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Bij besluit van 6 april 2016 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de heer mr. drs.
A. NicolaT voor een tweede termijn benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universi-
teit van Amsterdam. De Centrale Studentenraad (hierna: CSR) van de Universiteit van Amsterdam
(UvA) kan zich niet met deze benoeming verenigen.

Tijdens ons gesprek van 11 mei 2016 heeft u ons in uw hoedanigheid van voorzitter van de CSR ge-
vraagd u te adviseren over de rechtmatigheid van dit besluit en de mogelijkheden de benoeming (al
dan niet in rechte) aan te vechten.

Gelet op de spoedeisendheid en vanuit financieel oogpunt zullen wij in ons advies niet uitgebreid in-
gaan op de wetstechnische achtergronden. Mocht de CSR op punten een nadere toelichting wensen
dan kan die uiteraard alsnog worden gegeven.

1. Relevante vragen
Om tot ons advies te kunnen komen, zullen een aantal vragen moeten worden beantwoord. Die vra-
gen zijn de volgende:

• Aan wie komt de bevoegdheid toe de voorzitter van de Raad van Toezicht (hierna: RvT) te
benoemen?

• Kent de wet, in casu de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna:
WHW), een onderscheid tussen benoeming en herbenoeming?

• Dient de benoeming te geschieden op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen en dient
de CSR in de gelegenheid te worden gesteld advies daarover uit te brengen?

• Heeft de CSR het recht te worden gehoord?
• Welke rechtsmiddelen staan open tegen het besluit van 6 april 2016?
• Is de CSR een orgaan dat de benoeming aan kan vechten?

Voornoemde vragen zullen hierna aan bod komen.
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2. Beantwoording van de deelvragen
Bevoegdheid
Op grond van artikel 9.7 lid 2 WHW komt de bevoegdheid tot het benoemen van de voorzitter van de
RvT exclusief toe aan de minister. De minister heeft van deze bevoegdheid gebruik gemaakt door de
heer NicolaT bij besluit van 6 april 2016 voor een tweede termijn als voorzitter te benoemen.

Benoeming of herbenoeminq?
In het besluit wordt gesproken van een benoeming en niet van een herbenoeming. De figuur van her-
benoeming komt in artikel 9.7 WHW als zodanig niet voor. Bovendien wordt in de totstandkomingsge-
schiedenis van dit artikel de zinsnede 'opnieuw benoemen gebezigd1, hetgeen er ook op wijst dat de
figuur van herbenoemen in juridische zin niet bestaat. Het voorgaande brengt onzes inziens met zich
dat het besluit de heer Nicolaï voor een tweede termijn te benoemen, dient te worden gezien als een
(nieuwe) benoeming op grond van artikel 9.7 WHW. Ook bij deze benoeming geldt dat (opnieuw) aan
alle eisen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving dient te worden voldaan.

Vooraf openbaar qemaakte profielen
Eén van die eisen is opgenomen in het vierde lid van artikel 9.7 WHW. Uit dat artikellid volgt dat de
benoeming van de leden geschiedt op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. Dit is een wet-
telijk vereiste. Wij hebben op de webpagina van de UvA gezien dat de laatste profielschets voor alle
leden van de RvT op 4 oktober 2012 is vastgesteld. Deze datum ligt na de datum waarop de heer
NicolaT voor het eerst benoemd is geweest als voorzitter van de RvT, te weten 1 juli 2012. Dit betekent
dat in strikte zin voorafgaand aan het opnieuw benoemen van de voorzitter aan het wettelijke vereiste
is voldaan en dus in beginsel rechtmatig is gehandeld. Wij kunnen echter niet herleiden of toentertijd
al dan niet om advies van de CSR is gevraagd.

Voor zover er geen advies was gevraagd, kan betoogd worden dat niet aan het wettelijke vereiste is
voldaan. Voor zover er wel advies was gevraagd, merken wij op dat betwijfeld kan worden of het
raadzaam was om bij de benoeming voor een tweede termijn aan te sluiten bij de profielenschets die
bijna vier jaar geleden is opgesteld. Dit is met name van belang nu afgelopen jaren meerdere malen
sprake is geweest van een spanningsveld tussen de medezeggenschap en (organen van) de UvA.

Recht op horen
In artikel 6 van het Universiteitsreglement is het recht van de CSR te worden gehoord voor de benoe-
ming en ontslag van leden van de RvT opgenomen. Dit artikel schept een verplichting voor de RvT.
Deze verplichting geldt echter niet voor de minister nu hiertoe een wettelijke grondslag ontbreekt en
de minister niet aan het interne reglement gehouden is. Dat vooraf niet is gehoord doet daarom niet af
aan de rechtmatigheid van de benoeming door de minister. Wel kan gezegd worden dat de RvT de
CSR had moeten horen. Er staat echter geen sanctie op het achterwege laten van het horen.

