
 

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE 
STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
 
 
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1.1     Begripsbepalingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
de wet, de WHW:  de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
de WOR:   de Wet op de ondernemingsraden; 
de universiteit:   de Technische Universiteit Delft; 
de Raad van Toezicht:  de Raad van Toezicht van de universiteit als bedoeld in artikel 9.8 

WHW; 
het College van Bestuur: het College van Bestuur van de universiteit als bedoeld in artikel 9.2 

WHW; 
ondernemingsraad:  de ondernemingsraad die is ingesteld bij de TU Delft tengevolge van de 

in artikel 9.30 van de WHW genoemde keuze van het College van 
Bestuur voor toepassing van de Wet op de ondernemingsraden;  

studentenraad:   het orgaan dat op instellingsniveau is ingesteld op grond van de  
medezeggenschapsregeling bedoeld in artikel 9.30, derde lid, tweede 
volzin WHW;.    

gezamenlijke vergadering: de gezamenlijke vergadering van de ondernemingsraad en de studen-
tenraad, bedoeld in artikel 9.30a, eerste lid WHW; 

overlegvergadering:  de vergadering, waarin de gezamenlijke vergadering en het College van 
Bestuur overleggen; 

Commissie voor geschillen: de Commissie voor geschillen bedoeld in artikel 9.39 WHW. 
 

Artikel 1.2 
 
De in dit reglement voorkomende begrippen hebben overigens, indien die begrippen ook voorkomen in de 
wet, de betekenis die de wet daaraan geeft.  
 
 
HOOFDSTUK 2  SAMENSTELLING  
 
Artikel 2.1  
 
De gezamenlijke vergadering bestaat uit de leden van de ondernemingsraad en de studentenraad. 
 
 
HOOFDSTUK 3   BESLUITVORMING GEZAMENLIJKE VERGADERING  
 
Artikel 3.1 
 
1 Voor de besluitvorming in de gezamenlijke vergadering wordt aan de stem van de leden van de 

gezamenlijke vergadering een zodanige waarde toegekend dat de studentenraad en de 
ondernemingsraad als geheel over een gelijk stemgewicht beschikken: 
a. aan de stem van een lid van de studentenraad wordt de waarde 1 toegekend; 
b. aan de stem van een lid van de ondernemingsraad wordt de waarde toegekend die wordt 
verkregen door het aantal leden van de studentenraad te delen door het aantal leden van de 
ondernemingsraad. . 
 

2. Een vergadering van de gezamenlijke vergadering kan slechts doorgang vinden indien ten 
minste de helft van de leden van de studentenraad en ten minste de helft van de leden van 
de ondernemingsraad aanwezig is. 



 

 
3. In het geval van het voorgaande lid wordt de gezamenlijke vergadering opnieuw in 

vergadering bijeengeroepen. De oproepingstermijn mag echter niet korter zijn dan 
achtenveertig uur. Het in het derde lid bedoelde vereiste is hierbij niet van toepassing. 
 

4. De gezamenlijke vergadering kan in bijzondere gevallen en indien ten minste twee derden 
van het aantal stemmen van de gezamenlijke vergadering hiermee schriftelijk heeft 
ingestemd, met het College van Bestuur overeenkomen dat besluitvorming buiten de 
vergadering, schriftelijk plaatsvindt.  
 

 
HOOFDSTUK 4  OVERLEGVERGADERING MET HET COLLEGE VAN BESTUUR 
 
Artikel 4.1              
 
1. Het College van Bestuur draagt zorg voor het bijeenroepen van de overlegvergadering en stelt in 

overleg met de voorzitters van de ondernemingsraad en de studentenraad een datum vast.  In 
de overlegvergadering wordt overleg gevoerd over de onderwerpen genoemd in artikel 6.2, lid 1  
van dit reglement onder a tot en met c waarover de gezamenlijke vergadering instemmingsrecht 
heeft. 

 
2. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de gezamenlijke vergadering ten minste 

veertien dagen voor de overlegvergadering in het bezit is van de agenda met de bijbehorende 
vergaderstukken, spoedeisende gevallen daargelaten.  
 

3. De gezamenlijke vergadering kan het College van Bestuur verzoeken om een extra overlegver-
gadering over de onderwerpen genoemd in artikel 6.2, lid 1 van dit reglement onder a tot en met 
c. Dit verzoek dient te zijn voorzien van een motivering en te worden ondersteund door ten 
minste de helft van alle stemmen van de gezamenlijke vergadering. Het College van Bestuur 
dient een eventuele afwijzing van een dergelijk verzoek te voorzien van een motivering.   

