Sewbaransingh 
Voorzitter  
Gezamenlijke Vergadering 14|15 

Radboud Winkels 
Vicevoorzitter 
Gezamenlijke Vergadering 14|15 
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