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1. INLEIDING

(1) Onlangs is bekend geworden dat de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
("OCW") heeft besloten de heer Nicolaï opnieuw te benoemen (herbenoemen) tot voorzit-
ter van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam (de "UvA").  Het voor-
nemen bestaat de heer Nicolaï ook te herbenoemen als voorzitter van de Raad van Toezicht 
van de Stichting Hogeschool van Amsterdam (de "HvA"). 

(2) Stibbe is gevraagd te beoordelen of deze (her)benoeming rechtsgeldig tot stand is gekomen
(UvA) respectievelijk tot stand zal komen (HvA). Centraal staat daarbij de vraag in hoever-
re de zogenaamde hoorprocedures ten aanzien van de relevante medezeggenschapsorganen 
(hadden) moeten worden gevolgd.1

(3) In dit memorandum beschrijven wij de voorgeschreven procedures voor de benoeming van 
de voorzitter (en de leden) van de Raad van Toezicht van de UvA en de HvA. Wij beschrij-
ven vervolgens welke procedure is gevolgd bij de huidige herbenoeming van de heer Nico-
laï, en bezien of hieraan bijzondere bezwaren kleven. Tot slot adviseren wij over de moge-
lijke te nemen stappen in de toekomst waar het betreft de procedure met betrekking tot 
(her)benoemingen van leden van de Raad van Toezicht. Hierna volgt eerst een samenvat-
tende conclusie.  

                                                     
1 Wij begrijpen dat er tevens een ander lid van de RvT UvA is herbenoemd, maar dat ten aanzien van deze 

herbenoeming geen discussie bestaat.
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2. SAMENVATTENDE CONCLUSIE

2.1. Benoeming voorzitter RvT UvA

(4) De minister van OCW is exclusief bevoegd tot benoeming van de voorzitter van de RvT 
(artikel 9.7 lid 2 WHW). De minister hoeft daarbij de zogenaamde hoorprocedure als be-
schreven in artikel 6 van het Universiteitsreglement van de UvA niet te volgen nu dit in 
strijd zou zijn met artikel 9.7 WHW. 

(5) De medezeggenschapsorganen van de UvA (COR en CSR) hebben een adviesrecht ten aan-
zien van de vaststelling van de profielen op basis waarvan de leden van de Raad van Toe-
zicht worden benoemd (artikel 9.7 leden 4 en 5 WHW). De WHW schrijft niet voor dat bij 
elke (her)benoeming een nieuw profiel/nieuwe profielen moet(en) worden vastgesteld.

(6) De benoeming van de voorzitter RvT UvA is dan ook rechtsgeldig.

2.2. Benoeming voorzitter RvT HvA 

(7) De RvT van de UvA is bevoegd tot (her)benoeming van de voorzitter van de HvA.2

(8) Bij de voorgenomen (her)benoeming van de voorzitter dient de Centrale Medezeggen-
schapsraad (CMR) te worden gehoord. Deze hoorprocedure berust niet op een wettelijke 
verplichting, maar op de statuten van de HvA. Van belang is dat het horen dient te geschie-
den op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. 
Indien de hoorprocedure wordt gevolgd op de voorgeschreven wijze, zal een besluit tot 
(her)benoeming van de heer Nicolaï tot voorzitter in beginsel rechtsgeldig kunnen worden 
genomen. Uiteraard zal bij negatieve uitkomsten tijdens de hoorprocedure, een besluit tot 
zijn benoeming zorgvuldig moeten worden gemotiveerd. Voor wat betreft de profielschets 
geldt dat niet is voorgeschreven dat bij elke (her)benoeming een nieuw profiel/nieuwe pro-
fielen moeten worden vastgesteld.

2.3. Toekomst procedure UvA/HvA

(9) Wij adviseren om de hoorprocedure in artikel 6 van het Universiteitsreglement van de UvA 
te schrappen zodat dit niet langer in strijd is met de WHW. Het college van bestuur is be-
voegd tot wijziging van het bestuurs- en beheersreglement – dat het Universiteitsreglement 
is – , hetgeen door de Raad van Toezicht moet worden goedgekeurd. Het college van be-
stuur behoeft voor deze vaststelling tot wijziging van het reglement instemming van de 
Gemeenschappelijke Vergadering van de COR en de CSR.

(10) Overwogen kan worden de statuten van de HvA te wijzigen nu de wet voor de HvA geen 
hoorprocedure voorschrijft en dit eveneens in lijn is met de procedure bij de UvA waar 
geen hoorprocedure geldt. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft strikt genomen 
geen instemming of advies van de Centrale Medezeggenschapsraad. Wij zouden echter 

                                                     
2 Artikel 12 lid 1 statuten HvA.
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aanraden de Centrale Medezeggenschapsraad te betrekken bij (te horen /advies te vragen 
over) een voorgenomen statutenwijziging.

(11) Wij adviseren om de profielschets en profielen van de RvT van de UvA en de HvA op re-
gelmatige basis te evalueren en zo nodig – na advies van de relevante medezeggenschaps-
raden – aan te passen. Daarbij zou duidelijk kunnen worden bepaald voor welke periode 
deze profielschets en profielen zullen gelden. Voor ieder lid van de RvT, en dus niet alleen 
voor de voorzitter, kan daarbij zo nodig een specifiek profiel worden uitgeschreven. 

3. ALGEMENE SCHETS VAN DE UVA, DE HVA EN HUN 
MEDEZEGGENSCHAPSSTELSELS

(12) De UvA is een publiekrechtelijke rechtspersoon die kwalificeert als een 'openbare universi-
teit'.3 De UvA heeft gekozen voor een 'gedeelde' medezeggenschapsstructuur: er is een 
Centrale Ondernemingsraad ("COR") en een Centrale Studentenraad ("CSR"). De rechten 
en plichten van de ondernemingsraad zijn opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden 
("Wor"). Deze wet kent aan de COR geen specifieke rechten inzake de benoeming van le-
den van de Raad van Toezicht toe. De rechten en bevoegdheden van de CSR staan vermeld 
in het Reglement voor de Centrale Studentenraad, dat evenmin rechten toekent ten aanzien 
van de benoeming van leden van de Raad van Toezicht.4 Hierna wordt afzonderlijk op de 
WHW ingegaan.

