Het College van Bestuur der Rijksuniversiteit Groningen,
gelet op artikel 9.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, besluit het navolgende vast te stellen:

BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT VAN DE
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
Artikel 1.1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
b. de universiteit: de Rijksuniversiteit Groningen;
c. College van Bestuur: het College van Bestuur van de universiteit;
d. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de universiteit;
e. Universiteitsraad: de Raad van de Universiteit;
f. Rector Magnificus: het door de Raad van Toezicht krachtens artikel 2.2.1. van
dit reglement benoemde lid van het College van Bestuur;
g. College van Decanen: het in artikel 9.10 van de wet bedoelde college voor
promoties;
h. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst Nederlandse Universiteiten, CAONU;
i. beheer: het geheel van activiteiten dat betrekking heeft op de zorg voor de
rechtmatige en doelmatige aantrekking, beschikbaarstelling, inzetbaarheid van
het personeel en de materiële middelen van de universiteit;
j. facultaire dienst: dienstverlenende eenheid ten behoeve van één of meer
faculteitsbesturen;
k. UMCG: Universitair Medisch Centrum Groningen, het samenwerkingsverband
tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het Academisch Ziekenhuis te
Groningen.
l. universitaire dienst: dienstverlenende eenheid, ingesteld ten behoeve van de
gehele universiteit;
m. bureaudienst: een dienst of afdeling, niet zijnde een beheerseenheid, als
onderdeel van het Bureau van de Universiteit;
n. mandaat: het besluit van het College van Bestuur om de uitoefening van enige
bevoegdheid op te dragen aan een faculteitsbestuur of hoofd van dienst als
bedoeld in artikel 3.7.1 van dit reglement;
o. mandataris: het bestuur van een faculteit of een hoofd van dienst aan wie een
mandaat is verstrekt.
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.
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Hoofdstuk 2: Het bestuur en de inrichting van de
universiteit
Titel 2.1 Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
Artikel 2.1.1.
1. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de universiteit in haar
geheel en met het beheer daarvan, onverminderd de wettelijke bevoegdheden
van de Raad van Toezicht.
2. De leden van het College van Bestuur worden door de Raad van Toezicht
benoemd, geschorst en ontslagen.
3. Onverminderd de in de wet geregelde verdeling van verantwoordelijkheden
over het College van Bestuur, de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht,
kunnen deze organen afspraken met elkaar maken over de wijze waarop zij deze
verantwoordelijkheden uitoefenen.
4. De universiteit heeft een Universiteitsraad als bedoeld in paragraaf 1 van titel 2
van hoofdstuk 9 van de wet.
5. De universiteit heeft een Raad van Toezicht als bedoeld in paragraaf 1 van titel 1
van hoofdstuk 9 van de wet.
Artikel 2.1.2.
1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur in zijn
geheel voor de wijze waarop het zijn taak vervult, kan het College van Bestuur
besluiten zijn werkzaamheden in aandachtsvelden in te delen.
2. Deze indeling in aandachtsvelden en de verdeling daarvan over de leden van het
College van Bestuur wordt ter kennis gebracht aan belanghebbenden, maar in
elk geval aan de Raad van Toezicht, de Universiteitsraad, het College van
Decanen, de faculteitsbesturen en de universitaire diensten.
Artikel 2.1.3.
De vergaderstukken van het College van Bestuur zijn niet openbaar, behalve indien
en voor zover het College uitdrukkelijk anders heeft besloten.
Bij een dergelijk besluit wordt hoofdstuk 4 van dit reglement in acht genomen.
Artikel 2.1.4.
Wanneer het College van Bestuur een reglement van orde vaststelt, brengt het dit
ter kennis van de Raad van Toezicht en de Universiteitsraad.
Artikel 2.1.5.
Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, draagt het College van Bestuur er zo
mogelijk zorg voor:
a. dat de faculteitsbesturen in de gelegenheid worden gesteld tot het uitbrengen
van advies met betrekking tot aangelegenheden die van algemeen belang zijn
voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening van de universiteit;
b. dat het faculteitsbestuur dan wel de faculteitsbesturen in de gelegenheid wordt
onderscheidenlijk worden gesteld tot het uitbrengen van advies met betrekking
tot aangelegenheden die van bijzonder belang zijn voor het onderwijs en de
wetenschapsbeoefening van de desbetreffende faculteit onderscheidenlijk de
desbetreffende faculteiten;
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c. dat het faculteitsbestuur in de gelegenheid wordt gesteld tot het doen van
voorstellen inzake het beheer van de universiteit.
Artikel 2.1.6.
Het College van Bestuur pleegt overleg met de faculteitsbesturen over de voorbereiding van het instellingsplan en de begroting, als bedoeld in artikel 2.2.
onderscheidenlijk artikel 2.8 van de wet.
Artikel 2.1.7.
Het College van Bestuur stelt, onverminderd het bepaalde in artikel 3.1.5 van dit
reglement, in een regeling ter bescherming van persoonsgegevens regels vast
omtrent de inrichting en de toegang tot de bestanden van persoonsgegevens van
personeelsleden en studenten. Die regels waarborgen dat persoonlijke belangen
niet worden geschaad en voorzien in een procedure om persoonsgegevens te
corrigeren.
Artikel 2.1.8.
1. Indien de voorzitter van het College van Bestuur van oordeel is dat een besluit
van het College van Bestuur in strijd is met het recht of het algemeen belang,
licht hij zo spoedig mogelijk schriftelijk het College van Bestuur omtrent zijn
gevoelen in, met het verzoek om het desbetreffende besluit in te trekken.
2. Het College van Bestuur neemt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4
weken, na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde bericht van de voorzitter
van het College van Bestuur een besluit inzake het daarin vervatte verzoek.
3. Vanaf het moment dat de voorzitter het verzoek als bedoeld in het eerste lid
kenbaar maakt, tot aan het definitieve besluit als bedoeld in lid 2, wordt het
desbetreffende besluit niet uitgevoerd.
Artikel 2.1.9.
Onverminderd de in het eerste lid van artikel 9.8 van de wet aan de Raad van
Toezicht gegeven bevoegdheid kunnen de leden van de Raad individueel het
College van Bestuur met raad bij staan.
Artikel 2.1.10.
Een besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur wordt
door de Raad van Toezicht niet genomen dan nadat de Universiteitsraad ingevolge
artikel 9.3 van de wet is gehoord en redelijkerwijs zijn zienswijze aan de Raad van
Toezicht heeft kunnen doen toekomen.
Artikel 2.1.11.
Onverminderd de hem bij de wet opgedragen taken verleent of onthoudt de Raad
van Toezicht de goedkeuring als bedoeld in artikel 9.8 van de wet inzake het
bestuurs- en beheersreglement, het instellingsplan, de begroting en het verslag in
zijn geheel dan wel met betrekking tot één of meer onderdelen.
Artikel 2.1.12.
De Raad van Toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de
Universiteitsraad.
Artikel 2.1.13.
De Raad van Toezicht kan zijn werkwijze bij afzonderlijk Reglement vaststellen.
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Titel 2.2 Voordracht en benoeming van de Rector Magnificus
Artikel 2.2.1.
1. Het College van Bestuur stelt een voordracht op voor de door de Raad van
Toezicht uit de hoogleraren van de universiteit te benoemen Rector Magnificus.
2. De voordracht van het College van Bestuur komt mede tot stand op basis van
een voorstel van het College van Decanen.
3. Van de voordracht wordt door de Raad van Toezicht niet afgeweken dan nadat
daarover overleg gevoerd is met het College van Bestuur.
Titel 2.3 De faculteiten en opleidingen
Artikel 2.3.1
faculteiten
De universiteit omvat de volgende faculteiten:
a. Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap;
b. Faculteit Rechtsgeleerdheid;
c. Faculteit Medische Wetenschappen (UMCG);
d. Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen;
e. Faculteit der Letteren;
f. Faculteit Economie en Bedrijfskunde;
g. Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen;
h. Faculteit Wijsbegeerte;
i. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen;
j. Faculteit University College Groningen.
Artikel 2.3.2.
bacheloropleidingen
Aan de universiteit zijn de volgende bacheloropleidingen ingesteld:
a. in de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap:
1. Religiewetenschappen (CROHO: 50902);
2. Theologie (CROHO: 56109);
b. in de faculteit Rechtsgeleerdheid:
1. Internationaal en Europees Recht (CROHO: 56829);
2. Rechtsgeleerdheid (CROHO: 50700);
c. in de faculteit Medische Wetenschappen (UMCG):
1. Bewegingswetenschappen (CROHO: 56950);
2. Geneeskunde (CROHO: 56551);
3. Tandheelkunde (CROHO: 56560);
d. in de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen:
1. Biologie (CROHO: 56860);
2. Farmacie (CROHO: 56157);
3. Informatica (CROHO: 56978);
4. Kunstmatige Intelligentie (CROHO: 56981);
5. Life Science and Technology (CROHO: 56286);
6. Natuurkunde (CROHO: 50206);
7. Scheikunde (CROHO: 56857);
8. Scheikundige Technologie (CROHO: 56960);
9. Sterrenkunde (CROHO: 50205);
10. Technische Bedrijfskunde (CROHO: 56994);
11. Technische Natuurkunde (CROHO: 56962);
12. Technische Wiskunde (CROHO: 56965);
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13. Wiskunde (CROHO: 56980);
e. in de faculteit der Letteren:
1. American Studies (CROHO: 50623);
2. Archeologie (CROHO: 56703);
3. Communicatie- en Informatiewetenschappen (CROHO: 56826);
4. English Language and Culture (CROHO:50290);
5. Europese Talen en Culturen (CROHO: 56124);
6. Geschiedenis (CROHO: 56034);
7. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (CROHO: 56003);
8. Informatiekunde (CROHO: 56842);
9. Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie
(CROHO:50627);
10. Kunsten, Cultuur en Media (CROHO: 50629);
11. Kunstgeschiedenis (CROHO: 56824);
12. Media en Cultuur (CROHO: 50906);
13. Midden-Oostenstudies (CROHO: 56098);
14. Minorities & Multilingualism (CROHO: 56012);
15. Nederlandse Taal en Cultuur (CROHO: 56804);
16. Taalwetenschap (CROHO: 56803).
f. in de faculteit Economie en Bedrijfskunde:
1. Bedrijfskunde (CROHO: 50645);
2. Econometrie en Operationele Research (CROHO: 56833);
3. Economie en Bedrijfseconomie (CROHO: 50950);
4. International Business (CROHO: 50019);
g. in de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen:
1. Pedagogische Wetenschappen (CROHO: 56607);
2. Psychologie (CROHO: 56604);
3. Sociologie (CROHO 56601);
h. in de faculteit Wijsbegeerte:
1. Wijsbegeerte (CROHO: 56081);
2. Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied (CROHO: 57084);
i. in de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen:
1. Sociale Geografie en Planologie (CROHO: 56838);
2. Technische Planologie (CROHO: 56194);
j. in de faculteit University College Groningen:
1. Liberal Arts and Sciences (CROHO: 50393).
Artikel 2.3.3.
masteropleidingen
Aan de universiteit zijn de volgende masteropleidingen ingesteld:
a. in de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap:
1. Theologie & Religiewetenschappen (60 ECTS), (CROHO: 60824);
2. Theologie & Religiewetenschappen (research), (120 ECTS),
(CROHO: 60827);
b. in de faculteit Rechtsgeleerdheid:
1. Criminal Law and Criminology (CROHO: 60669);
2. European Law (CROHO: 60602);
3. European Law School (CROHO: 60017);
4. Fiscaal Recht (CROHO: 66827);
5. Functionaliteit van het Recht (research) (CROHO: 60606);
6. Internationaal en Europees Recht (CROHO: 66829);
7. International and Comparative Private Law (CROHO: 60603);
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8. International Economic and Business Law (CROHO: 60604);
9. International Law and the Law of International Organizations
(CROHO: 60605);
10. Nederlands Recht (CROHO: 66451);
11. North Sea Energy Law Programme (joint degree), postinitieel,
(CROHO: 75118);
12. Notarieel Recht (CROHO: 66828);
13. Recht en Bestuur (CROHO: 66461);
14. Recht en ICT (CROHO: 60620);x
c. in de faculteit Medische Wetenschappen (UMCG):
1. Clinical and Psychosocial Epidemiology (research) (CROHO: 60399);
2. Geneeskunde (CROHO: 66551);
3. Human Movement Sciences (CROHO: 60684);
4. Medical and Pharmaceutical Drug Innovation (CROHO: 60617);
5. Sport Sciences (CROHO: 60682);
6. Tandheelkunde (CROHO: 66588);
d. in de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen:
1. Applied Mathematics (CROHO: 60348);
2. Applied Physics (CROHO: 60436) ;
3. Artificial Intelligence (CROHO: 66981);
4. Astronomy (CROHO: 60200);
5. Behavioural and Cognitive Neurosciences (research) (CROHO: 60615);
6. Biology (CROHO: 66860);
7. Biomedical Engineering (CROHO: 66226);
8. Biomedical Sciences (CROHO: 66990);
9. Chemical Engineering (CROHO: 60437);
10. Chemistry (CROHO: 66857);
11. Computing Science (CROHO: 60364);
12. Ecology and Evolution (CROHO: 60365);
13. Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen
(CROHO: 60614)1;
14. Energy and Environmental Sciences (CROHO: 60608);
15. Farmacie (CROHO: 66157);
16. Human-Machine Communication (CROHO: 60653);
17. Industrial Engineering and Management (CROHO: 60029);
18. Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie (CROHO: 68502);
19. Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde (CROHO: 68511);
20. Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde (CROHO: 68513);
21. Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Wiskunde (CROHO: 68516);
22. Marine Biology (CROHO: 60609);
23. Mathematics (CROHO: 66980);
24. Medical Pharmaceutical Sciences (CROHO: 60611);
25. Molecular Biology and Biotechnology (CROHO: 60612);
26. Nanoscience (CROHO: 60618);
27. Physics (CROHO: 60202);
28. Water Technology (joint degree) (CROHO 65005);
e. in de faculteit der Letteren:
1. Archeologie (60 ECTS), (CROHO: 60805);
2. Archeologie (research), (120 ECTS), (CROHO: 60133);
1

