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Uw verzoek aangaande het huishoudelijk reglement GV en Universiteitsreglement

Geachte Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen,

Op 28 mei jongstleden ontving de Gezamenlijke Vergadering (GV) uw brief getiteld: ‘Herziening
huishoudelijk reglement en Universiteitsreglement m.b.t. GV’, kenmerk 18fgw022. In artikel 1.2
van het huishoudelijk reglement (HR) van de GV staat dat de leden van de GV zonder last of
ruggespraak vergaderen. Met ‘zonder last’ wordt bedoeld dat de achterban niet een bepaalde
mening of steminstructie mag opleggen aan een lid. Met ‘zonder ruggespraak’ wordt bedoeld
dat het niet verplicht is voor een lid om met de achterban te spreken alvorens een besluit te
nemen. U adviseert om dit artikel te wijzigen naar: ‘de direct verkozen leden van de GV
vergaderen zonder last en met ruggespraak. De indirect verkozen afgevaardigden vergaderen
met last van hun facultaire raad en met ruggespraak’. Verder adviseert u om het volgende lid
toe te voegen aan artikel 42 van het Universiteitsreglement: ‘de direct verkozen leden van de GV
vergaderen zonder last, maar met ruggespraak. Zowel de direct als de indirect verkozen leden
nemen de mening van hun respectievelijke achterban mee tijdens de stemming’. Deze twee
aanpassingen zouden ertoe moeten leiden dat de decentrale medezeggenschap via de
afvaardiging gemakkelijker centrale besluitvorming kan beïnvloeden.
De GV dankt u voor deze adviezen, maar heeft na beraad besloten om beide adviezen niet over
te nemen. De GV vindt het belangrijk dat er ruimte blijft voor een open discussie, waarbij leden
op grond van degelijke argumenten overtuigd kunnen worden door andere leden. Het
vastleggen van een verplichting voor een groot deel van de GV om een steminstructie op te
vragen bij hun achterban zou dit in de weg zitten. Hetzelfde geldt voor de verplichting voor
leden om hun achterban te raadplegen, de zogenaamde ‘ruggespraak’.

De GV gaat ervan uit dat een afgevaardigde het vertrouwen heeft van een decentrale
medezeggenschapsraad. Een afgevaardigde kan altijd advies inwinnen bij de decentrale
medezeggenschap en de decentrale medezeggenschap kan bepaalde verwachtingen uitspreken
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jegens het handelen van een afgevaardigde. De GV vindt het echter onverstandig om dergelijke
afspraken voor alle afgevaardigde leden vast te leggen in het HR en Universiteitsreglement.
Hoogachtend,

Roeland Voorbergen
Voorzitter
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