  
4. Het overleg wordt voor het College van Bestuur gevoerd door een lid van het College van 

Bestuur. 
 

5. De overlegvergadering wordt afwisselend voorgezeten door een lid van het College van 
Bestuur, de voorzitter van de ondernemingsraad en de voorzitter van de studentenraad. 

  
6. De agenda van de overlegvergadering wordt opgesteld door het College van Bestuur, in overleg 

met de voorzitters van de ondernemingsraad en de studentenraad. 
 
7. Een overlegvergadering wordt geschorst, wanneer een lid van College van Bestuur dat of de 

voorzitter van de ondernemingsraad dan wel de voorzitter van de studentenraad ten aanzien van 
een bepaalde aangelegenheid afzonderlijk beraad wenselijk acht. 

 
8. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt door een door het College van Bestuur 

aangewezen persoon. 
 
9. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de agenda's en verslagen van de overlegverga-

deringen in ieder geval worden toegezonden aan de decanen van de faculteiten en ter inzage 
worden gelegd op algemeen toegankelijke plaatsen binnen de universiteit ten behoeve van be-
langstellenden.   

 
 
 
 
Artikel 4.2 Openbaarheid van de overlegvergadering (9.32.6 WHW) 
1. De overlegvergaderingen zijn openbaar, tenzij de aard van de aangelegenheid zich tegen 



 

openbaarheid verzet. 
Een besluit tot het houden van een besloten vergadering dient te worden gemotiveerd. 

 
2. Ten aanzien van hetgeen in een besloten (deel) van een overlegvergadering wordt behandeld, 

wordt door de daarbij aanwezigen geheimhouding betracht volgens het bepaalde in artikel 6.6. 
 
3. Indien bij een (deel van een) overlegvergadering een persoonlijk belang van één van de leden 

van de gezamenlijke vergadering in het geding is, kan de gezamenlijke vergadering op voorstel 
van ten minste de helft van de leden van de studentenraad of de helft van de leden van de 
ondernemingsraad besluiten dat het betrokken lid aan (dat deel van) de overlegvergadering niet 
deelneemt. 
De gezamenlijke vergadering besluit dan tevens dat de behandeling van de betreffende 
aangelegenheid in een besloten (deel van de) overlegvergadering plaatsvindt. 

 
4. Van een besloten (deel van een) overlegvergadering wordt een vertrouwelijk (deel)verslag 

gemaakt. 
 
 
HOOFDSTUK 5  INFORMATIEVERSTREKKING (9.30a.3 en 9.34.3.f) 
 
Artikel 5.1   
 
1. Het College van Bestuur verschaft de leden van de gezamenlijke vergadering, gevraagd en 

ongevraagd, tijdig alle inlichtingen die zij voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig 
hebben. 
Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de gezamenlijke vergadering in een vroeg 
stadium geïnformeerd wordt over de voortgang van de voorbereiding van de in artikel  6.2 lid 
1 genoemde onderwerpen en in de gelegenheid wordt gesteld hierover met het College van 
Bestuur van gedachten te wisselen.  

 
2. De inlichtingen die het College van Bestuur overeenkomstig het eerste lid verstrekt, worden 

schriftelijk verstrekt, tenzij anders is overeengekomen. 
 
3. Het College van Bestuur verstrekt de inlichtingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie 

weken nadat een schriftelijk verzoek van de gezamenlijke vergadering het College van Bestuur 
heeft bereikt. Overschrijding van deze termijn is slechts bij uitzondering mogelijk en dient voor 
het verstrijken van genoemde termijn gemotiveerd aan de gezamenlijke vergadering te worden 
medegedeeld. 

 
 
HOOFDSTUK 6  BEVOEGDHEDEN GEZAMENLIJKE VERGADERING 
 
Artikel 6.1   Initiatiefrecht 
 
1. De gezamenlijke vergadering is bevoegd over de in artikel 6.2, lid 1 van dit reglement onder a tot 

en met c genoemde aangelegenheden aan het College van Bestuur voorstellen te doen en 
standpunten kenbaar te maken. Het College van Bestuur deelt binnen drie maanden over de 
hierbedoelde voorstellen schriftelijk zijn met redenen omklede reactie aan de gezamenlijke 
vergadering mee in de vorm van een voorstel. Indien het College van Bestuur niet binnen drie 
maanden reageert is er sprake van een geschil in de zin van artikel 9.45 van de WHW.  