Inclusief specialisatie eerstegraads lerarenopleiding (120 ECTS).

Bestuurs- en Beheersreglement, pag. 6

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

f.

Communicatie- en Informatiewetenschappen (CROHO 66826);
Europese Studies (CROHO 60847);
Geschiedenis (60 ECTS), (CROHO: 66034);
Geschiedenis (research), (120 ECTS), (CROHO: 60139);
Internationale Betrekkingen (60 ECTS), (CROHO: 60734);
Internationale Betrekkingen (90 ECTS), (CROHO: 60819);
Internationale Betrekkingen (research), (120 ECTS), (CROHO: 60820);
Kunst- & cultuurwetenschappen (60 ECTS), (CROHO 60087);
Kunst- & cultuurwetenschappen (research), (120 ECTS), (CROHO 60829);
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Duits (CROHO: 68503);
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Engels (CROHO: 68504);
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Frans (CROHO: 68517);
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Fries (CROHO: 68527);
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Geschiedenis en
Staatsinrichting (CROHO: 68506);
17. Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Griekse en Latijnse Taal en
Cultuur (CROHO: 68519);
18. Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands (CROHO: 68512);
19. Letterkunde (60 ECTS), (CROHO: 60813);
20. Letterkunde (research), (120 ECTS), (CROHO: 60814);
21. Mediastudies (CROHO 60831);
22. Midden-Oosten Studies (CROHO 60842);
23. Neerlandistiek (CROHO 60849);
24. Noord-Amerika Studies (CROHO 60845);
25. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Duitse Taal
en Cultuur (CROHO: 60631);
26. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Engelse
Taal en Cultuur (CROHO: 60632);
27. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Franse
Taal en Cultuur (CROHO: 60633);
28. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Friese Taal
en Cultuur (CROHO: 60634);
29. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in
Geschiedenis (CROHO: 60635);
30. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Griekse en
Latijnse Taal en Cultuur (CROHO: 60636);
31. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in
Nederlandse Taal en Cultuur (CROHO: 60637);
32. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Spaanse
Taal en Cultuur (CROHO: 60320);
33. Oudheidstudies (60 ECTS), (CROHO: 60821);
34. Oudheidstudies (research), (120 ECTS), (CROHO: 60039);
35. Taalwetenschappen (60 ECTS), (CROHO: 60815);
36. Taalwetenschappen (research), (120 ECTS), (CROHO: 60817);
in de faculteit Economie en Bedrijfskunde:
1. Accountancy and Controlling (CROHO: 60643);
2. Business Administration (CROHO 60644);
3. Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies (CROHO:
60646);
4. Economics (CROHO: 66401);
5. Executive Master of Accountancy, postinitieel, (CROHO: 75061);
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Executive Master of Finance and Control, postinitieel, (CROHO: 75019);
Finance (CROHO: 60046);
Fiscale Economie (CROHO: 66402);
Human Resource Management (CROHO: 60645);
International Business and Management (CROHO: 60649);
International Economics and Business (CROHO: 60648);
International Financial Management (CROHO: 60683);
Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Algemene Economie
(CROHO: 68501);
14. Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Management en Organisatie
(CROHO: 68518);
15. Marketing (CROHO: 60048);
16. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Economie
en Bedrijfswetenschappen (CROHO: 60651);
17. Research Master in Economics and Business (research) (CROHO: 60315);
18. Supply Chain Management (CROHO: 60093);
19. Technology and Operations Management (CROHO 66277);
g. in de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen:
1. Behavioural and Social Sciences (research) (CROHO: 60654);
2. Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Maatschappijleer en
Maatschappijwetenschappen (CROHO: 68509);
3. Onderwijskunde (CROHO: 66613);
4. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in
Maatschappijleer (CROHO: 60243);
5. Pedagogische Wetenschappen (CROHO: 66607);
6. Psychologie (CROHO: 60260);
7. Sociologie (CROHO: 66601);
h. in de faculteit Wijsbegeerte:
1. Filosofie (60 ECTS), (CROHO: 60822);
2. Filosofie (120 ECTS), (CROHO: 60823);
3. Filosofie (research), (120 ECTS), (CROHO: 60128);
4. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie
(CROHO: 60238);
i. in de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen:
1. Culturele Geografie (CROHO: 60656);
2. Economische Geografie (CROHO: 60657);
3. Environmental and Infrastructure Planning (CROHO: 66194);
4. Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Aardrijkskunde (CROHO:
68500);
5. Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in
Aardrijkskunde (CROHO: 60204);
6. Population Studies (CROHO: 60658);
7. Real Estate Studies (CROHO: 60659);
8. Regional Studies: Spaces and Places, Analysis and Intervention
(research) (CROHO: 60660)
9. Sociale Planologie (CROHO: 66653).
Artikel 2.3.4
bacheloropleidingen in afbouw
Aan de universiteit bevinden zich de volgende bacheloropleidingen in afbouw tot
en met de hierbij vermelde einddata:
a. in de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap:
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1. Religiewetenschappen, deeltijdvariant, (CROHO: 50902), t/m 31.08.2016;
b. in de faculteit Rechtsgeleerdheid:
1. European Law School (CROHO: 50017), t/m 31.01.2018;
2. Fiscaal Recht (CROHO: 56827), t/m 31.01.2018;
3. Notarieel Recht (CROHO: 56828), t/m 31.01.2018;
4. Recht en Bestuur (CROHO: 56461), t/m 31.01.2018;
5. Recht en ICT (CROHO: 50620), t/m 31.01.2018;
6. Rechtsgeleerdheid, deeltijdvariant, (CROHO: 50700), t/m 31.08.2018;
e. in de faculteit der Letteren:
1. Duitse Taal en Cultuur (CROHO:56805), t/m 31.08.2017;
2. Finoegrische Talen en Culturen (CROHO:56815), t/m 31.08.2017;
3. Romaanse Talen en Culturen (CROHO:56074), t/m 31.08.2017;
4. Scandinavische Talen en Culturen (CROHO:56807), t/m 31.08.2017;
5. Slavische Talen en Culturen (CROHO:56813), t/m 31.08.2017;
f. in de faculteit Economie en Bedrijfskunde:
1. Accountancy and Controlling (CROHO: 50643), t/m 31.08.2016;
2. Bedrijfseconomie (CROHO: 50750), t/m 31.08.2016;
3. Fiscale Economie (CROHO: 56402), t/m 31.08.2016;
4. Technologie Management(CROHO: 56277), t/m 31.08.2016;
g. in de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen:
1. Psychologie, deeltijdvariant, (CROHO: 56604), t/m 31.08.2016.
Artikel 2.3.5
masteropleidingen in afbouw
Aan de universiteit bevinden zich de volgende masteropleidingen in afbouw tot en
met de hierbij vermelde einddata:
b. in de faculteit Medische Wetenschappen (UMCG):
1. Bewegingswetenschappen (CROHO: 60054), t/m 31.10.2015;
e. in de faculteit der Letteren:
1. Letterkunde (60 ECTS), deeltijdvariant (CROHO: 60813), t/m 31.08.2016;
Artikel 2.3.6
inschrijvingen opleidingen in afbouw
Ten aanzien van de in de artikelen 2.3.4 en 2.3.5 genoemde bachelor- en
masteropleidingen in afbouw vinden geen nieuwe inschrijvingen plaats. Voor
studenten die reeds staan ingeschreven voor een in deze artikelen genoemde
opleiding, geldt dat zij uiterlijk tot en met de achter de opleiding genoemde
einddatum de opleiding nog kunnen afronden, mits de inschrijving hiervoor niet
wordt onderbroken.
Artikel 2.3.7
Honours College
1. Aan de universiteit wordt een speciaal traject aangeboden dat is gericht op het
behalen van een hoger kennisniveau van studenten, conform artikel 7.9b van de
wet. Dit traject heet het Honours College.
2. Selectie van studenten voor het Honours College vindt plaats op grond van
studieresultaten, talent en motivatie.
3. Het bachelor Honoursprogramma biedt een verzwaard programma van 45 ECTS
naast de reguliere bachelor en is gericht op verdieping en verbreding van kennis.
4. Het master Honoursprogramma biedt een verzwaard programma van 15 ECTS
naast de reguliere master en is gericht op het ontwikkelen van leiderschap.
5. In beide Honoursprogramma’s ligt de nadruk op een interdisciplinaire
benadering van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.
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Titel 2.4 Het bestuur van de faculteiten
Artikel 2.4.1.
1. Het bestuur van de faculteit bestaat uit de decaan en een of meer andere leden.
2. In afwijking van lid 1 heeft de faculteit Medische Wetenschappen een
tweehoofdig bestuur, dat bestaat uit de decaan en de vice-decaan.
3. De decaan is voorzitter van het bestuur van de faculteit.
4. Het faculteitsbestuur nodigt, zo spoedig mogelijk nadat het is benoemd, de
studentleden van de faculteitsraad uit, om een student aan te wijzen die de
vergaderingen van het faculteitsbestuur met adviserende stem zal bijwonen.
De in de vorige volzin bedoelde student kan niet tevens deel uitmaken van de
studentengeleding van de faculteitsraad.
5. De bevoegdheden van het faculteitsbestuur zijn naast de hem in de wet gegeven
bevoegdheden, de bevoegdheden die door het College van Bestuur aan hem zijn
gemandateerd.
6. Indien de voorzitter van het faculteitsbestuur van oordeel is dat een besluit van
het bestuur in strijd is met het recht of het algemeen belang, licht hij zo spoedig
mogelijk schriftelijk het bestuur omtrent zijn gevoelen in, met het verzoek om
het desbetreffende besluit in te trekken. Hij informeert terstond het College van
Bestuur hieromtrent.
7. Het bestuur neemt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, na
ontvangst van het in het vorige lid bedoelde bericht van de voorzitter van het
bestuur een besluit inzake het daarin vervatte verzoek.
8. Vanaf het moment dat de voorzitter het verzoek als bedoeld in het vijfde lid
kenbaar maakt, tot aan het definitieve besluit als bedoeld in het zesde lid, wordt
het desbetreffende besluit niet uitgevoerd.
9. Het bepaalde in titel 2.4 is voor zover als mogelijk van overeenkomstige
toepassing op de Faculteit University College Groningen.
Artikel 2.4.2.
Het faculteitsreglement bevat in ieder geval, behalve hetgeen daarin overigens ter
voldoening aan wettelijke voorschriften moet worden opgenomen, regelen met
betrekking tot:
a. de regelmatige beoordeling van de onderwijs- en examenregelingen van de
opleidingen van de faculteit;
b. het namens het College van Bestuur geven van het studieadvies, bedoeld in
artikel 7.8b van de wet;
c. de commissies binnen de faculteit;
d. het reglement van orde van de faculteitsraad.
Artikel 2.4.3.
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.1.5. en 2.1.6. neemt het faculteitsbestuur de richtlijnen in acht, die het College van Bestuur vaststelt met betrekking tot
de wijze waarop het faculteitsbestuur meewerkt aan het bestuur van de universiteit.
Artikel 2.4.4.
1. Het faculteitsbestuur licht het College van Bestuur in over alle aangelegenheden
die betrekking hebben op in het kader van de uitvoering van de facultaire taken
passende samenwerking met een andere faculteit of met andere faculteiten.
2. De in het vorige lid bedoelde samenwerking kan betrekking hebben op onder
andere:
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a. het verzorgen van onderwijs binnen een faculteit in het kader van het
onderwijsprogramma van een studierichting van een andere faculteit;
b. het binnen twee of meer faculteiten gezamenlijk verzorgen, geheel of
gedeeltelijk, van een onderwijs- of onderzoekprogramma;
3. De in het kader van de interfacultaire samenwerking gemaakte afspraken
worden schriftelijk vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling die de
instemming behoeft van het College van Bestuur.
4. Indien de in lid 3 bedoelde Gemeenschappelijke Regeling het gezamenlijk
verzorgen van een onderwijsprogramma betreft, dient de Gemeenschappelijke
Regeling in ieder geval te bevatten:
a. de aanwijzing van het faculteitsbestuur dat de desbetreffende OER vaststelt.
b. de wijze waarop de opleidingsdirecteur wordt aangewezen.
5. De in lid 3 bedoelde Gemeenschappelijke Regeling voorziet tevens in de wijze
van benoeming en de samenstelling van de opleidingscommissie.
Artikel 2.4.5.
1. Het faculteitsbestuur brengt, na overleg met de zusterfaculteiten welke zulks
aangaat, aan het College van Bestuur advies uit over de benoeming van
hoogleraren in de faculteit, met inachtneming van de overige leden van dit
artikel.
Het faculteitsbestuur voegt bij zijn advies het voorstel van de commissie als
bedoeld in lid 2 en de daarop betrekking hebbende stukken.
2. Het faculteitsbestuur stelt ter voorbereiding van het advies, bedoeld in het
eerste lid, een commissie in. De commissie bestaat in meerderheid uit
hoogleraren en heeft tenminste één student als lid.
Het bestuur kan deskundigen op het desbetreffende wetenschapsgebied, niet
zijnde hoogleraar of student in de commissie benoemen. Het bestuur benoemt
bij met redenen omkleed besluit de leden van de commissie.
3. De opleidingsdirecteur welke namens het faculteitsbestuur is belast met de
nadere regeling en uitvoering van de opleiding(en), waaraan de te benoemen
hoogleraar een bijdrage zal leveren, maakt deel uit van de in lid 2 bedoelde
commissie.
