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Op 22 februari 2017 wordt in de Tweede Kamer uw voorstel besproken voor wijziging van de 
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (Whw) in verband met een 
verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en 
buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs (34 355). In verband hiermee brengen wij graag 
de gezamenlijke positie van het College van Bestuur (CvB) en de Universiteitsraad (UR) van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onder uw aandacht. 

In uw beantwoording op vragen uit de Tweede Kamer heeft u de contouren geschetst van de 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin nadere regels worden opgenomen ten aanzien 
van de start van een branch campus. In de vergadering van de UR op 16 februari 2017 heeft het 
CvB de UR toegezegd dat de UR instemmingsrecht krijgt op de in te dienen aanvraag voor de 
start van een branch campus in Yantai. 

Het CvB hecht eraan te benadrukken dat ook de in 2015 verkregen instemming van de UR aan 
een aantal voorwaarden onderhevig is, waaraan het CvB zich ook gecommitteerd acht. Het CvB 
had daarom ook eerder al adviesrecht gegeven op de start van de branch campus, in vervolg op 
de eerdere instemming onder voorwaarden. De UR krijgt nu dus alsnog instemmings- in plaats 
van adviesrecht op de aanvraag die de RUG zal indienen aan de hand van de door u op te stellen 
AMvB. 

De faculteitsraden betrokken bij de branch campus krijgen instemmingsrecht op de facultaire 
plannen betreffende Yantai; hierbij wordt het principe gehanteerd dater geen sprake kan zijn 
van dubbele medezeggenschap en zal in overleg met de UR een vorm worden gekozen analoog 
aan de regelingen zoals opgenomen in de Whw. 

UR en CvB zijn nog in gesprek over draagvlak voor het plan en onderstrepen met deze brief het 
belang daarvan. 

Met hoogachting, 

Sibrand Poppema, voorzitter CvB 