(13) De HvA heeft als rechtsvorm de stichting en is daarmee een privaatrechtelijke rechtsper-
soon die kwalificeert als 'bijzondere hogeschool'.5 De HvA heeft gekozen voor een 'onge-
deelde' medezeggenschapsstructuur: er is een Centrale Medezeggenschapsraad ("CMR"). 
Ook dit orgaan heeft een medezeggenschapsreglement.6 Dit reglement kent niet bepaalde 
bevoegdheden aan de CMR toe in het kader van de benoeming van leden van de Raad van 
Toezicht. Hierna wordt afzonderlijk op de WHW en de statuten van de HvA ingegaan.

(14) De UvA en de HvA vormen een personele unie, in het kader waarvan er de facto één Colle-
ge van Bestuur ("CvB") is. De leden van het College van Bestuur treden bij één van beide 
rechtspersonen in dienst en zijn via de benoeming gerechtigd ook de andere rechtspersoon 
te besturen. De UvA en de HvA hebben verder allebei een eigen Raad van Toezicht 
("RvT") met dezelfde voorzitter.

(15) Ter discussie staat de wijze van (her)benoeming van de huidige voorzitter.

                                                     
3 Bijlage bij de WHW, aanhef en onder a.
4 Dit document is online raadpleegbaar via de website van de studentenraad.nl. Het betreft een reglement als 

bedoeld in artikel 9.30 lid 3 WHW en artikel 9.30a lid 4 WHW.
5 Bijlage bij de WHW, aanhef en onder g.
6 Dit document is online raadpleegbaar via de website van de HvA.nl. Het betreft een reglement als bedoeld 

in artikel 10.16b lid 4 WHW.
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4. HET PUBLIEKRECHTELIJK KADER MET BETREKKING TOT UVA EN HVA

4.1. Welke rechten kent de WHW toe aan de medezeggenschapsorganen van de UvA en de 
HvA?

(16) De UvA is zoals gezegd een openbare universiteit. De voorzitter en de leden van de Raad 
van Toezicht van een openbare universiteit worden benoemd, geschorst en ontslagen door 
de minister van OCW (artikel 9.7 lid 2 WHW). Artikel 9.7 lid 2 WHW bepaalt in dat ver-
band dat de COR en de CSR van de UvA het recht op voordracht van één van de leden van 
de Raad van Toezicht hebben. Deze voordracht is aan bepaalde wettelijke voorwaarden 
verbonden, zoals dat de voordracht moet bestaan uit ten minste twee namen en dat de mi-
nister gemotiveerd kan afwijken van een voordracht. Eén van de leden van de Raad van 
Toezicht geniet in het bijzonder het vertrouwen van de medezeggenschapsorganen.7 In de 
RvT van de UvA is het lid dat door de medezeggenschapsorganen is voorgedragen, dezelf-
de persoon als degene die 'in het bijzonder het vertrouwen' van de medezeggenschapsorga-
nen geniet.8

(17) De medezeggenschapsorganen van de UvA (COR en CSR) hebben een adviesrecht ten aan-
zien van de vaststelling van de profielen op basis waarvan de leden van de Raad van Toe-
zicht worden benoemd (artikel 9.7 leden 4 en 5 WHW).

(18) De HvA is een bijzondere hogeschool. Ook een hogeschool is verplicht een Raad van Toe-
zicht te hebben (artikel 10.3d lid 1 WHW). Anders dan bij openbare universiteiten, bepaalt 
de WHW niet wie de leden van de Raad van Toezicht benoemt, schorst of ontslaat. Dit be-
treft een interne aangelegenheid van de bijzondere hogeschool. Wel bepaalt artikel 10.3d 
lid 4 WHW dat één van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht 
van de medezeggenschapsorganen van de hogeschool en dat de benoeming van alle leden 
geschiedt op basis van profielen, waarover de medezeggenschapsorganen advies hebben 
kunnen uitbrengen (artikel 10.3d leden 4 en 5 WHW).

(19) Beide relevante wetsbepalingen – artikelen 9.7 en 10.3d WHW – zijn in de loop der tijd 
onderhevig geweest aan wijzigingen. In dat verband is meermaals de relatie tussen de me-
dezeggenschapsorganen, de Raad van Toezicht en de minister van OCW aan de orde ge-
weest. Gezien de onderhavige kwestie is het naar ons idee relevant om deze geschiedenis 
hierna in chronologie van tijd weer te geven.

(20) De afspraken over de personele unie tussen het bestuur van de UvA en HvA hebben overi-
gens feitelijk tot gevolg dat de HvA voor de benoeming van de voorzitter in haar RvT feite-
lijk is gebonden aan de keuze van de minister van OCW wat betreft de voorzitter van de 
RvT van de UvA.

                                                     
7 Wij begrijpen dat het hiervoor vermelde voordrachtsrecht en het voorschrift van de vertrouwenspersoon bij 

een andere vacature van de RvT is toegepast en niet geldt ten aanzien van de onderhavige herbenoeming(en).
8 Zo volgt ook uit artikel 6 lid 2 van het Universiteitsreglement.
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4.2. Wetsgeschiedenis

4.2.1. 1997

Openbare universiteiten: introductie van de plicht voor openbare universiteiten om een 
raad van toezicht te hebben, de benoeming van de RvT door de minister van OCW en de 
introductie van het wettelijke hoorprocedure voor de medezeggenschap

Bijzondere hogescholen: geen wettelijke regeling ten aanzien van de Raad van Toezicht

(21) De WHW is op 31 juli 1993 in werking getreden. In 1997 is deze wet gewijzigd met de 
'Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie'. Met deze wet is de plicht voor open-
bare universiteiten ingevoerd om een raad van toezicht te hebben. Deze wettelijke plicht is 
destijds niet ingevoerd voor onder meer hogescholen.