Indien de te benoemen hoogleraar (een deel van de) taken verricht binnen een
onderzoekschool/instituut, maakt de desbetreffende directeur van de
school/instituut tevens deel uit van de in lid 2 bedoelde commissie.
4. Het bepaalde in het eerste lid ter zake van het met de zusterfaculteiten te voeren
overleg, is niet van toepassing ingeval het een benoeming betreft van een
hoogleraar als bedoeld in de ‘Regeling Adjunct Hoogleraar Rijksuniversiteit
Groningen’, tenzij de benoeming geschiedt na externe werving.
Artikel 2.4.6.
Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden, pleegt het faculteitsbestuur, over
aangelegenheden die tevens van belang zijn voor het onderwijs en de
wetenschapsbeoefening van een andere faculteit onderscheidenlijk andere
faculteiten, overleg met het bestuur van die andere faculteit onderscheidenlijk de
besturen van die andere faculteiten en licht het daarover het College van Bestuur
in.
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Titel 2.5 Het Universitair Medisch Centrum Groningen
Art. 2.5.1. Gemeenschappelijk Beleidsorgaan
1. Tussen de Rijksuniversiteit Groningen en het Academisch Ziekenhuis
Groningen is ter uitvoering van het wetenschappelijk medisch onderwijs,
wetenschappelijk medisch onderzoek, medische specialistenopleidingen en
patiëntenzorg bij Gemeenschappelijke Regeling het Universitair Medisch
Centrum Groningen, verkort: UMCG, ingesteld.
2. Ter bevordering van een doelmatige samenwerking op het terrein van het
wetenschappelijk medisch onderwijs, wetenschappelijk medisch onderzoek,
medische specialistenopleidingen en patiëntenzorg is het Gemeenschappelijk
Beleidsorgaan ingesteld, als bedoeld in artikel 12.19 van de wet.
3. Het Gemeenschappelijk Beleidsorgaan bestaat uit de voorzitter van de Raad van
Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Groningen, de voorzitter van het
College van Bestuur en de decaan van de faculteit Medische Wetenschappen.
4. In de Gemeenschappelijke Regeling zijn nadere bepalingen omtrent de taken en
bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Beleidsorgaan opgenomen.
Art. 2.5.2. De Raad van Bestuur
1. Het bestuur van het UMCG bestaat uit de decaan van de faculteit Medische
Wetenschappen en de Raad van Bestuur van het AZG, hierna te noemen Raad
van Bestuur.
2. De Raad van Bestuur oefent met betrekking tot het UMCG gezamenlijk dan wel
in overeenstemming de bevoegdheden uit, die bij of krachtens de wet aan de
organen als bedoeld in lid 1 zijn toegekend. Daarnaast oefent de Raad van
Bestuur de door het College van Bestuur overgedragen taken en bevoegdheden
uit met inbegrip van de door het College van Bestuur aan de decaan
gemandateerde beheersbevoegdheden als bedoeld in de titels 3.3 en 3.4 van dit
reglement.
3. In de overeenkomst tot instelling van het Gemeenschappelijk
Uitvoeringsorgaan van het UMCG, als bedoeld in artikel 12.22 van de wet, zijn
nadere bepalingen omtrent de taken en bevoegdheden van de Raad van
Bestuur opgenomen.
Art. 2.5.3. Centrale medezeggenschap
1. De medezeggenschap van medewerkers en studenten is geregeld in twee
medezeggenschapsorganen: de Ondernemingsraad en de O&O-raad.
2. De Ondernemingsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van medewerkers,
werkzaam in het UMCG.
3. De O&O-raad bestaat voor de helft uit UMCG-medewerkers met onderwijsen/of onderzoektaken, gekozen uit de Ondernemingsraad en de
Onderdeelcommissies en benoemd door de Ondernemingsraad, en voor de
helft uit studenten, gekozen door en uit studenten van de faculteit Medische
Wetenschappen.
4. In het reglement van de Ondernemingsraad zijn nadere bepalingen omtrent de
taken en bevoegdheden van de Ondernemingsraad opgenomen.
5. In het reglement van de O&O-raad zijn nadere bepalingen omtrent de taken en
bevoegdheden van de O&O-raad opgenomen.
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Titel 2.6 Het College van Decanen
Artikel 2.6.1.
1. Het College van Decanen, zoals bedoeld in artikel 1.1 van dit reglement, bestaat
uit de voorzitters van de faculteitsbesturen en de Rector Magnificus als
voorzitter.
2. Het College van Decanen geeft desgevraagd of uit eigen beweging advies inzake
het onderwijs en de wetenschapsbeoefening aan het College van Bestuur
alsmede aan de besturen van de faculteiten.
3. Het College van Decanen is belast met de toekenning van het doctoraat met in
achtneming van hetgeen daaromtrent is bepaald in de artikelen 7.18 en 7.19 van
de wet en het Promotiereglement.
4. De verlening van het doctoraat honoris causa, zoals bedoeld in artikel 7.19 lid 2
van de wet, geschiedt op voordracht van een faculteitsbestuur en gehoord het
College van Bestuur.
5. De werkwijze van het College van Decanen voor wat betreft promoties wordt
geregeld in het Promotiereglement.
6. Het Promotiereglement wordt vastgesteld door het College van Decanen en
dient te worden goedgekeurd door het College van Bestuur.
Titel 2.7 Interfacultaire Onderzoekinstituten en Onderzoekscholen
Artikel 2.7.1.
1. Tussen de faculteit Medische Wetenschappen, de faculteit Economie en
Bedrijfskunde en de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is ter
uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van
gezondheidsvraagstukken het onderzoekinstituut "Noordelijk Centrum voor
Gezondheidsvraagstukken" ingesteld.
2. De desbetreffende organen van de faculteit Medische Wetenschappen oefenen
met betrekking tot het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken de
bevoegdheden uit, die bij of krachtens de wet aan deze organen zijn toegekend
met dien verstande dat zulks geschiedt in overeenstemming met de
overeenkomstige organen van de overige in het eerste lid genoemde faculteiten.
Artikel 2.7.2.
1. Tussen de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, de faculteit Medische
Wetenschappen, de faculteit der Letteren en de faculteit Wijsbegeerte is ter
uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de gedragsen cognitieve neurowetenschappen het onderzoekinstituut "Groningen Center
for Behavioural and Cognitive Neurosciences" (BCN) ingesteld.
2. De desbetreffende organen van de faculteit Medische Wetenschappen oefenen
met betrekking tot het BCN de bevoegdheden uit, die bij of krachtens de wet
aan deze organen zijn toegekend met dien verstande dat zulks geschiedt in
overeenstemming met de overeenkomstige organen van de overige in het eerste
lid genoemde faculteiten.
Artikel 2.7.3.
1. Tussen de faculteit Medische Wetenschappen en de faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen is ter uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek op
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het terrein van geneesmiddelen het onderzoekinstituut "Groningen University
Institute for Drugs Exploration" (GUIDE) ingesteld.
2. De desbetreffende organen van de faculteit Medische Wetenschappen oefenen
met betrekking tot GUIDE de bevoegdheden uit, die bij of krachtens de wet aan
deze organen zijn toegekend met dien verstande dat zulks geschiedt in
overeenstemming met de overeenkomstige organen van de faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen.
Artikel 2.7.4.
1. Tussen de faculteit der Letteren en de faculteit Wijsbegeerte is ter uitvoering
van het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de klassieke, oriëntaalse,
middeleeuwse en renaissance studies het onderzoekinstituut "Center for
Classical, Oriental Medieval and Renaissance Studies (COMERS)" ingesteld.
2. De desbetreffende organen van de faculteit der Letteren oefenen met betrekking
tot COMERS de bevoegdheden uit, die bij of krachtens de wet aan deze organen
zijn toegekend met dien verstande dat zulks geschiedt in overeenstemming met
de overeenkomstige organen van de faculteit Wijsbegeerte.
Artikel 2.7.5.
1. Tussen de faculteit der Letteren, de faculteit Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap en de faculteit Wijsbegeerte is ter uitvoering van het
wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de geesteswetenschappen het
"Rudolf Agricola Instituut" ingesteld.
2. De desbetreffende organen van de faculteit der Letteren oefenen met betrekking
tot het Rudolf Agricola Instituut de bevoegdheden uit, die bij of krachtens de
wet aan deze organen zijn toegekend met dien verstande dat zulks geschiedt in
overeenstemming met de overeenkomstige organen van de faculteit
Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en van de faculteit Wijsbegeerte.
Artikel 2.7.6.
1. Tussen de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en de overige faculteiten is ter
uitvoering van het multidisciplinaire wetenschappelijk onderzoek op het terrein
van ontwikkelingsvraagstukken het onderzoekinstituut "Centre for Development Studies (CDS)" ingesteld.
2. De desbetreffende organen van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
oefenen met betrekking tot het CDS de bevoegdheden uit, die bij of krachtens
de wet aan deze organen zijn toegekend met dien verstande dat zulks geschiedt
in overeenstemming met de overeenkomstige organen van de in het eerste lid
bedoelde faculteiten.
Artikel 2.7.7.
1. Tussen de faculteit Economie en Bedrijfskunde en de faculteiten
Rechtsgeleerdheid, der Letteren en Wiskunde en Natuurwetenschappen is ter
uitvoering van het multidisciplinaire wetenschappelijk onderzoek op het terrein
van energie/duurzaamheid het onderzoekcentrum "Energy Delta Research
Centre" ingesteld.
2. De desbetreffende organen van de faculteit Economie en Bedrijfskunde oefenen
met betrekking tot het EDReC de bevoegdheden uit, die bij of krachtens de wet
aan deze organen zijn toegekend met dien verstande dat zulks geschiedt in
overeenstemming met de overeenkomstige organen van de in het eerste lid
bedoelde faculteiten.
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Artikel 2.7.8.
1. Binnen de universiteit en het UMCG is ter uitvoering van het wetenschappelijk
onderzoek op het terrein van de genomics het "Groningen Genomics Centre"
(GGC) ingesteld.
2. Het besturen van het GGC wordt opgedragen aan het bestuur van het GGC.
3. Het bestuur GGC bestaat uit drie leden: een lid van het College van Bestuur, de
decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de decaan van
de faculteit Medische Wetenschappen (tevens lid van de Raad van Bestuur van
het UMCG).
4. Het College van Bestuur draagt zorg voor de nadere inrichting van het bestuur
en het beheer.
Titel 2.8 Graduate Schools
Artikel 2.8.1.
1. Een graduate school is ingericht conform het faculteitsreglement en het
huishoudelijk reglement van de faculteit, en nader geregeld in het reglement
voor de graduate school.
2. De taken en bevoegdheden van organen van de graduate school worden
uitgeoefend voor zover deze bij of krachtens de wet zijn geregeld dan wel zijn
gemandateerd door het bestuur van de faculteit.
Artikel 2.8.2.
In de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap is op basis van artikel
2.8.1 van dit reglement en ter uitvoering van op onderzoek gerichte
masteropleidingen en de promotieopleiding, de ‘Graduate School of Theology and
Religious Studies’ ingesteld.
Artikel 2.8.3.
In de faculteit Rechtsgeleerdheid is op basis van artikel 2.8.1 van dit reglement en
ter uitvoering van op onderzoek gerichte masteropleidingen en de promotieopleiding, de ‘Graduate School of Law’ ingesteld.
Artikel 2.8.4.
In de faculteit Medische Wetenschappen is op basis van artikel 2.8.1 van dit
reglement en ter uitvoering van op onderzoek gerichte masteropleidingen en de
promotieopleiding, de ‘Graduate School of Medical Sciences’ ingesteld.
Artikel 2.8.5.
In de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is op basis van artikel 2.8.1 van
dit reglement en ter uitvoering van op onderzoek gerichte masteropleidingen en de
promotieopleiding, de ‘Graduate School of Science’ ingesteld.
Artikel 2.8.6.
In de faculteit der Letteren is op basis van artikel 2.8.1 van dit reglement en ter
uitvoering van op onderzoek gerichte masteropleidingen en de promotieopleiding,
de ‘Graduate School of Humanities’ ingesteld.
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Artikel 2.8.7.
In de faculteit Economie en Bedrijfskunde is op basis van artikel 2.8.1 van dit
reglement en ter uitvoering van de onderzoek gerichte masteropleidingen en de
promotieopleiding, de ‘Graduate School of Economics and Business’ ingesteld.
Artikel 2.8.8.
In de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is op basis van artikel
2.8.1 van dit reglement en ter uitvoering van op onderzoek gerichte
masteropleidingen en de promotieopleiding, de ‘Graduate School of Behavioural
and Social Sciences’ ingesteld.
Artikel 2.8.9.
In de faculteit Wijsbegeerte is op basis van artikel 2.8.1 van dit reglement en ter
uitvoering van op onderzoek gerichte masteropleidingen en de promotieopleiding,
de ‘Graduate School of Philosophy’ ingesteld.
Artikel 2.8.10.
In de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is op basis van artikel 2.8.1 van dit
reglement en ter uitvoering van de onderzoek gerichte masteropleidingen en de
promotieopleiding, de ‘Graduate School of Spatial Sciences’ ingesteld.