Rechtsmiddelen en de iuridische mogeliikheden van de CSR
Voor de volledigheid merken wij hierbij nog op welke rechtsmiddelen en juridische (on)mogelijkheden
de CSR in dit verband heeft.

De benoeming
Tegen het besluit van de minister staat op grond van artikel 8:4 aanhef en onder d van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) geen beroep bij de rechtbank en derhalve geen mogelijkheid van bezwaar

Kamerstukken II 1995-96, 24 646, nr. 3, p. 34.
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open (artikel 8:1 jo. 7:1 Awb). lmmers, het gaat in casu om een besluit tot benoeming van de heer
NicolaT als voorzitter van de RvT en zo'n benoemingsbesluit is van beroep en bezwaar uitgesloten.
Ook in een bijzondere (wettelijke) regeling wordt de bestuursrechtelijke rechtsgang niet alsnog open-
gesteld.

Dit betekent dat, voor zover er sprake zou zijn van onrechtmatig handelen, de benoeming van de
voorzitter van de RvT alleen civielrechtelijk, en wel op grond van onrechtmatig overheidshandelen
gepleegd door de minister, aangekaart kan worden. De CSR kan echter niet zelf een civielrechtelijke
procedure entameren aangezien hij noch een natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon, noch een
lichaam van een rechtspersoon is dat bevoegd is om in rechte op te treden. De bevoegdheid om in
rechte op te treden heeft de Universiteitsraad daarentegen in beginsel wel.

Het advies over het profiel
Voor zover er geen advies is gevraagd, geldt het volgende. In artikel 9.7 lid 5 WHW is neergelegd dat
de universiteitsraad dan wel de ondernemingsraad dan wel het orgaan dat op grond van de medezeg-
genschapsregeling is ingesteld, in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over de
profielen van de leden van de RvT. In artikel 12 lid 4 van het Reglement voor de Centrale Studenten-
raad is die 'bevoegdheid expliciet (ook) toebedeeld aan de Centrale Studenteraad. Voor de CSR staat
geen rechtsingang open tegen het niet in acht nemen van deze bepalingen. De bestuursrechtelijke
weg staat niet open omdat hier geen sprake is van een voor beroep en bezwaar vatbaar besluit, noch
in enige andere bestuursrechtelijke regelgeving een rechtsingang wordt gecreëerd. De civielrechtelijke
weg is niet aan de orde vanwege dezelfde redenen als hiervoor geschetst.

Ook een gang naar de Geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs is niet mogelijk om-
dat de commissie ter zake geen bevoegdheid heeft (artikel 9.40 WHW). Het recht dat de CSR heeft
om advies uit te brengen over de profielen van de leden van de RvT is geen recht zoals bedoeld in, in
het bijzonder, artikel 9.33a WHW. Evenmin creëert het Reglement voor de Centrale Studentenraad via
artikel 16 die bevoegdheid omdat in casu geen sprake is van een te nemen besluit dat krachtens dat
reglement of de Medezeggenschapsregeling studenten 1997 de instemming of het advies behoeft van
de raad. Het gaat hier namelijk niet om een door het College van Bestuur te nemen besluit dat advies
behoeft. Het College van Bestuur is ter zake niet bevoegd. Wel bevoegd is de RvT.

Voorts staat voor de CSR niet de mogelijkheid van het indienen van een klacht open. Op grond van de
'Regeling ter behandeling van klachten van personeelsleden en studenten van de Universiteit van
Amsterdam' is die mogelijkheid er alleen voor het individuele personeelslid en de individuele student.
Dit is voor de zijde van de studenten conform artikel 7.59a lid 3 WHW.

Conclusie
De CSR heeft geen mogelijkheden de benoeming in rechte aan te vechten. Met andere woorden: de
CSR zelf is in deze kwestie in juridisch opzicht een tandeloze tijger. Daarmee is het belang benadrukt
om, desgewenst en voor zover aan de orde, op andere wijzen druk te zetten op de RvT.

3. Slot
Hoewel er procedureel wat op- en aanmerkingen te plaatsen zijn, is de benoeming door de minister
van de heer NicolaT als voorzitter van de RvT in beginsel rechtmatig.
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Voor zover er aan de CSR geen advies is gevraagd bij het opstellen van het profiel van 4 oktober
2012 geldt onzes inziens dat door de RvT onrechtmatig is gehandeld. Dit valt echter niet in rechte aan
te vechten door de CSR.

Het lijkt ons raadzaam dat, gelet op het herstel van vertrouwen, partijen om de tafel gaan zitten om tot
een voor alien bevredigende oplossing te komen.

Gaarne bereid ons advies aan de CSR toe te lichten

met vrien

r.

groet,

r vverspa
ergoaanclort0

ndei
graafadvocaten.n1

n wij af,

J.L.A. He Ime
j.hNmer@dijkgraafadkocaten.n1

4