(22) De minister benoemt, ontslaat of schorst de leden en de voorzitter van de Raad van Toe-
zicht van een openbare universiteit (artikel 9.7 lid 2 WHW). Het oorspronkelijke wetsvoor-
stel bevatte nog geen hoorprocedure, voordrachtsrecht of enige andere betrokkenheid van 
de medezeggenschapsorganen bij deze ministeriële benoeming.9 In de Memorie van Toe-
lichting bij dit wetsvoorstel is nadrukkelijk aandacht besteed aan de destijds bestaande 
wens van onder meer de studenten- en vakorganisaties om wel een wettelijke basis te ver-
schaffen voor betrokkenheid van de medezeggenschap bij de benoeming van leden van de 
raad van toezicht. De wetgever reageert als volgt op deze wens:

"Wij zijn van mening dat de noodzaak daartoe [het betrekken van geledingen bij de benoe-
ming, toevoeging Stibbe] ontbreekt en dat dit bovendien op gespannen voet staat met de 
ministeriële verantwoordelijkheid. In de te benoemen raad van toezicht zal geen sprake 
mogen zijn van een 'studenten- of personeelscommissaris', aangezien dit haaks zou staan op 
de voorgestane integrale taakuitoefening door dit college als collectivum. Wij wijzen er bo-
vendien op dat, wanneer dit wetsvoorstel kracht van wet heeft gekregen, ons slechts twee 
wettelijke instrumenten resteren in onze relatie met de universiteiten: de bekostiging en de 
benoeming van leden van de raad van toezicht. (…). Ook verdraagt een wettelijk recht van 
voordracht of anderszins wettelijk vastgelegde procedure-eisen zich moeilijk met de 
ministeriële verantwoordelijkheid. Dat neemt niet weg dat ook zonder wettelijke plicht een 
prudent opereren terzake van het grootste belang is."10 [onderstrepingen Stibbe]

(23) In de Nota naar aanleiding van het verslag wordt opnieuw ingegaan op de verhouding tus-
sen de medezeggenschapsorganen en de minister bij de benoeming van de leden van de 
Raad van Toezicht, naar aanleiding van vragen en suggesties van diverse politieke partijen:

"Wij zijn het op zichzelf beschouwd eens met de leden van de fractie van de PvdA dat de 
relatie tussen de raad van toezicht en de universitaire organen gebaseerd dient te zijn op 
vertrouwen. Voor ons staat evenwel voorop dat de raad van toezicht een orgaan is dat 

                                                     
9 Kamerstukken II 1995/96, 24646, nrs. 1-2, p. 6.
10 Kamerstukken II 1995/96, 24646, nr. 3, p. 27.
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optreedt voor de overheid. De vertrouwensrelatie tussen centrale overheid en raad van toe-
zicht moet hier prevaleren. Bij benoemingen van leden van de raad kan daarbij van geval 
tot geval worden bezien of het peilen van het gevoelen van universitaire organen –
waaronder de raad van toezicht zelf – een rol kan spelen."11

(24) Een soortgelijke reactie wordt gegeven naar aanleiding van een voorstel van D66 om in de 
wet op te nemen dat twee van de vijf leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op 
voordracht van de universiteit als geheel:

"(…). Anders dan in het huidige bestel zijn ons geen specifieke bevoegdheden toegekend 
voor situaties waarin er sprake is van verwaarlozing van het bestuur. Dit betekent dat de 
raad van toezicht in dat geval de enige schakel voor ons is om te kunnen ingrijpen. Derhal-
ve dienen wij zelf de samenstelling van de raad van toezicht te kunnen bepalen. Het spreekt 
vanzelf dat wij van geval tot geval kunnen beoordelen of wij de gevoelens zullen peilen bin-
nen de universitaire organisatie van personen wier mening wij daartoe van belang achten. 
Bovendien kunnen wij bij benoemingen uiteraard rekening houden met het eigen karakter 
van de instelling. (…). Wettelijke regelingen op dit punt vinden wij niet gewenst. Van voor-
drachten kan met het oog op de voorgestelde verhoudingen geen sprake zijn."12

(25) In dezelfde Nota naar aanleiding van het verslag gaat de wetgever ook kort in op de rol van 
de voorzitter van de Raad van Toezicht, naar aanleiding van de suggestie om één lid van de 
Raad van Toezicht aan te wijzen als een vertrouwenslid van de studenten: "(…). Ten aan-
zien van de interne taakverdeling binnen de raad van toezicht laten wij ons niet uit. Slechts 
de voorzittersfunctie is een zaak die ons regardeert."13

(26) De uitgebreide toelichtingen van de minister ten spijt, wordt uiteindelijk het wetsvoorstel 
op zo'n wijze geamendeerd dat zowel de hoorprocedure alsook de functie van vertrouwens-
persoon in artikel 9.7 WHW wordt opgenomen.14 In de verdere wetsgeschiedenis wordt be-
nadrukt dat de hoorprocedure van de medezeggenschapsorganen ziet op de benoeming (en 
schorsing en ontslag) van alle leden van de Raad van Toezicht en niet is beperkt tot de te 

                                                     
11 Kamerstukken II 1995/96, 24646, nr. 5, p. 35. Een soortgelijke overweging zien wij terug in de wetsge-

schiedenis behorend bij de Wet versterking besturing (2009-2010): "De raad van toezicht heeft een verant-

woordingsplicht jegens de overheid." En: "De raad van toezicht is uitsluitend verantwoording verschuldigd 

aan de minister." (Kamerstukken II 1995/96, 24646, nr. 3, p. 11 resp. p. 18).
12 Kamerstukken II 1995/96, 24646, nr. 5, p. 39.
13 Kamerstukken II 1995/96, 24646, nr. 5, p. 63.
14 Kamerstukken II 1996/97, 24646, nr. 56 (hoorprocedure; amendement Jorritsma en Van Gelder) en Kamer-

stukken II 1996/97, 24646, nr. 50 (vertrouwenspersoon; amendement Jorritsma en Van Gelder). Artikel 9.7 

lid 3 WHW (oud): "Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van de raad van toezicht over te gaan, 

hoort Onze Minister de universiteitsraad, danwel de ondernemingsraad en het orgaan binnen de universiteit 

dat op grond van de medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, tweede volzin, is ingesteld, 

vertrouwelijk over het door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag. (…). Het horen geschiedt op 

een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming."
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benoemen vertrouwenspersoon.15

4.2.2. 1 september 2010

Openbare universiteiten: introductie van het wettelijk recht van 
medezeggenschapsorganen op voordracht van één RvT-lid en het daarmee vervallen van 
de wettelijke hoorprocedure alsook introductie adviesrecht profiel RvT

Bijzondere hogescholen: introductie van de plicht om een raad van toezicht te hebben en 
introductie van het wettelijk recht van medezeggenschapsorganen op voordracht van één 
RvT-lid alsook introductie van adviesrecht profiel RvT