Hoofdstuk 3: Beheer
Titel 3.1 Beheer van de universiteit
Artikel 3.1.1.
Onverminderd het bij of krachtens de wet en het in hoofdstuk 2 van dit reglement
bepaalde, geeft dit hoofdstuk het kader aan waarbinnen alsmede de wijze waarop
het College van Bestuur zijn beheerstaken uitvoert dan wel laat uitvoeren.
Artikel 3.1.2.
De beheerstaken van het College van Bestuur omvatten in elk geval:
a. het beheer van het personeel van de universiteit;
b. het beheer van de roerende en onroerende zaken van de universiteit;
c. het beheer van de universitaire gegevensbestanden;
d. het beheer van de financiën van de universiteit;
e. het beheer, voortvloeiend uit de zorg voor de veiligheid en gezondheid en de
overige arbeidsomstandigheden in de universitaire gebouwen en op de universitaire terreinen.
Artikel 3.1.3.
1. Onder het personeel van de universiteit wordt verstaan het personeel dat in
enig dienstverband met de universiteit werkzaam is.
2. Het beheer van het personeel van de universiteit omvat in elk geval de
rechtshandelingen en daden die bij of krachtens wetgeving zijn voorgeschreven,
dan wel de richtlijnen behorende tot het door het College vastgestelde
personeelsbeleid:
a. werving, selectie, aanstelling, inschaling, beoordeling, bevordering,
overplaatsing, schorsing en ontslag van het personeel;
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b. de zorg voor de naleving van de arbeidsvoorwaarden en het overleg met de
vakorganisaties;
c. de zorg voor een rechtmatige en doelmatige inzet van het personeel;
d. de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel;
e. het afleggen van rekening en verantwoording over de hierboven genoemde
punten.
3. Het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde is van toepassing op het personeel
van derden, dat werkzaam is bij de universiteit, indien en voor zover daarover
tussen het College van Bestuur en die derden overeenstemming bestaat.
Artikel 3.1.4.
1. Onder roerende en onroerende zaken van de universiteit wordt in het bij of
krachtens dit reglement bepaalde verstaan de roerende en onroerende zaken
waarover de universiteit de beschikking en/of de zorg heeft.
2. Het beheer van de roerende en onroerende zaken van de universiteit omvat in
elk geval de volgende rechtshandelingen en daden:
a. het verwerven, bewaren en bewaken van genoemde zaken;
b. het inrichten voor gebruik;
c. het beschikbaar stellen van de roerende en onroerende zaken aan
gebruikers;
d. het onderhoud en de vervanging van bedoelde zaken;
e. de administratie van de roerende en onroerende zaken;
f. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent het rechtmatig en
doelmatig gebruik van de roerende en onroerende zaken.
Artikel 3.1.5.
1. Onder gegevensbestanden van de universiteit wordt in het bepaalde bij of
krachtens dit reglement verstaan alle binnen de universiteit aanwezige
verzamelingen van gegevens, die worden verzameld en in stand gehouden ten
behoeve van het functioneren van de universitaire organisatie.
2. Het beheer van de gegevensbestanden omvat in elk geval de volgende
rechtshandelingen en daden:
a. het bewaren en bewaken van de bestanden en het stellen van regelen
daarvoor alsmede de zorg voor de logische en fysieke beveiliging van de
geautomatiseerde gegevensbewerkingen;
b. het bepalen van de inrichting van de bestanden;
c. de wijze van beschikbaarstelling van (onderdelen van) bestanden aan
gebruikers;
d. het toezicht op het rechtmatig gebruik van de bestanden;
e. het afleggen van verantwoording omtrent het rechtmatig en doelmatig
gebruik van bestanden en
f. de regeling van de openbaarheid van de bestanden, waaronder ook de
regeling van de toegankelijkheid voor een individu van die gedeelten der
bestanden, waarin gegevens over dat individu zijn opgenomen.
3. Op bestanden die persoonsgegevens bevatten zijn de bepalingen van de door
het College van Bestuur vastgestelde ‘Regeling bescherming persoonsgegevens
studenten en personeel van de RUG’ van toepassing.
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Artikel 3.1.6.
1. Onder de financiën van de universiteit wordt in het bepaalde bij of krachtens dit
reglement verstaan de rijksbijdrage bedoeld in artikel 2.5 van de wet en de
overige gelden waarover de universiteit de beschikking heeft.
2. Het beheer van de financiën van de universiteit omvat in ieder geval de
volgende rechtshandelingen en daden:
a. het bewaren van de financiën;
b. het aangaan van financiële verplichtingen;
c. het verrichten van betalingen en het geven van betalingsopdrachten;
d. de administratie van de financiën;
e. het toezicht op de rechtmatige en doelmatige aanwending van de financiën;
f. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de rechtmatige en
doelmatige aanwending der financiën en;
g. het innen van gelden.
3. De in het kader van het beheer van de financiën van de universiteit verrichte
rechtshandelingen en daden strekken zich uit tot gelden die door derden aan de
universiteit in beheer zijn gegeven indien en voor zover daarover tussen het
College van Bestuur en die derden overeenstemming bestaat.
Artikel 3.1.7.
Onder het beheer met betrekking tot de veiligheid wordt in het bepaalde bij of
krachtens dit Reglement verstaan:
a. de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van personen die
zich regelmatig bevinden in gebouwen of op terreinen van de universiteit;
b. de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van personen die
met toestemming van het College van Bestuur taken vervullen in de gebouwen of op de terreinen van de universiteit;
c. de beveiliging van de roerende en onroerende zaken van de universiteit.
Titel 3.2 Organisatie van het beheer
Artikel 3.2.1.
1. Aan de uitvoering van het beheer van de universiteit wordt medewerking
verleend door de diensten, bedoeld in de artikelen 3.6.1. en 3.7.1.
2. Het College van Bestuur kan besluiten naast de in het eerste lid bedoelde
diensten voor de termijn van ten hoogste telkens twee jaren andere diensten in
te stellen. Een dergelijk besluit wordt door het College van Bestuur genomen na
overleg met het bestuur van een faculteit of het hoofd van een dienst als bedoeld
in artikel 3.7.1 van dit reglement, voor zover zij er direct bij zijn betrokken.
Artikel 3.2.2.
De omvang en de inrichting van de in de artikelen 3.6.1. en 3.7.1. van dit reglement
bedoelde diensten wordt –voor zover het betrekking heeft op beheersactiviteitenvastgesteld door het College van Bestuur, na overleg met de mandataris.