 
2 Voordat het College van Bestuur zijn reactie uitbrengt, stelt het College de gezamenlijke 

vergadering ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te plegen over zijn voorstel.  
 
Artikel 6.2 Instemmingsrecht (9.30a.2 WHW) 
 
1 Het College van Bestuur behoeft de instemming van de gezamenlijke vergadering voor elk ter 



 

zake voorgenomen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden: 
 

a.  het instellingsplan, bedoeld in artikel 2.2. WHW, met inbegrip van de hoofdlijnen van het 
financiële beleid, alsmede  majeure  tussentijdse wijzigingen van het instellingsplan; 
b. de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig artikel 1.18, eerste lid 
WHW alsmede het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten van de kwaliteitsbeoor-
deling bedoeld in artikel 2.9, tweede lid, tweede volzin WHW; 
c.  het bestuurs- en beheersreglement, bedoeld in artikel 9.4 WHW. 
 

2. Het College van Bestuur behoeft de instemming van twee derden van het aantal stemmen van de 
gezamenlijke vergadering over zijn voorstel voor het reglement voor de gezamenlijke vergadering 
alsmede elke  wijziging daarvan . 

 
 
Artikel 6.3  Procedure instemmingsrecht (9.30a.3 en 9.34.3g WHW) 
 
1. Het College van Bestuur legt het voorgenomen besluit schriftelijk en voorzien van een motivering 

voor aan de gezamenlijke vergadering op een zodanig tijdstip dat dit kan worden besproken in de 
vergaderingen van de ondernemingsraad en de studentenraad voorafgaande aan de 
overlegvergadering. 

 
2. De gezamenlijke vergadering beslist niet dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten 

minste eenmaal overleg is geweest in de overlegvergadering.  
Na het overleg maakt de gezamenlijke vergadering zijn beslissing tot instemming of onthouding 
van instemming over een voorgenomen besluit indien enigszins mogelijk tijdens dezelfde 
overlegvergadering kenbaar. Indien de gezamenlijke vergadering te kennen geeft daartoe niet in 
staat te zijn brengt zij haar besluit uiterlijk binnen drie weken na de overlegvergadering 
schriftelijk ter kennis van het College van Bestuur. 
 

3. Indien de gezamenlijke vergadering binnen de gestelde termijn niet tot een uitspraak is 
gekomen, wordt het voorgenomen besluit geacht de instemming van de gezamenlijke 
vergadering te hebben verworven. 

 
 
Artikel 6.4 Geschil instemmingsbevoegdheid (9.30a.4, 9.40 WHW) 
 
1. Indien een voorgenomen besluit van het College van Bestuur niet de vereiste instemming krijgt 

van de gezamenlijke vergadering deelt het College van Bestuur binnen drie maanden aan de 
gezamenlijke vergadering mee of het voorstel wordt ingetrokken of gehandhaafd. Indien deze 
mededeling niet binnen drie maanden wordt gedaan, vervalt het voorstel.  

 
2.  Indien het College van Bestuur het voorstel wenst te handhaven is er sprake is van een geschil in 

de zin van artikel 9.40, eerste lid onder a, WHW. 
Het College van Bestuur meldt dit geschil aan bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 
onderzoekt of een minnelijke schikking mogelijk is. Indien dit niet mogelijk blijkt  legt het College 
van Bestuur het geschil voor aan de geschillencommissie.  

 
3.  Indien de gezamenlijke vergadering het oordeel uitspreekt dat het College van Bestuur een 

besluit van het College van Bestuur ter instemming had moeten voorleggen aan de gezamenlijke 
vergadering, brengt de gezamenlijke vergadering dit gemotiveerd ter kennis van het College van 
Bestuur. Het College van Bestuur overlegt met de gezamenlijke vergadering. Indien na dit 
overleg het College van Bestuur het besluit niet alsnog ter instemming aan de gezamenlijke 
vergadering voorlegt en de gezamenlijke vergadering beslist haar standpunt te handhaven, 
brengt de gezamenlijke vergadering dit ter kennis van het College van Bestuur. In dit geval is er 
sprake van geschil waarvoor de procedure bepaald in het tweede lid van dit artikel dient te 
worden gevolgd. 

 



 

 
Artikel 6.5  Commissie voor geschillen (9.39 en 9.40 WHW) 
 
Geschillen bedoeld in hoofdstuk 9, paragraaf 3 van de WHW worden voorgelegd aan de Commissie voor 
geschillen bedoeld in artikel 9.39 WHW. Op de behandeling van het geschil zijn is artikel 9.40 WHW van 
toepassing. 
 