(27) Ten aanzien van (bijzondere) hogescholen geldt sinds 1 september 2010 de wettelijke plicht 
om een raad van toezicht te hebben. Anders dan bij openbare universiteiten komt de be-
voegdheid tot benoeming, ontslag en schorsing van de leden van de Raad van Toezicht niet 
aan de minister toe en betreft het een interne aangelegenheid van de hogeschool.16

(28) De huidige WHW kent sinds 1 september 2010 aan de medezeggenschapsorganen van 
openbare universiteiten en bijzondere hogescholen het 'recht op voordracht' toe ten aanzien 
van één van de leden van de RvT.17 Aan deze voordracht stelt de WHW wel een aantal ei-
sen, zoals dat de voordracht uit ten minste twee namen moet bestaan (en alleen voor be-
noemingen bij openbare universiteiten dat de minister gemotiveerd kan afwijken van de 
voordracht).18 Met de introductie van het hiervoor geschetste recht op voordracht is de 
hoorprocedure ten aanzien van alle leden van de RvT in de WHW komen te vervallen. Dit 
onderdeel van het voorstel voor de 'Wet versterking besturing' is nadrukkelijk aan de orde 
gekomen in het wetgevingstraject. 

(29) Het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Wet versterking besturing stelde behoud van de 
hoorprocedure voor (artikel 9.7 lid 5 sub b WHW).19 Vervolgens zijn de volgende twee 
amendementen met betrekking tot artikelen 9.7 WHW en 10.3d WHW ingebracht:

(i) Amendement van Dibi (GroenLinks) en Besselink (PvdA): introductie recht op 
voordracht van één lid van de Raad van Toezicht mét behoud van het al in het 
wetsvoorstel opgenomen hoorprocedure (en voor medezeggenschapsorganen van 

                                                     
15 Kamerstukken I 1996/97, 24646, nr. 41c, p. 9.
16 Zo benadrukt de Raad van State ook in zijn advies met betrekking tot het wetsvoorstel: "Deze bepaling [ar-

tikel 10.3d lid 5 WHW, toevoeging Stibbe] veronderstelt dat de minister de bevoegdheid heeft om de leden 

van de Raad van Toezicht te benoemen en te ontslaan. Daar het hier uitsluitend bijzondere hogescholen be-

treft, is het niet verenigbaar met de vrijheid van richting en inrichting dat de minister deze bevoegdheid zou 

hebben. Overigens is een dergelijke bevoegdheid niet in de wet opgenomen en wordt deze evenmin in het 

wetsvoorstel aan de minister toegekend. Daarom adviseert de Raad deze bepaling te schrappen." (Kamer-

stukken II 2008/09, 31821, nr. 4, p. 2).
17 Stb. 2010, 119 (Wet versterking besturing; artikel 9.7 lid 2 WHW en artikel 10.3d lid 4 WHW.
18 Artikel 9.7 lid 2 WHW.
19 Kamerstukken II 2008/09, 31821, nr. 2, p. 29.
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universiteiten het al langer bestaande wettelijke recht).20

(ii) Amendement Zijlstra (VVD) en Van Dijk (SP): introductie van het recht op voor-
dracht van één lid van de Raad van Toezicht in de plaats van de hoorprocedure
voor alle leden en het adviesrecht van de medezeggenschapsraden bij de vaststel-
ling van een nieuw profiel voor de leden van de Raad van Toezicht.21

(30) De minister van OCW reageert per brief op beide amendementen. De minister meent dat de 
medezeggenschapsorganen met het recht op horen ten aanzien van de benoeming van alle 
leden van de Raad van Toezicht "een grotere invloed uitoefenen op de samenstelling van de 
raad van toezicht" dan in het geval van het recht om één lid voor te dragen. Desalniettemin 
heeft de minister "geen onoverkomelijke bezwaren tegen de invoering van het voordrachts-
recht maar niet exclusief voor het studentendeel en ook niet náást de horenprocedure. Een 
horenprocedure én een voordrachtsrecht is dubbelop. Een voordrachtsrecht kan naar mijn 
oordeel niet betekenen dat het een absoluut bindend voordrachtsrecht is. (…) Bovendien 
vraag ik uw aandacht voor het gegeven dat generieke invoering van het voordrachtsrecht 
de specifieke positie raakt van de minister van onderwijs, die immers de leden van de raad 
van toezicht van de openbare universiteiten benoemt en daarvoor politieke 
verantwoordelijkheid draagt. (…)."22 [onderstrepingen door Stibbe]. De minister van OCW
stelt daarom voorts een aantal voorwaarden aan het voordrachtsrecht voor, die later ook in 
de WHW zijn verankerd. In aanvulling op het voorgaande reageert de minister ook nog op 
het amendement van Zijlstra en Van Dijk, in die zin dat deze geen aanleiding ziet het ad-
viesrecht ten aanzien van de profielen te laten vervallen en dat gezien de bijzondere positie 
van de minister het niet past om de raad van toezicht een instemmingsrecht te geven.23

(31) De reactie van de minister heeft geleid tot aanpassing van beide amendementen.24 Dibi en 
Besselink hebben evengoed niet de hoorprocedure, naast het door hen geïntroduceerde 
voordrachtsrecht, laten vallen. De minister merkt daarom opnieuw op het bestaan van beide 
rechten samen niet te kunnen onderschrijven.25 Tijdens de plenaire behandeling van het 
wetsvoorstel is over dit onderwerp (verder) gediscussieerd tussen Dibi, Besselink, Zijlstra 
en de minister van OCW.26 Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer ingestemd met introductie 
van het voordrachtsrecht waarbij de hoorprocedure is komen te vervallen.