Bestuurs- en Beheersreglement, pag. 18

Titel 3.3 Mandaatregeling
Artikel 3.3.1.
1. Het College van Bestuur kan aan een bestuur van een faculteit en aan de
hoofden van de diensten zoals bedoeld in artikel 3.7.1. van dit reglement een
nader omschreven deel van zijn bevoegdheden mandateren. De verlening van
een dergelijk mandaat geschiedt schriftelijk.
2. Binnen de grenzen van het mandaat is uitsluitend de mandataris bevoegd
namens en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur zelfstandig
zaken af te doen en stukken te tekenen met inachtneming van dit reglement en
de desbetreffende regels, richtlijnen en aanwijzingen van het College van Bestuur.
3. In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur een nader omschreven deel
van zijn bevoegdheden mandateren aan een medewerker op persoonlijke titel.
4. Een mandaat wordt niet uitgeoefend, indien:
a. het een nieuwe zaak van principiële aard betreft, tenzij het College van
Bestuur daaromtrent reeds een beleidsstandpunt heeft bepaald;
b. vermoed kan worden dat een reeds gekozen beleidsstandpunt achterhaald
is;
c. het een zaak betreft waarbij de voorgeschreven wijze van beraad of
behandeling nog niet is voltooid;
d. het College van Bestuur te kennen geeft de behandeling van de zaak aan zich
te houden;
e. aan het College van Bestuur melding moet worden gemaakt van belangrijke
nevenaspecten of bijkomende gevolgen, zoals precedentwerking, ongelijke
behandeling van gelijke gevallen en dergelijke.
5. De mandatarissen aan wie het College van Bestuur het beheer van geldmiddelen of kredieten opdraagt, zijn rekening en verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur. Het College kan te allen tijde hun kassen,
boeken en bescheiden inzien; zij zijn verplicht de daarbij gevraagde inlichtingen te verstrekken. Zij dragen zorg voor een deugdelijke financiële
administratie, als onderdeel van de universitaire financiële administratie.
Per kwartaal en aan het einde van het boekjaar stellen zij een financieel
verslag beschikbaar in het kader van de universitaire verslaglegging en
jaarrekening. Een en ander geschiedt conform de richtlijnen en aanwijzingen van het College van Bestuur.
6. Verrichtingen, handelingen, beschikkingen en toezeggingen die de universiteit binden of verbinden, kunnen slechts namens het College van Bestuur
geschieden door mandatarissen aan wie daartoe de bevoegdheid werd
verleend door het College van Bestuur.
Artikel 3.3.2.
1. Het College van Bestuur mandateert in elk geval niet:
a. de bevoegdheid tot het aanstellen en ontslaan van hoogleraren, directeuren
van universitaire diensten en andere bij nadere richtlijnen aan te wijzen
functionarissen binnen de organisatie;
b. de bevoegdheid tot het opleggen van disciplinaire straffen, zoals bedoeld in
de CAO-NU.
c. het aangaan van geldleningen en het beleggen van gelden, alsmede het
openen van bankrekeningen;
d. het aanvaarden van schenkingen en legaten;
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e. de stichting van opstallen, het verwerven, vervreemden, bezwaren, en in
gebruik geven van onroerende zaken, waaronder het verlenen van
toestemming tot het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen en beslagen
alsmede elke andere daad van eigendom;
f. het aangaan van -en het verweer voeren bij- rechtsgedingen, het opdragen
van geschillen aan scheidslieden, het aangaan van dadingen, het
toestemmen in een akkoord, het berusten in rechterlijke beslissingen en in
de beslissing van scheidslieden;
g. het aangaan van overeenkomsten, voor zover deze een nader door het
College van Bestuur te bepalen geldswaarde te boven gaan.
2. Een volmacht tot het vertegenwoordigen van de universiteit in of buiten rechte
wordt ingevolge de wet verleend door de voorzitter van het College van Bestuur.
Artikel 3.3.3.
Op het verlenen van een volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen is de ‘Volmachtregeling RUG’ van toepassing.
Titel 3.4 Uitoefening van het mandaat
Artikel 3.4.1.
1. De mandataris is jegens het College van Bestuur verantwoording verschuldigd
voor de wijze van uitoefening van het mandaat en de bijstand die hij heeft te
verlenen aan de verrichtingen van het College van Bestuur. Voorts is hij jegens
het College van Bestuur verantwoordelijk voor de goede organisatie en
coördinatie van zijn dienst en de daarbij nodige voorzieningen, een en ander
behoudens specifieke bevoegdheden van anderen.
2. Indien zaken meer dan één dienst raken, dragen de mandatarissen er zorg voor
dat zij samenwerken.
3. De mandataris ziet erop toe dat zijn dienst aan een andere dienst de gegevens
en inlichtingen verschaft die deze nodig heeft voor een goede taakvervulling.
Artikel 3.4.2.
1. De mandataris stelt het College van Bestuur onmiddellijk in kennis van
omstandigheden of gebeurtenissen, waardoor de normale gang van zaken
binnen zijn dienst in ernstige mate wordt belemmerd of dreigt te worden
belemmerd.
2. De mandataris neemt zo spoedig mogelijk de gepaste maatregelen ter
verzekering van een zo goed mogelijke voortgang van de werkzaamheden
binnen zijn dienst.
3. De mandataris brengt de ingevolge het tweede lid getroffen maatregelen zo
spoedig mogelijk ter kennis van het College van Bestuur.
Artikel 3.4.3.
Op basis van nadere richtlijnen van het College van Bestuur brengt de mandataris
eenmaal per jaar aan het College van Bestuur een verslag uit omtrent de ter
uitvoering van zijn mandaat verrichte werkzaamheden.
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Titel 3.5 Dienstraden
Artikel 3.5.1.
1. Door het College van Bestuur worden met inachtneming van artikel 9.50 van de
wet, dienstraden ingesteld ten behoeve van de in artikel 3.7.1. van dit reglement
genoemde universitaire diensten.
2. De inrichting en regeling, alsmede het ledenaantal en de zittingstermijn van de
dienstraden worden vastgelegd in het door het College van Bestuur vast te
stellen ‘Reglement voor de Dienstraden’.
3. Het College van Bestuur voorziet er in dat een dienstraad tijdig in de
gelegenheid wordt gesteld advies aan het hoofd van de desbetreffende
universitaire dienst uit te brengen en overleg te voeren over de in het Reglement
aangegeven onderwerpen.
Titel 3.6 Facultaire diensten
Artikel 3.6.1.
1. Ten behoeve van de uitvoering van het beheer, beschikt elk faculteitsbestuur
over een facultaire dienst.
2. Uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit kan het College van Bestuur
besluiten bepaalde (onderdelen van) facultaire diensten te clusteren; hierover
voert het vooraf overleg met de desbetreffende faculteitsbesturen.
Artikel 3.6.2.
Het faculteitsbestuur kan de dienst onderverdelen in organisatorische eenheden.
Deze indeling behoeft de goedkeuring van het College van Bestuur.
Artikel 3.6.3.
1. Ten behoeve van integraal management door het faculteitsbestuur dient de
inrichting van de facultaire dienst ter zake van de uitvoering van het beheer in
ieder geval afgestemd te zijn op de navolgende taken:
a. het verlenen van medewerking bij de vervulling van de kerntaken van de
desbetreffende faculteit, te weten het geven van wetenschappelijk onderwijs
en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
b. het meewerken aan de totstandkoming van de algemene en bijzondere
middelenvoorziening ten behoeve van de onderwijs- en onderzoektaken van
de desbetreffende faculteit en het bestuur te ondersteunen bij doelmatige en
rechtmatige inzet en besteding van de personele, financiële en materiële
middelen een en ander gerelateerd aan de (nadere) begrotingsvaststelling en
de formatie- c.q. personeelsplannen;
c. het meewerken aan de voorbereiding en uitvoering van de besluitvorming
door de bestuursorganen van de faculteiten;
d. het meewerken aan de uitvoering van het voor de universiteit als geheel
vastgestelde beleid en het beheer voor zover dat de desbetreffende faculteit
aangaat;
2. De bepaling van de omvang en inzet van de personele en materiële middelen
geschiedt op basis van richtlijnen die door of namens het College van Bestuur,
in overleg met het desbetreffende faculteitsbestuur, worden vastgesteld.
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Artikel 3.6.4.
Het faculteitsbestuur geeft leiding aan de facultaire dienst en stuurt deze aan; met
de uitvoering hiervan kan zij medewerker(s) belasten.
Titel 3.7 Universitaire diensten
Artikel 3.7.1.
De universiteit kent de navolgende universitaire diensten:
a. de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen;