 
Artikel 6.6  Geheimhouding 
 
1. De leden van de gezamenlijke vergadering alsmede de door hen geraadpleegde deskundigen zijn 

verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien 
waarvan het College van Bestuur dan wel de gezamenlijke vergadering het vertrouwelijk karakter 
heeft aangegeven of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding,  het vertrouwelijk 
karakter moeten begrijpen. 
Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk voor de behandeling van 
de betrokken aangelegenheid meegedeeld. Degene die de geheimhouding oplegt, deelt daarbij 
tevens mee, welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen 
en hoe lang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de 
geheimhouding niet in acht dient te worden genomen.  

 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van degenen die met de onder-

steuning van de gezamenlijke vergadering zijn belast. 
 
3. De in het eerste lid bedoelde verplichting geldt niet tegenover hem die door een lid van de 

gezamenlijke vergadering wordt benaderd voor overleg, mits het College van Bestuur, 
onderscheidenlijk degene die geheimhouding heeft opgelegd, vooraf toestemming heeft gegeven 
voor het overleg met de betrokken persoon en deze laatste schriftelijk heeft verklaard, dat hij 
zich ten aanzien van de betrokken aangelegenheid tot geheimhouding verplicht. In dat geval is 
ten aanzien van de bedoelde persoon het eerste lid van overeenkomstige toepassing. 

 
4. Een weigering de in het vorige lid bedoelde toestemming te verlenen, wordt door het College van 

bestuur dan wel door degene die geheimhouding heeft opgelegd, met redenen omkleed. 
 
5. Als een lid van de gezamenlijke vergadering naar het oordeel van de meerderheid van de 

gezamenlijke vergadering zich schuldig heeft gemaakt aan de schending van de volgens het 
eerste lid van dit artikel opgelegde geheimhoudingsplicht dan wel het College van Bestuur van 
oordeel is dat een lid zich niet heeft gehouden aan een door het College van Bestuur opgelegde 
plicht tot geheimhouding, wordt door de voorzitter van de gezamenlijke vergadering aan 
betrokkene een waarschuwing gegeven. 
Wanneer ten aanzien van hetzelfde lid van de gezamenlijke vergadering ten tweede male 
schending van de geheimhoudingsplicht wordt geconstateerd, wordt betrokkene voor een periode 
van drie maanden uitgesloten van die (delen van) vergaderingen die besloten zijn en van de 
verstrekking van aan geheimhouding onderworpen informatie. 

 
6. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door de beëindiging van het lidmaatschap van de 

gezamenlijke vergadering noch door beëindiging van de band van betrokkene met de universiteit. 
 
 
 
 
 
HOOFDSTUK 7  SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Artikel 7.1  Vaststelling of wijziging van dit reglement 
 
Dit reglement en elke wijziging daarvan wordt door het College van Bestuur aan de gezamenlijke 



 

vergadering voorgelegd en wordt niet door het College van Bestuur vastgesteld dan nadat het, na overleg 
al dan niet gewijzigde, reglement de instemming van twee derden meerderheid van de gezamenlijke 
vergadering verworven heeft, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde stemwaarde van de 
leden. 
 
Artikel 7.2  Onvoorziene omstandigheden 
 
In gevallen verband houdend met de in dit reglement geregelde onderwerpen waarin het reglement niet 
voorziet of ingeval dit reglement aanleiding geeft tot meervoudige interpretatie, doet het College van 
Bestuur aan de gezamenlijke vergadering een voorstel om in het betreffende geval te voorzien; in 
spoedeisende gevallen kan een dergelijk voorstel mondeling ter vergadering worden gedaan. De 
gezamenlijke vergadering beslist over het voorstel met gewone meerderheid; indien niet het voor de 
besluitvorming vereiste aantal leden aanwezig is, is het oordeel van de meerderheid van de aanwezige 
leden bepalend. 
Bij de bepaling van de meerderheid dient rekening te worden gehouden met de in artikel 3.1 genoemde 
stemwaarde van de leden. 
 
Artikel 7.3  Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking één dag na vaststelling door het College van Bestuur met inachtneming 
van artikel 7.1 van dit reglement 
Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 augustus 1998 na instemming door de gezamenlijke 
vergadering op 26 augustus 1998. 
Laatstelijk gewijzigd door het College van Bestuur op 10 augustus 2010 na instemming van de 
gezamenlijke vergadering op 8 juli 2010. 
 