(32) Naast het recht op voordracht van één lid van de RvT, hebben de medezeggenschapsorga-
nen het adviesrecht met betrekking tot de totstandkoming van het profiel van de leden van 

                                                     
20 Kamerstukken II 2008/09, 31821, nr. 21.
21 Kamerstukken II 2008/09, 31821, nr. 29.
22 Kamerstukken II 2008/09, 31821, nr. 53, p. 10.
23 Kamerstukken II 2008/09, 31821, nr. 53, p. 13.
24 Kamerstukken II 2008/09, 31821, nr. 65 (Dibi en Besselink) en Kamerstukken II 2008/09, 31821, nr. 60

(Zijlstra). Zie ook Kamerstukken II 2008/09, 31821, nr. 66 (Dibi en Besselink) waarin hetzelfde voor de ho-

gescholen wordt geregeld.
25 Kamerstukken II 2008/09, 31821, nr. 68.
26 Kamerstukken II 2008/09, 31821, 7681-7702 (18 juni 2009).
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de Raad van Toezicht verkregen (artikel 9.7 lid 5 WHW27 en zie in gelijke zin artikel 10.3d 
lid 5 WHW). De WHW schrijft niet voor dat bij elke (her)benoeming een nieuw pro-
fiel/nieuwe profielen moeten worden vastgesteld.

(33) Tot slot, met de Wet versterking besturing is in artikel 9.7 WHW behouden gebleven dat 
één van de leden van de Raad van Toezicht dient als 'vertrouwenscommissaris'.

5. UVA: VERHOUDING ARTIKEL 9.7 WHW EN DE NIET-WETTELIJKE 
HOORPROCEDURE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6 
UNIVERSITEITSREGLEMENT

5.1. Introductie

(34) Dan is nu de vraag aan de orde of de wijze van (her)benoeming van de voorzitter en het lid
van de UvA gelet op geldende publiekrechtelijk kader juist is verlopen. Daarbij is met name 
in discussie of het feit dat niet de hoorprocedure is gevolgd zoals die is opgenomen in arti-
kel 6 lid 1 van het vigerende Universiteitsreglement d.d. 19 december 2012 afbreuk doet 
aan de rechtsgeldigheid van de benoeming door de minister van OCW.

(35) Artikel 6 lid 1 van dit reglement noemt, anders dan waarvan de WHW uitgaat, wel een 
hoorprocedure voor de betrokken medezeggenschapsorganen:

"1. De leden van de Raad van Toezicht, alsmede de voorzitter daarvan, worden door de mi-
nister benoemd, geschorst en ontslagen overeenkomstig de bepalingen van de wet. De Cen-
trale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad hebben het recht op gehoord worden 
voor de benoeming en ontslag van leden van de Raad van Toezicht."

(36) Het feit dat het Universiteitsreglement de hoorprocedure wel noemt (en zelfs daartoe ver-
plicht indien de COR of CSR daarop aanspraak maken) terwijl de WHW daarin  niet voor-
ziet, is naar moet worden aangenomen een niet beoogde fout. Immers de door het CvB 
voorgestelde en de door de CSR bij brief van 25augustus 2010 geaccordeerde, door de 
COR bij brief van 31 augustus 2010 eveneens geaccordeerde en door de RvT op 29 sep-
tember 2010 goedgekeurde wijziging van dit reglement werd nadrukkelijk ingegeven door 
de wens dit aan te passen aan de Wet versterking besturing die nu juist niet (meer) in een 
hoorprocedure voorzag. 

(37) Wat er van dat laatste ook zij, van belang is met name de vraag hoe de in het reglement ge-
noemde (verplichte) hoorprocedure zich verhoudt tot de wettelijke exclusieve bevoegdheid 
van de minister van OCW om de voorzitter en leden van de RvT van een openbare univer-
siteit te benoemen, zonder dat er in dat kader een wettelijk hoorprocedure voor de COR en 

                                                     
27 Dit artikellid zal na inwerkingtreding van de 'Wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met 

versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen' komen te vervallen. In de plaats daarvan wordt 

artikel 9.33a WHW gewijzigd, in die zin dat dit een nieuw derde lid krijgt waarin wordt geregeld dat de uni-

versiteitsraad het adviesrecht ten aanzien van het vaststelling van een profiel voor de Raad van Toezicht ver-

krijgt (of eigenlijk: behoudt) (Kamerstukken II 2014/15, 34251, nr. 2, p. 4).
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de CSR bestaat. Het antwoord op deze vraag is vierledig:

(i) De minister is geen adressant van het Universiteitsreglement (zie hierna paragraaf 
5.2).

(ii) De minister van OCW handelt in strijd met de WHW als hij de hoorprocedure in 
de zin van het Universiteitsreglement op basis daarvan zou toepassen (zie hierna 
paragraaf 5.3). 

(iii) Artikel 6 lid 1 van het Universiteitsreglement is onverbindend, omdat deze bepa-
ling in strijd is met artikel 9.7 WHW (zie hierna paragraaf 5.4).

(iv) De RvT UvA heeft in ieder geval geen rol bij de benoeming van zijn leden en kan 
reeds daarom geen verwijt worden gemaakt (zie hierna paragraaf 5.5).

5.2. De minister is geen adressant van het Universiteitsreglement

(38) In de verhouding tussen de WHW en het Universiteitsreglement is bepalend de wettelijke 
bevoegdheid van de minister; hij neemt immers het besluit tot (her)benoeming. Het is in die 
zin aldus ook de minister die moet beoordelen of de benoeming rechtsgeldig tot stand kan 
komen en of er in dat kader nog aan bepaalde rechten van derden gevolg moet worden ge-
geven. Dat is voor wat betreft een eventuele hoorprocedure van de COR en de CSR niet het 
geval, omdat dit recht niet uit de WHW voortvloeit. Een belangrijke omstandigheid is in dat 
kader dat de minister van OCW geen adressant is van het Universiteitsreglement en ook 
niet bij de totstandkoming daarvan is betrokken geweest.

(39) Het Universiteitsreglement is namelijk blijkens artikel 2 hiervan, een reglement in de zin 
van artikel 9.4 WHW: "Het college van bestuur stelt een bestuurs- en beheersreglement ter 
regeling van het bestuur, het beheer en de inrichting van de universiteit vast." Met andere 
woorden, het reglement beoogt de interne organisatie te regelen. Voorheen behoefde dit re-
glement – overigens wel degelijk een "strategisch document"28 – de goedkeuring van de 
minister, maar deze goedkeuringsplicht is al in 1997 komen te vervallen.29 Alleen al om de-
ze reden menen wij dat het de minister niet kan worden verweten de voorzitter en leden van 
de Raad van Toezicht te herbenoemen zonder dat daarbij de hoorprocedure voor de COR en 
de CSR op grond van het Universiteitsreglement in acht is genomen. Andere partijen heb-
ben formeel geen bemoeienis met de (her)benoeming. Aldus is het benoemingsbesluit 
rechtsgeldig tot stand gebracht.