b. het Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie;
c. het Bureau van de Universiteit;
d. het Facilitair Bedrijf;
e. het Kernfysisch Versneller Instituut.
Artikel 3.7.2.
1. Voor zover de inrichting van een universitaire dienst niet nader is geregeld bij
dit reglement, wordt de indeling en taakstelling ervan vastgesteld door het
College van Bestuur op basis van een plan dat in zijn opdracht is opgesteld.
2. Rekening houdend met het aanstellingsbesluit of benoemingsbesluit deelt het
hoofd van de dienst het bij zijn dienst tewerk gestelde personeel in bij een
onderdeel van zijn dienst.
3. De verrichtingen van de universitaire diensten en de facultaire diensten op
hetzelfde taakgebied worden door de mandatarissen onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur onderling afgestemd.
4. De omvang en inzet van de personele en materiële middelen worden vastgesteld
op basis van richtlijnen vastgesteld door of namens het College van Bestuur.
5. Het College van Bestuur verstrekt aan elke hoofd van dienst een schriftelijke
instructie betreffende zijn taak en de wijze waarop hij die dient te vervullen. Het
College brengt de instructie ter kennis van personen en organen die naar het
oordeel van het College daarvoor in aanmerking komen.
Artikel 3.7.3.
Met inachtneming van artikel 8.1 wordt op basis van artikel 3.7.2 van dit reglement
de inrichting van de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen als universitaire
dienst vastgesteld.
Artikel 3.7.4.
Met inachtneming van artikel 8.2 wordt op basis van artikel 3.7.2 van dit reglement
de inrichting van het Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie als
universitaire dienst vastgesteld.
Artikel 3.7.5.
Met inachtneming van artikel 8.3 wordt op basis van artikel 3.7.2. van dit reglement de inrichting van het Bureau van de Universiteit als universitaire dienst
vastgesteld.
Artikel 3.7.6.
Met inachtneming van artikel 8.4 wordt op basis van artikel 3.7.2. van dit reglement de inrichting van het Facilitair Bedrijf als universitaire dienst vastgesteld.
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Artikel 3.7.7.
Met inachtneming van artikel 8.5 wordt op basis van artikel 3.7.2 van dit reglement
de inrichting van het Kernfysisch Versneller Instituut als universitaire dienst
vastgesteld.
Titel 3.8 Geschillen en toezicht beheer
Artikel 3.8.1.
Geschillen over de toepassing van dit reglement die niet in goed overleg met
betrokkenen kunnen worden opgelost, worden beslecht door het College van
Bestuur.
Artikel 3.8.2.
1. Het College van Bestuur kan incidentele dan wel regelmatige onderzoeken
instellen of laten instellen naar de rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit van
werkzaamheden binnen de beheersorganisatie.
2. Het College formuleert de opdracht voor een dergelijk onderzoek en bepaalt aan
wie de opdracht wordt verleend. In de opdracht wordt tevens de verslaggeving
geregeld.
3. Het College pleegt ter zake van hetgeen in het vorige lid is bepaald overleg met
de betrokken mandatarissen.
4. Elk lid van het personeel van de universiteit is gehouden aan de met een
dergelijk onderzoek belaste functionaris(sen) alle in het belang van het
onderzoek gevraagde inlichtingen te verschaffen.
5. Ingeval van verwaarlozing of in strijd met geldende voorschriften functioneren
van de leiding van een dienst of een onderdeel daarvan, kan het College van
Bestuur, zo nodig in afwijking van het in dit reglement bepaalde, in die leiding
voorzien.
Hoofdstuk 4: Openbaarheid van bestuur
Artikel 4.1.
1. Naast hetgeen bij of krachtens de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is
geregeld, zijn de in dit hoofdstuk neergelegde bepalingen van toepassing op de
openbaarheid van bestuur.
2. Een verzoek op grond van de Wob dient betrekking te hebben op een document
betreffende een bestuurlijke aangelegenheid van de universiteit, daaronder
begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan.
Artikel 4.2.
1. Onder informatie wordt verstaan: gegevens, neergelegd in documenten.
2. Onder documenten wordt verstaan: schriftelijke stukken en ander materiaal dat
gegevens bevat, die berusten bij de universiteit of enig onderdeel daarvan.
Onder gegevens worden mede begrepen gegevens met betrekking tot onderzoek
en onderwijs, behoudens (oude) tentamen- en examenopgaven en hun
(standaard)uitwerkingen.
3. Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 1 en 2 worden niet als
documenten beschouwd: schriftelijke stukken en ander materiaal dat gegevens
bevat, die bestemd zijn om te worden verzonden of reeds zijn verzonden, totdat
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mag worden aangenomen dat zij de geadresseerde(n) hebben bereikt.
Concepten voor en kopieën van zulke stukken en zulk ander materiaal worden
eveneens pas als documenten beschouwd als de stukken of het andere materiaal
zelf de geadresseerde(n) hebben bereikt.
Artikel 4.3.
1. Een verzoek om informatie wordt gericht tot het College van Bestuur.
Het wordt gericht tot het faculteitsbestuur wanneer het gaat om informatie die
betrekking heeft op onderwijs en onderzoek van de betreffende faculteit.
2. Het College van Bestuur kan aan de faculteitsbesturen richtlijnen geven ter
bevordering van de eenheid van informatieverschaffing.
3. Op de raadpleging van documenten is het ‘Protocol raadpleging decentrale
archieven van faculteiten en diensten RUG’, dan wel het ‘Protocol raadpleging
centraal archiefdepot RUG’ van toepassing.
Artikel 4.4.
1. Het College van Bestuur verschaft uit eigen beweging informatie over de
universiteit, zodra dit in het belang is van een goede en democratische
besluitvorming binnen de universiteit en van belang is voor de betrekkingen
met de maatschappij.
2. Het faculteitsbestuur verschaft uit eigen beweging informatie over de faculteit,
zodra dit in het belang is van een goede democratische besluitvorming over
onderwijs en onderzoek van de desbetreffende faculteit.
3. Over persoonlijke beleidsopvattingen van bestuurders of personen die bij de
universiteit werkzaam zijn wordt uit eigen beweging alleen informatie verschaft
voor zover die bestuurders of personen om wier opvattingen het gaat van het
voornemen tot het verschaffen van informatie over hun persoonlijke
beleidsopvattingen op de hoogte zijn gesteld, en dezen met het verschaffen van
de informatie hebben ingestemd.
Artikel 4.5.
1. Het verstrekken van informatie ingevolge de voorgaande artikelen blijft op
grond van de in de Wob bedoelde gronden, achterwege indien en voor zover het
belang daarvan niet opweegt tegen een of meer van de volgende belangen:
a. de economische en financiële belangen van de openbare en bijzondere
universiteiten, dan wel onderdelen daarvan;
b. de bescherming van medische en psychologische onderzoeksresultaten, die
individuele gevallen betreffen;
c. onderzoek dat kan leiden tot enige disciplinaire bestraffing;
d. gegevens verzameld door een benoemingscommissie, onverschillig of zij in
een rapport van deze commissie zijn opgenomen;
e. de bedrijfsveiligheid van de universiteit of van instellingen waarbij de
universiteit op een of andere wijze bij is betrokken.
2. Onder economische en financiële belangen, als in het eerste lid bedoeld, wordt
met name begrepen:
a. gegevens met betrekking tot een lopend of afgerond onderzoek dat in
opdracht of in samenwerking met personen of instellingen buiten de
universiteit wordt verricht, voor zover de geheimhouding uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeit;
b. een nieuw voortbrengsel, een nieuwe werkwijze (in de zin van Rijksoctrooiwet) een nieuw uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie
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heeft (in de zin van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen), of een nieuw ras (in de zin van de Zaaizaad en Plantgoedwet), waarvan
redelijkerwijs verwacht mag worden dat het in aanmerking zal komen voor
het verkrijgen (na depot) van wettelijke bescherming van industriële
eigendom.
Artikel 4.6.
1. Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van de voorgaande
artikelen van dit reglement kan een vergoeding in rekening worden gebracht.
2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van
kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt deze:
a. voor minder dan 6 kopieën: gratis;
b. voor 6 tot en met 13 kopieën: € 4,50;
c. voor 14 of meer kopieën: € 0,35 per kopie.
Hoofdstuk 5: Rechtsbescherming
Titel 5.1

