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Geacht College van Bestuur, 
 

 
De Gezamenlijke Vergadering (hierna te noemen: GV) heeft uw brief van 21 September Jl. in 
goede orde ontvangen en wil u bedanken voor uw  reactie.  De GV stemt niet in met het 
voorgelegde Universiteitsreglement tenzij het op de volgende punten aangepast wordt.   
 
 
De GV zou in navolging van uw brief graag zien dat de wijziging van artikel 17 t.a.v. het 
toevoegen van de term ‘vice-decaan’ wordt geschrapt. 

 
 

In Art. 47 wordt er gesproken over de bijzondere gevallen waarin het Universiteitsreglement 
niet voorziet. In die gevallen zou het College van Bestuur beslissen.  Indien het College van 
Bestuur over deze zaken die niet onder het universiteitsreglement vallen beslist, wil de GV 
hierover tijdig geïnformeerd worden. De GV wil dit opgenomen zien om met deze wijziging in 
het reglement in te kunnen stemmen. 

 
 

In Bijlage B van het Universiteitsreglement worden de Instituten die onder Hoofdstuk V van het 
universiteitsreglement vallen benoemd. Het IAS wordt in Bijlage B opgenomen met daarbij de 
vermelding dat het College van Bestuur het bestuur, de inrichting, en de bedrijfsvoering van het 
Instituut regelt. In uw brief ‘2016cu1598’ stelt u dat het IAS geen instituut is, maar een 
samenwerkingsplatform. Het gebruik van het woord Instituut in het Nederlands zowel als in het 
Engels doet ons anders vermoeden en zorgt voor meer onduidelijkheid ten aanzien van het IAS. 
Er is al grote onduidelijkheid over de inrichting en status van het IAS. De medezeggenschap is 
niet geïnformeerd of om advies gevraagd bij de totstandkoming van het IAS. Uit de notulen van 
het CvB-overleg van 14 april 2016 blijkt zelfs dat het besluit aan de Centrale Ondernemingsraad 
en aan de Centrale Studentenraad ter instemming voorgelegd zou worden. Zodoende ziet de GV 
geen mogelijkheid om in te stemmen met de toevoeging van het IAS in Bijlage B van het 
Universiteitsreglement en vraagt u dan ook het IAS hieruit te verwijderen. 
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Hoogachtend, 

 

Alex Tess Rutten 

Voorzitter  
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Breanndán Ó Nualláin  

Vicevoorzitter 
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