5.3. De minister handelt in strijd met de WHW als hij de hoorprocedure in de zin van het 
Universiteitsreglement op basis daarvan zou toepassen

(40) Met het voorgaande punt hangt samen dat de wetgever bij de parlementaire behandeling 
van de Wet versterking besturing keer op keer heeft benadrukt dat de hoorprocedure niet 

                                                     
28 Kamerstukken II 1995/96, 24646, nr. 3, p. 17.
29 Kamerstukken II 1995/96, 24646, nr. 3, p. 34.
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kan samengaan met het recht tot voordracht van één van de leden van de RvT. Zou de mi-
nister van OCW op basis van het Universiteitsreglement alsnog de hoorprocedure effectue-
ren, in die zin dat de COR en de CSR (op verzoek) verplicht de mogelijkheid wordt gebo-
den te worden gehoord over de benoeming van een lid en de voorzitter van de RvT, dan 
handelt de minister van OCW daarmee in strijd met de bedoeling van de WHW. Betoogd 
kan daarom zelfs worden dat hij niet bevoegd is zich te committeren om de hoorprocedure 
te volgen. Wel achten wij de minister bevoegd om vrijwillig bij een (her)benoeming al dan 
niet een of meer medezeggenschapsorganen of andere betrokkenen op een door de minister 
te bepalen wijze te horen of op andere wijze te sonderen.

5.4. Artikel 6 lid 1, tweede volzin, Universiteitsreglement is onverbindend

(41) Naast de hiervoor genoemde redenen is ook aannemelijk dat artikel 6 lid 1, tweede volzin, 
van het Universiteitsreglement onverbindend is, omdat dit in strijd is met artikel 9.7 WHW. 
Dit standpunt hangt sterk samen met hetgeen hiervoor al is toegelicht dat de minister geen 
adressant van het reglement is en hem in die zin daarin geen verplichtingen kunnen worden 
opgelegd en dat op grond van artikel 9.7 WHW een (verplichte) hoorprocedure en het 
voordrachtsrecht niet kunnen samengaan. Daarbij wegen mee de hiervoor weergegeven ci-
taten uit de wetsgeschiedenis dat een hoorprocedure zich slecht verhoudt tot de ministeriële 
verantwoordelijkheid die bestaat ten aanzien van de benoeming van een lid van de Raad 
van Toezicht; een orgaan dat optreedt ten behoeve van de overheid (het ministerie van 
OCW).

5.5. De RvT heeft geen rol bij de benoeming van zijn leden en kan reeds daarom terzake 
geen verwijt worden gemaakt

(42) Uit het wettelijk stelsel volgt dat het de minister van OCW is die de voorzitter en de leden
van de RvT van de UvA benoemt. De RvT speelt daarbij geen rol. Formeel speelt ook het 
CvB daarbij geen rol. Het ten onrechte niet aan de WHW aangepaste reglement wijst waar 
het betreft het horen ook niet de RvT aan als orgaan dat daartoe zou moeten overgaan.

5.6. Restrisico: interne aangelegenheid hoe om te gaan met gegeven dat de medezeggen-
schapsorganen feitelijk onjuiste informatie hebben verkregen

(43) Een mogelijk verwijt zou nog wel kunnen worden gemaakt aan het CvB, omdat dit een on-
juist Universiteitsreglement aan de COR en CSR ter accordering heeft voorgelegd alsmede
aan de RvT omdat dit daaraan ten onrechte zijn goedkeuring heeft gegeven.  Dit heeft ech-
ter geen consequenties voor de rechtsgeldigheid van het benoemingsbesluit.

6. HVA: VOORSCHRIFTEN DIE BIJ DE BENOEMING VAN RVT LEDEN HVA IN
ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN OP GROND VAN WHW EN STATUTEN

6.1. Voorschriften die bij de benoeming van leden van de RvT van de HvA in acht moeten 
worden genomen op grond van WHW 

(44) De HvA is, zoals al aangegeven, een bijzondere hogeschool waarop hoofdstuk 10 van de 
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WHW van toepassing is voor wat betreft het bestuur en de inrichting van het bestuur.  

(45) Artikel 10.3d lid WHW bepaalt dat een hogeschool die kwalificeert als een hogeschool in 
de zin van de WHW een RvT dient te hebben. Deze verplichting is zoals gezegd sinds 1 
september 2010 in de WHW opgenomen. De RvT houdt toezicht op de uitvoering van 
werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat 
het College van Bestuur met raad ter zijde.

(46) De samenstelling, taken en bevoegdheden van de RvT dienen zodanig te zijn, dat de RvT 
een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de RvT dienen geen 
directe belangen te hebben bij de hogeschool.30

(47) De WHW bepaalt niet wie bevoegd is tot benoeming, schorsing en ontslag van de leden van 
de RvT. Wel bepaalt de WHW dat de benoeming van de leden van de RvT geschiedt op ba-
sis van vooraf openbaar gemaakte profielen.31 De medezeggenschapsraad dan wel de on-
dernemingsraad en het orgaan dat op grond van de medezeggenschapsregeling, als bedoeld 
in artikel 10.16a, derde lid, tweede volzin WHW is ingesteld, wordt of worden in de gele-
genheid gesteld om aan de RvT advies uit te brengen over deze profielen.32

(48) Tot slot bepaalt de WHW dat een van de leden van de RvT wordt benoemd op voordracht 
van de medezeggenschapsraad dan wel de ondernemingsraad en het orgaan dat op grond 
van de medezeggenschapsregeling, als bedoeld in artikel 10.16a, derde lid, tweede volzin 
WHW, is ingesteld. De voordracht dient ten minste twee namen te bevatten.33

6.2. Voorschriften die bij de benoeming van leden van de RvT van de HvA in acht moeten 
worden genomen op grond van de statuten van de HvA 

(49) De HvA kent daarnaast als privaatrechtelijke rechtspersoon ook statuten. De statuten van de 
HvA zijn het laatst gewijzigd op 2 april 2014.

(50) De HvA kent al sinds haar oprichting op 23 oktober 2004 (ter gelegenheid van de fusie) in 
haar statuten een RvT.