Algemeen

Artikel 5.1.0.
De indiening en de behandeling van klachten, bezwaren en beroepen als bedoeld in
de WHW of de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geschiedt op een van de
navolgende wijzen;
a. Voor wat betreft klachten, bezwaren en beroepen van een student, een
aanstaande student, een voormalige student, een extraneus, een aanstaande
extraneus of een voormalige extraneus is het bepaalde in artikel 5.1.1, 5.1.2, en
titel 5.2 of het bepaalde in artikel 5.1.1., 5.1.3. en titel 5.3 van toepassing.
b. Voor wat betreft klachten, bezwaren en beroepen van werknemers is het
bepaalde in artikel 5.1.3 en titel 5.3 van toepassing.
c. Voor wat betreft klachten, bezwaren en beroepen van anderen dan bedoeld
onder a. of b. is het bepaalde in artikel 5.1.3. en titel 5.3 van toepassing.
Artikel 5.1.1.
1. Er is een Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS), als bedoeld in
artikel 7.59a van de WHW, waar een student, een aanstaande student of een
voormalige student, dan wel een extraneus, een aanstaande extraneus of een
voormalige extraneus een klacht, bezwaar of beroep kan indienen.
2. De procedure van indiening en verdere behandeling van klachten, bezwaren of
beroepen bij het CLRS is nader vastgelegd in de ‘Regeling Centraal Loket
Rechtsbescherming Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen’.
Artikel 5.1.2.
Er is een College van Beroep voor de Examens, als bedoeld in artikel 7.60 WHW,
dat beslist over een ingesteld beroep, als bedoeld in artikel 7.61, eerste lid, van de
WHW.
Artikel 5.1.3
Er is een Geschillenadviescommissie, als bedoeld in artikel 7.63a WHW, dat het
College van Bestuur adviseert over bezwaar- of beroepschriften, anders dan
bedoeld in artikel 7.61 WHW.
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Artikel 5.1.4.
Indien tegen een besluit een bezwaar- of beroepschrift kan worden ingediend
wordt hierop in het besluit gewezen.
Titel 5.2

Het College van Beroep voor de Examens.

Artikel 5.2.1.
De leden van het College van Beroep voor de Examens worden door het College van
Bestuur benoemd. De samenstelling, taak en werkwijze worden geregeld in een
reglement van orde. Het reglement, alsmede wijziging daarvan, behoeft de
instemming van het College van Bestuur.
Titel 5.3

De Geschillenadviescommissie

Artikel 5.3.1.
Met inachtneming van het bepaalde in deze titel kan degene die door een besluit
van een universitair bestuursorgaan, niet zijnde een algemeen verbindend
voorschrift, rechtstreeks in zijn belang is getroffen en waartegen geen andere
voorziening op grond van de WHW openstaat, beroep instellen bij het naasthogere
bestuursorgaan, dan wel, in geval het besluit is genomen door:
a. het College van Bestuur, een bezwaarschrift indienen bij dit College;
b. het College van Decanen, een bezwaarschrift indienen bij dit College;
c. het College voor Promoties, een bezwaarschrift bij dit College.
Artikel 5.3.2.
Er is een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
ter voorbereiding van de beslissingen op de beroep- en bezwaarschriften door de
universitaire bestuursorganen, genaamd: de Geschillenadviescommissie voor de
Bezwaar- en Beroepschriften, verder te noemen de Geschillenadviescommissie.
Artikel 5.3.3.
De Geschillenadviescommissie heeft tot taak de universitaire bestuursorganen te
adviseren over de te nemen beslissingen op:
a. beroepschriften tegen besluiten van de bestuursorganen, gericht aan het
naasthogere orgaan;
b. bezwaarschriften tegen besluiten van het College van Bestuur, het College van
Decanen en het College voor Promoties.
Artikel 5.3.4.
1. De Geschillenadviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste 15
andere leden, die worden benoemd door het College van Bestuur. Op dezelfde
wijze wordt een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden benoemd.
2. De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters moeten voldoen aan de
vereisten voor de benoembaarheid tot rechter van een arrondissementsrechtbank.
3. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitters zijn niet werkzaam bij de
Rijksuniversiteit Groningen.
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4. De overige leden en plaatsvervangende leden worden al dan niet benoemd uit
de gemeenschap van de universiteit. Zij zijn functioneel onafhankelijk voor wat
betreft de behandeling van aan de Geschillenadviescommissie voorgelegde
zaken. Het College van Bestuur benoemt de overige leden en plaatsvervangende
leden, gelet op de taakstelling van de Geschillenadviescommissie, op basis van
hun deskundigheid.
5. De benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden geschiedt voor de
duur van maximaal vier jaar. Zij kunnen terstond worden herbenoemd.
6. De leden van de Geschillenadviescommissie kunnen niet dan op eigen verzoek
worden ontslagen.
Zij dienen een verzoek tot ontslag in ieder geval in, indien zij tijdens hun
lidmaatschap een functie aanvaarden die met het lidmaatschap van de
Geschillenadviescommissie onverenigbaar is. Het ontslag wordt schriftelijk
ingediend bij het College van Bestuur.
Artikel 5.3.5.
Het secretariaat wordt bekleed door een door het College van Bestuur, na overleg
met de voorzitter van de Geschillenadviescommissie, aan te wijzen secretaris.
Voorts wijst het College van Bestuur één of meer plaatsvervangende secretarissen
aan. De secretaris wijst per zitting de fungerend secretaris aan. De secretaris en de
plaatsvervangende secretarissen moeten voldoen aan de vereisten voor de benoembaarheid tot rechter van een arrondissementsrechtbank.
Artikel 5.3.6.
1. Het beroep- of bezwaarschrift wordt met redenen omkleed gericht aan het
bestuursorgaan dat bevoegd is op het beroep- of bezwaarschrift te beslissen.
2. Bij het bezwaar- of beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit
waarop het geschil betrekking heeft, meegestuurd.
3. De ontvangst van het bezwaar- of beroepschrift wordt schriftelijk bevestigd.
Artikel 5.3.7
1. De voorzitter van de Geschillenadviescommissie draagt er zorg voor dat al het
noodzakelijke wordt gedaan om de behandeling van het beroep- of
bezwaarschrift voor te bereiden.
2. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting van de
Geschillenadviescommissie waar de indiener van het beroep- of bezwaarschrift,
het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en zo nodig andere
belanghebbenden, in de gelegenheid worden gesteld zich in persoon of bij
gemachtigde te doen horen.
3. Hij doet hiervan tijdig schriftelijk mededeling aan de indiener van het beroepof bezwaarschrift, de betrokken bestuursorganen en zo nodig andere
belanghebbenden.
Artikel 5.3.8
1. De behandeling van een beroep- of bezwaarschrift kan, onder leiding van de
voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter, geschieden door een kamer uit de
Geschillenadviescommissie. Een kamer bestaat naast de voorzitter of de
plaatsvervangend voorzitter van de Geschillenadviescommissie, uit ten minste
twee leden. Indien het bezwaarschrift gericht is tegen een besluit van het
College voor Promoties, als bedoeld in artikel 2.6.1., lid 3, van dit Reglement,
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2.

3.
4.
5.

zijn de twee andere leden hoogleraren die geen deel uitmaken van en niet
werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van het College voor Promoties.
Er zijn vier Kamers. Kamer II behandelt bezwaarschriften die personeelsaangelegenheden betreffen, met uitzondering van de bezwaarschriften bedoeld
in lid 3. Kamer III behandelt bezwaarschriften die betrekking hebben op
beoordelingen van hoogleraren. Kamer IV behandelt bezwaarschriften die
betrekking hebben op besluiten van het College voor Promoties. Kamer I
behandelt de overige zich aandienende zaken, waaronder die studenten
betreffen.
Een landelijke commissie adviseert over bezwaarschriften met betrekking tot
functie-ordening. Dit is nader geregeld in het Bezwarenreglement functieordenen Nederlandse universiteiten.
Een landelijke commissie adviseert over bezwaarschriften met betrekking tot
besluiten van het College van Bestuur met betrekking tot de toepassing van
artikel 7.42a van de WHW.
De voorzitter bepaalt bij een binnengekomen beroep- of bezwaarschrift in welke
Kamer dit beroep- of bezwaarschrift wordt behandeld. Hij wijst tevens de leden
van de Geschillenadviescommissie voor de behandeling van dat beroep- of
bezwaarschrift aan.

Artikel 5.3.9.
Indien een bezwaar- of beroepschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is en voortzetting van de behandeling daarvan niet nodig is, kan de
Geschillenadviescommissie onmiddellijk aan het bestuursorgaan adviseren het
beroep of bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk dan wel kennelijk ongegrond te
verklaren.
Artikel 5.3.10.
1. Voor de behandeling ter zitting kan elk der zittinghebbende leden van de
Geschillenadviescommissie door één of meer der bij het beroep of bezwaar
betrokken partijen worden gewraakt op grond van de feiten of omstandigheden
die het vormen van een onpartijdig oordeel door het betreffende lid zouden
kunnen bemoeilijken.
Ook kan op grond van zodanige feiten of omstandigheden een lid zich
verschonen.
2. De andere zittinghebbende leden van de Geschillenadviescommissie beslissen
zo spoedig mogelijk of de wraking dan wel de verschoning wordt toegestaan. Bij
staking der stemmen is het verzoek toegestaan.
Artikel 5.3.11.
1. De zittingen van de Geschillenadviescommissie zijn openbaar.
2. Op verzoek van een belanghebbende, of indien zwaarwegende omstandigheden
daartoe nopen, kan de Geschillenadviescommissie besluiten dat de zitting met
gesloten deuren zal plaatsvinden.
Artikel 5.3.12.
Het advies van de Geschillenadviescommissie bevat:
a. een schriftelijke samenvatting van het ter zitting besprokene;
b. de overige op het geschil betrekking hebbende documenten.
c. zo mogelijk, een met redenen omkleed ontwerpbesluit;

Bestuurs- en Beheersreglement, pag. 28

Artikel 5.3.13.
De nadere regeling van de werkwijze van de Geschillenadviescommissie geschiedt
bij reglement van orde. Dit reglement of een wijziging daarvan behoeft de
goedkeuring van het College van Bestuur.