(51) De statuten van de HvA bepalen dat de leden van de RvT worden benoemd, geschorst en 
ontslagen door de RvT van de UvA.34 De benoeming geschiedt voor een periode van ten 
hoogste vier jaren35 op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen.36 De leden van de 
RvT kunnen eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

                                                     
30 Artikel 10.3d lid 4 WHW.
31 Artikel 10.3d lid 4 WHW.
32 Artikel 10.3d lid 5 WHW.
33 Artikel 10.3d lid 4 WHW. Wij begrijpen dat het hiervoor vermelde voordrachtsrecht niet geldt ten aanzien 

van de onderhavige herbenoeming van de voorzitter.
34 Artikel 12 lid 1 statuten HvA.
35 Deze benoemingstermijn wordt niet in de WHW bepaald.
36 Artikel 12 lid 3 statuten HvA.
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(52) De medezeggenschapsraad dan wel de ondernemingsraad en het orgaan dat op grond van de 
medezeggenschapsregeling, als bedoeld in artikel 10.16a, derde lid, tweede volzin WHW, 
is ingesteld worden in de gelegenheid gesteld om aan de RvT advies uit te brengen over de 
profielen.37  

(53) Een van de leden van de RvT wordt benoemd op voordracht van de medezeggenschapsraad 
dan wel de ondernemingsraad en het orgaan dat op grond van de medezeggenschapsrege-
ling, als bedoeld in artikel 10.16a, derde lid, tweede volzin WHW, is ingesteld. De voor-
dracht bevat ten minste twee namen. Indien de voorgedragen kandidaten niet worden be-
noemd, wordt een nieuwe voordracht gedaan. De RvT kan gemotiveerd afwijken van de 
tweede voordracht.38

(54) De statuten van de HvA bevatten al sinds de oprichting van de HvA een hoorprocedure. In 
artikel 11 lid 4 van de oprichtingsakte stond: 

"Alvorens over te gaan tot benoeming of ontslag van een lid van de raad van toezicht wordt 
vertrouwelijk gehoord de gemeenschappelijke vergadering van de inspraakorganen van de 
door de stichting in stand gehouden instelling(en) voor hoger onderwijs en de Universiteit 
van Amsterdam. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed 
kan zijn op de besluitvorming."

(55) Naar aanleiding van de wijziging van de WHW per 1 september 2010, zijn de statuten op 
een aantal punten aangepast. Daarbij is er alleen tekstueel iets in deze statutaire bepaling 
aangepast. Artikel 12 lid 6 van de statuten luidt sindsdien als volgt: 

"Alvorens over te gaan tot benoeming of ontslag van een lid van de raad van toezicht wordt 
dan wel worden de medezeggenschapsraad dan wel de ondernemingsraad en het orgaan –
binnen de door de stichting in stand gehouden instelling(en) voor hoger onderwijs – dat op 
grond van de medezeggenschapsregeling, als bedoeld in artikel 10.16a, derde lid, tweede 
volzin WHW, is ingesteld, vertrouwelijk gehoord. Het horen geschiedt op een zodanig tijd-
stip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming."

(56) Bij de introductie van de verplichte instelling van een RvT in de WHW op 1 september 
2010 is uiteindelijk geen hoorprocedure in de WHW opgenomen voor de benoeming van de 
leden van de RvT van hogescholen, nu een dergelijke hoorprocedure uiteindelijk juist is 
komen te vervallen voor universiteiten. Wij verwijzen hiervoor naar onze opmerkingen 
hierover in paragraaf 3 van dit advies.

(57) Naar wij hebben begrepen kent de HvA overigens slechts één formeel medezeggenschaps-
orgaan, namelijk de Centrale Medezeggenschapsraad. Waar hiervoor wordt verwezen naar 
"de ondernemingsraad en het orgaan dat op grond van de medezeggenschapsregeling, als 
bedoeld in artikel 10.16a, derde lid, tweede volzin WHW, is ingesteld" dient te worden  ge-
lezen "de Centrale Medezeggenschapsraad".

                                                     
37 Artikel 12 lid 3 statuten HvA.
38 Artikel 12 lid 4 statuten HvA.
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6.3. Procedure bij de (her)benoeming van de huidige voorzitter RvT HvA

(58) De RvT van de UvA heeft het voornemen de heer Nicolaï opnieuw te benoemen tot voorzit-
ter van de RvT van de HvA. Er is hier sprake van een herbenoeming op grond van het be-
paalde in artikel 12 lid 3, laatste zin, van de statuten van de HvA. Een herbenoeming moet 
worden beschouwd als een gewone benoeming, waarbij moet worden voldaan aan alle eisen 
die daartoe worden gesteld in wet- en regelgeving respectievelijk statuten en interne regle-
menten.

(59) Wij begrijpen dat voor de benoeming van de heer Nicolaï geen voordrachtsrecht geldt van 
de Centrale Medezeggenschapsraad. 

(60) Bij de herbenoeming wordt gebruik gemaakt van de 'Profielschets Voorzitter (en leden) 
Raad van Toezicht Universiteit van Amsterdam en Raad van Toezicht Hogeschool van 
Amsterdam – 20 januari 2012'.  Deze profielschets bevat een beschrijving van de compe-
tenties waarover de RvT in zijn totaliteit moet beschikken, en bevat een specifiek profiel 
voor de voorzitter. De profielen van de overige leden van de RvT zijn niet expliciet ver-
woord. Wij begrijpen dat de Centrale Medezeggenschapsraad advies heeft uitgebracht ten 
aanzien van deze profielschets en het profiel. Wij begrijpen dat deze profielschets ook is 
gehanteerd bij eerdere benoemingen (ook van andere leden dan de voorzitter), en dat hier-
over door de Centrale Medezeggenschapraad geen bezwaren zijn geuit.

(61) In de WHW wordt steeds verwezen naar 'profielen', en niet zo zeer naar een profielschets. 
Niet geheel duidelijk is of de wetgever hiermee een verschil heeft willen aangeven. De 
WHW bepaalt overigens niet dat voor iedere benoeming een nieuw profiel zou moeten 
worden opgesteld. Ook naar ons oordeel zou in beginsel niet voor iedere benoeming of her-
benoeming een nieuw profiel behoeven te worden opgesteld, zolang dit profiel wel duide-
lijk uit de profielschets blijkt. Voor de voorzitter van de RvT van de HvA blijkt duidelijk 
zijn/haar profiel. Voor de overige leden zou dit wat duidelijker uit het profiel mogen blij-
ken.  