Hoofdstuk 6: De studentendecaan en
studentenvoorzieningen
Titel 6.1 De studentendecaan
Artikel 6.1.1.
De studentendecaan vervult de functie van vertrouwenspersoon voor studenten.
Artikel 6.1.2.
1. De studentendecaan heeft, naast de functie van vertrouwenspersoon, het
verstrekken van inlichtingen, het geven van raad en het verlenen van bijstand
aan studenten en met inachtneming van het door de Universiteitsraad bepaalde
beleid ter zake, in ieder geval tot taak het onderhouden van contacten met
organen en instanties zowel binnen als buiten de universiteit, voor zover zulks
dienstig is met het oog op de bevordering van het welzijn van de studenten.
2. Het personeel van de universiteit verstrekt de studentendecaan desgevraagd de
inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak behoeft. Bij verschil van
inzicht beslist het College van Bestuur of de gevraagde inlichtingen moeten
worden verstrekt.
3. De studentendecaan neemt bij al zijn gedragingen de vertrouwenspositie in acht
die een goede vervulling van zijn taak meebrengt. De informatiebestanden van
de studentendecaan staan alleen aan hem ter beschikking.
4. De studentendecaan verstrekt het College van Bestuur, desgevraagd of uit eigen
beweging, inlichtingen en adviezen, onder meer met betrekking tot de
rechtspositie van de studenten, alsmede over omstandigheden die in het
algemeen van invloed kunnen zijn op de voortgang van de studie van de
studenten.
5. De studentendecaan is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording
verschuldigd aan het College van Bestuur.
Titel 6.2 Studentenvoorzieningen
Artikel 6.2.1. Studentenvoorzieningen (CUOS)
Ten behoeve van de facilitering van studentenorganisaties is het Centraal
Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties (CUOS) in functie. Tot de taken
van het CUOS behoren onder meer:
1. besluiten tot erkenning van studentenorganisaties;
2. het toewijzen van het door het College van Bestuur vastgestelde budget voor
dergelijke organisaties;
3. het beheer van de door het College van Bestuur beschikbaar gestelde
huisvesting voor studentenorganisaties.
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4. het adviseren aan het College van Bestuur over de herijking en toetsing van
organisaties die in de Profileringsfondsregeling zijn of willen worden
opgenomen.

Hoofdstuk 7: Bijzondere leerstoelen
Artikel 7.1.
1. Het bestuur van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid voorziet
het verzoek tot bevoegdverklaring om bij de universiteit een bijzondere leerstoel
te vestigen van een motivering waaruit de wenselijkheid van de gevraagde
voorziening blijkt.
2. Bij het in het eerste lid bedoelde verzoek moeten de statuten van de
rechtspersoon en de akte of het reglement betreffende de oprichting van een of
meer leerstoelen worden overgelegd.
3. Behalve hetgeen daarin overigens ter voldoening aan wettelijke voorschriften
moet worden opgenomen, dienen de statuten, de akte of het reglement, bedoeld
in het tweede lid, te bevatten:
a. het voorschrift, dat de leerstoel onder toezicht staat van een college,
bestaande uit ten minste drie leden, waarvan er ten minste één behoort tot
het wetenschappelijke personeel van de betrokken faculteit;
b. het voorschrift dat het bestuur, bedoeld in het eerste lid, de bijzonder
hoogleraar, die niet in het bezit is van een doctoraat, verkregen aan een
universiteit als bedoeld in artikel 1.2 van de wet, niet aanstelt dan nadat de
voorgenomen aanstelling door het College van Bestuur is bekrachtigd;
c. het voorschrift dat het bestuur, bedoeld in het eerste lid, eens per vijf jaar
een verslag van het in die periode gegeven onderwijs doet toekomen aan het
College van Bestuur.
Artikel 7.2.
1. Het College van Bestuur beslist op een verzoek, bedoeld in artikel 7.1, eerste lid,
gehoord het bestuur van de betrokken faculteit. Het College van Bestuur kan
aan de bevoegdverklaring een termijn verbinden.
2. Het College van Bestuur brengt het in artikel 7.1, derde lid, onder c bedoelde
verslag ter kennis van het bestuur van de betrokken faculteit.
Artikel 7.3.
Op een bijzondere leerstoel bij de faculteit die het onderwijs in opleidingen in de
Godgeleerdheid verzorgt, is artikel 7.1, derde lid, niet van toepassing.
Artikel 7.4.
1. Het verzoek van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid tot het
doen houden van een reeks wetenschappelijke voordrachten aan de universiteit
bevat een motivering van dat verzoek en een toelichting, waaruit de
wetenschappelijke kwaliteiten van degenen die de voordrachten zullen houden,
blijken.
2. Bij het in het eerste lid bedoelde verzoek moeten de statuten van de
rechtspersoon alsmede een opgave van de dagen en uren waarop de voordrachten zullen worden gehouden worden overgelegd.
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3. Het College van Bestuur beslist op een verzoek, bedoeld in het eerste lid, het
bestuur van de betrokken faculteit onderscheidenlijk de besturen van de
betrokken faculteiten gehoord.

Hoofdstuk 8: de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen,
het Donald Smits Centrum voor
Informatietechnologie, het Bureau van de
Universiteit, het Facilitair Bedrijf en het
Kernfysisch Versneller Instituut
Artikel 8.1.
1. Het bezit aan wetenschappelijk documentair informatiemateriaal van de
universiteit maakt deel uit van het bestand van de Bibliotheek Rijksuniversiteit
Groningen.
2. In de Bibliotheek Rijksuniversiteit Groningen wordt het in het eerste lid
bedoelde materiaal geselecteerd, ontsloten, bewaard en beschikbaar gesteld.
3. De bibliothecaris is verantwoordelijk voor de wetenschappelijk documentaire
informatievoorziening van de universiteit. Hij is voor de uitoefening van zijn
taak verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur.
Artikel 8.2.1
1. Er is een universitair Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie.
2. In het universitair Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie wordt
computer- en nevenapparatuur voor de automatische verwerking van gegevens
beheerd en, onder door het College van Bestuur, de directeur gehoord, te stellen
voorwaarden, ter beschikking gesteld ten behoeve van het wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek, het bestuur en het beheer van de universiteit.
3. De directeur is belast met de leiding van het Donald Smits Centrum voor
Informatietechnologie en is verantwoordelijk voor beleid en kwaliteit van het
centrum. Hij is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording verschuldigd
aan het College van Bestuur.
4. De directeur van het Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie heeft
een adviserende stem bij de aanschaf en het beheer van de facultaire computeren nevenapparatuur.
Artikel 8.2.2
1. Onderdeel van het Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie is de
afdeling Educational Support and Innovation (ESI).
2. De afdeling Educational Support and Innovation heeft als centrale taak de
integrale ondersteuning van vernieuwingsprocessen op het gebied van het
onderwijs.
Daartoe behoort ten minste:
a. de scholing en professionalisering van het zittend onderwijspersoneel aan de
RUG;
b. de ontwikkeling van de leeromgeving: ontwikkeling en vernieuwing van
didactische concepten en curriculumontwikkeling;
c. de organisatie van het onderwijs: ondersteunende dienstverlening bij de
uitvoering van onderwijs;
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d. de evaluatie en kwaliteitszorg: ontwikkeling van instrumenten voor een
systeem van kwaliteitszorg.
3. In uitzondering op de centrale taak op het gebied van onderwijs van ESI, zoals
genoemd in het tweede lid, behoren de volgende taken tot de faculteit Gedragsen Maatschappijwetenschappen:
a. de opleiding van studenten tot leraren voortgezet onderwijs met een
eerstegraads bevoegdheid en de vernieuwing van de opleidingsdidactiek
WO, HBO en VO;
b. de scholing en professionalisering van het zittend onderwijspersoneel in
WO, HBO en VO in het kader van de eigen onderwijssituatie.
Artikel 8.3.
1. Onder leiding van de directie verleent het Bureau van de Universiteit
ondersteuning en bijstand aan het College van Bestuur, de faculteitsbesturen en
de andere universitaire diensten.
2. De directie, die bestaat uit drie leden, de algemeen directeur en twee
directeuren, is belast met de leiding van het Bureau van de Universiteit en is
verantwoordelijk voor het functioneren ervan. Voorts is de directie jegens het
College van Bestuur verantwoordelijk voor de goede organisatie en coördinatie
van de taken van het Bureau en de daarbij benodigde voorzieningen.
3. De directie ziet toe op de inrichting van de administraties en de archieven
binnen alle onderdelen van de universiteit en is belast met de bewaring van de
archiefbescheiden. De Regeling archiefbeheer Rijksuniversiteit Groningen is
van toepassing.
4. De directie staat het College van Bestuur terzijde bij de uitoefening van zijn
taken. De directie woont de vergaderingen van het College van Bestuur bij en
heeft daarin een raadgevende stem.
5. De directie voert het secretariaat van de universiteit en van het College van
Bestuur. De directie voorziet in de secretariële ondersteuning van het College
van Bestuur, de Universiteitsraad, het College van Decanen en de Raad van
Toezicht, na overleg met de voorzitters van deze organen.
Artikel 8.4.
1. Er is een Facilitair Bedrijf.
2. Het Facilitair Bedrijf verzorgt ondersteunende en adviserende diensten en
producten. Deze diensten en producten worden in het bijzonder verzorgd voor
het College van Bestuur, faculteiten, universitaire diensten en individuen
behorende tot de universitaire gemeenschap, teneinde de primaire processen
voor onderwijs en onderzoek zo effectief mogelijk te ondersteunen en de kosten
die met deze ondersteuning gemoeid zijn zo laag mogelijk te houden.
3. De algemeen directeur is belast met de leiding van het Facilitair Bedrijf en is
verantwoordelijk voor het functioneren ervan.
4. De algemeen directeur is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording
verschuldigd aan het College van Bestuur.
Artikel 8.5.
1. Er is een universitair KVI - Center for Advanced Radiation Technology, waarbij
KVI staat voor Kernfysisch Versneller Instituut.
2. Bij het KVI-Center for Advanced Radiation Technology wordt zowel
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fundamenteel als toegepast onderzoek gedaan. Het zuiver wetenschappelijk
onderzoek wordt in subatomaire en in astrodeeltjesfysica uitgevoerd en het
toepassingsgericht onderzoek in versneller fysica en medische fysica.
3. De directeur is belast met de leiding van het KVI - Center for Advanced
Radiation Technology en is verantwoordelijk voor beleid en kwaliteit van het
instituut.
4. De directeur is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording verschuldigd aan
het College van Bestuur.
Hoofdstuk 9: Slot- en overgangsbepalingen.
Artikel 9.1.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur.
Artikel 9.2.
Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag waarop de goedkeuring van
de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 9.8 van de wet, ter kennis van het College
van Bestuur is gebracht.
Artikel 9.3.
Dit reglement kan worden aangehaald als "Bestuurs- en Beheersreglement van de
Rijksuniversiteit Groningen".
Laatstelijk gewijzigd: september 2015.
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