(62) Bij de voorgenomen benoeming van de heer Nicolaï dient de Centrale Medezeggenschaps-
raad te worden gehoord, op basis van artikel 12 lid 6 van de statuten van de HvA. Van be-
lang is dat het horen dient te geschieden op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke in-
vloed kan zijn op de besluitvorming. Indien de hoorprocedure wordt gevolgd op de voorge-
schreven wijze, zal een besluit tot benoeming van de heer Nicolaï in beginsel rechtsgeldig 
kunnen worden genomen. Uiteraard zal bij negatieve uitkomsten tijdens de hoorprocedure, 
een besluit tot zijn benoeming zorgvuldig moeten worden gemotiveerd.

(63) Indien de hoorprocedure niet wordt gevolgd op de voorgeschreven wijze heeft dit gevolgen 
voor de geldigheid van het benoemingsbesluit. Onze analyse is daarbij als volgt:

(i) Het besluit van de RvT van de UvA tot benoeming van de leden van de RvT van 
de HvA is te beschouwen als een besluit van een orgaan dat valt onder de toetsing 
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van de artikelen 2:14 en 2: 15 van het Burgerlijk Wetboek.39

(ii) Het niet (of niet juist) doorlopen van de voorgeschreven hoorprocedure kan leiden 
tot een nietig besluit in de zin van artikel 2:14 lid 2 Burgerlijk Wetboek, omdat 
sprake is van een "ontbreken van een door de statuten voorgeschreven vooraf-
gaande handeling van een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen". 
Betoogd zou nog kunnen worden dat het niet (of niet juist) doorlopen van de 
voorgeschreven hoorprocedure niet leidt tot een nietig besluit, maar moet worden 
beschouwd als vernietigbaar in de zin van artikel 2:15 lid 2 sub a Burgerlijk Wet-
boek, vanwege strijd met een statutaire bepaling die de totstandkoming van een 
besluit regelt. In de praktijk is dit onderscheid tussen beide artikelen niet altijd 
even gemakkelijk te maken.40 Wij menen echter dat in casu met voldoende zeker-
heid kan worden gesteld dat sprake is van een nietig besluit. Iedereen kan zich op 
een nietig besluit beroepen.41

(iii) Een nietig besluit kan worden hersteld door dit te laten bekrachtigen door de Cen-
trale Medezeggenschapsraad. De CMR kan bekrachtigen door ofwel te eisen de 
hoorprocedure alsnog te laten plaatsvinden dan wel een besluit te nemen dat zij 
akkoord gaat met het besluit tot benoeming. De bekrachtiging werkt terug tot aan 
het moment dat het besluit tot benoeming is genomen. 

7. TOEKOMST

(64) Wij adviseren om de hoorprocedure in artikel 6 van het Universiteitsreglement van de UvA 
te schrappen zodat dit niet langer in strijd is met de WHW. Het college van bestuur is be-
voegd tot wijziging van het bestuurs- en beheersreglement (artikel 9.4 WHW) – dat het 
Universiteitsreglement is – , hetgeen door de Raad van Toezicht moet worden goedgekeurd
(artikel 9.8 lid 1 sub b WHW). Het college van bestuur behoeft voor deze vaststelling tot 
wijziging van het reglement instemming van de Gemeenschappelijke Vergadering van de 
COR en de CSR (artikel 9.30a lid 2 sub c WHW). Instemming door de medezeggenschaps-
organen ligt ons inziens voor de hand, gelet op de strijdigheid van artikel 6 Universiteitsre-
glement met de WHW. Overigens, voor zover instemming onthouden wordt en artikel 6 
Universiteitsreglement aldus niet met de WHW in overeenstemming kan worden gebracht, 
blijft hoe dan ook overeind staan dat het genoemde artikel onverbindend is en de daarin 
neergelegde hoorprocedure aldus geen juridische betekenis heeft.

(65) Nu een hoorprocedure voor de benoeming van een lid van de RvT van de HvA niet berust 
op een wettelijke verplichting, zou kunnen worden overwogen om de statuten te wijzigen, 
en de hoorprocedure te schrappen. Op die manier wordt een lijn getrokken met de benoe-
mingprocedure bij de UvA waar evenmin een hoorprocedure geldt en ook niet mag gelden 

                                                     
39 Zie Asser/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-I, nr. 186. 
40 Zie bijvoorbeeld A.J.M. Klein Wassink, Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht (Uitgave van-

wege het Instituut voor het Ondernemingsrecht).
41 Bij vernietigbaarheid van een besluit kan alleen een belanghebbende een beroep op vernietiging instellen 

bij de rechter.



ST\ASD\17689793.1 (16)

gelet op de wettelijke eisen. Het zou de voorkeur verdienen dat deze incongruentie wordt 
weggenomen.

(66) De statuten van de HvA kunnen worden gewijzigd door een besluit van de RvT, na overleg 
met het College van Bestuur, met een meerderheid van vier vijfde van de geldig uitgebrach-
te stemmen in een vergadering waarin alle leden van de RvT aanwezig of vertegenwoor-
digd zijn.42  

(67) De WHW noch de statuten bepalen dat een besluit tot wijziging van de statuten ook de in-
stemming behoeft van de Centrale Medezeggenschapsraad, met name voor zover de statu-
tenwijziging afbreuk doet aan de rechten van de Centrale Medezeggenschapsraad. Wij zou-
den echter aanraden de Centrale Medezeggenschapsraad te betrekken bij een voorgenomen 
statutenwijziging.

(68) Voor zowel de RvT UvA als de HvA adviseren wij om de profielschets en profielen op re-
gelmatige basis te evalueren en zo nodig aan te passen. Desgewenst zou daarbij kunnen 
worden bepaald na welke periode deze profielschets en profielen (uiterlijk) zullen worden 
geëvalueerd. Voor ieder lid van de RvT, en dus niet alleen voor de voorzitter, kan daarbij 
een specifiek profiel worden uitgeschreven. Bij elke wijziging van de profielschets en pro-
fielen van de RvT dient vervolgens aan de medezeggenschapsorganen te worden verzocht 
advies uit te brengen.

*****

                                                     
42 Artikel 20 lid 1 statuten HvA.


