REGLEMENT VOOR DE CENTRALE STUDENTENRAAD
Vastgesteld bij besluit nr. 2019-080795 van het College van Bestuur van d.d. 9 september 2019
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Algemeen
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
Universiteitsreglement:
het Bestuurs-en Beheersreglement van de Universiteit van Amsterdam;
Centrale Studentenraad:
de Centrale Studentenraad bedoeld in artikel 3;
Geschillencommissie:
de Geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs bedoeld in artikel 9.39 van de WHW;
Decaan:
degene die aan het hoofd staat van een faculteit dan wel, indien de studentenraad is ingesteld voor
meer dan een faculteit, degene die het overleg voert met de studentenraad of de decaan van een van
de betrokken faculteiten;
Faculteit:
een faculteit van de Universiteit van Amsterdam waarvoor een studentenraad is ingesteld dan wel het
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam;
Faculteitsreglement:
het faculteitsreglement bedoeld in artikel 9.14, derde lid, WHW;
Kiesreglement:
het Kiesreglement Centrale Studentenraad en Facultaire Studentenraden 2006 voor de Universiteit
van Amsterdam, vastgesteld door het College van Bestuur;
de Raad:
de Centrale Studentenraad;
Reglement voor de studentenraad:
het reglement voor de studentenraad van een faculteit of voor meer dan een faculteit;
Studentenraad:
de studentenraad welke is ingesteld voor een faculteit of voor meer dan een faculteit;
WHW:
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
Bestuursconvenant:
een meerjarige afspraak tussen het College van Bestuur enerzijds en een faculteit dan wel, indien van
toepassing, een interfacultair of universitair instituut anderzijds, inzake de taken van die faculteit of
dat instituut, de doelstellingen met betrekking tot die taken en de daarvoor door het College van
Bestuur ter beschikking te stellen middelen;
Medezeggenschapsregeling Studenten:
de medezeggenschapsregeling bedoeld in artikel 9.30, derde lid, tweede volzin van de WHW.
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Artikel 2
1. De Centrale Studentenraad vertegenwoordigt alle studenten van de Universiteit van Amsterdam.
In de Centrale Studentenraad wordt de medezeggenschap van de studenten van de Universiteit
uitgeoefend voor zover het onderwerpen betreft vermeld in de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de artikelen 11 en 12 van dit Reglement.
2. In de studentenraden wordt, samen met de opleidingscommissies, de medezeggenschap van
studenten ten aanzien van de eigen faculteit respectievelijk faculteiten uitgeoefend, daaronder
begrepen:
a. het instemmingsrecht voor besluiten tot vaststelling of wijziging:
• van het faculteitsreglement;
• indien van toepassing, van het reglement voor de studentenraad;
• van de onderwijs- en examenregeling, onder overeenkomstige toepassing van
artikel 9.38 WHW;
b. het adviesrecht inzake:
• een voorgenomen besluit tot vaststelling van een bestuursconvenant;
• de facultaire begroting, zoals de decaan deze voornemens is vast te stellen;
• het financiële jaarverslag van de faculteit, zoals de decaan voornemens is deze vast te
stellen.
3. Alvorens tot benoeming of ontslag van de decaan over te gaan hoort het College van Bestuur
vertrouwelijk de desbetreffende studentenraad. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het
van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
4. Alvorens tot benoeming of ontslag van een directeur van een facultair College of
Graduate School over te gaan hoort de decaan vertrouwelijk de studentenraad. Het horen
geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
5. In het faculteitsreglement wordt vastgesteld welke instemmings- en adviesbevoegdheden de
studentenraad uitoefent.
6. Op de studentenraad zijn de bepalingen van de artikelen 9, 10, 13 en 14 van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat waar van toepassing voor College van Bestuur gelezen wordt:
decaan.
Samenstelling en verkiezing van de Centrale Studentenraad en van de studentenraden
Artikel 3
1. De Centrale Studentenraad telt veertien zetels.
2. a. Zeven leden worden rechtstreeks gekozen door en uit de gezamenlijke kiesgerechtigden voor
de studentenraden.
b. Zeven leden worden gekozen door en uit het midden van de leden van een studentenraad, met
dien verstande dat uit het midden van elke studentenraad een lid gekozen wordt. Het lid
behoudt zijn lidmaatschap van de studentenraad.
c. Indien een zetel voor een lid bedoeld onder b. 20 dagen na het ontstaan van een desbetreffende
vacature onbezet blijft, wordt de zetel toegewezen aan het kiesdistrict bedoeld onder a en wel
aan die lijst die na toekenning van de zetel het grootste gemiddeld aantal stemmen per zetel
telt. De kandidaat van deze lijst, die naar de volgorde vastgesteld overeenkomstig het bepaalde
in het Kiesreglement voor de Centrale Studentenraad en de facultaire studentenraden 2006
voor benoeming in aanmerking komt, wordt benoemd verklaard. De toewijzing van een zetel
geldt voor de resterende zittingsduur. Ten hoogste kunnen twee zetels toegewezen worden.
3. De gezamenlijke kiesgerechtigden voor een studentenraad vormen een kiesdistrict voor de
verkiezing van de desbetreffende leden van de Centrale Studentenraad. Kandidaatstelling voor
een zetel in de Centrale Studentenraad en kandidaatstelling voor een zetel in de facultaire
studentenraad is toegestaan. Degene die in aanmerking komt voor bezetting van een zetel in beide
raden, dient te kiezen voor welke raad hij opteert. Indien hij kiest voor bezetting van een zetel in
een raad doet hij van rechtswege afstand van zijn zetel in de andere raad. Betrokkene dient bij
zijn kandidaatstelling een eerste keuze te maken, welke keuze gedurende een termijn van
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20 dagen na de vaststelling van de uitslag onherroepelijk is. Indien betrokkene gedurende de
zittingstermijn voor een keus gesteld wordt, dient hij deze op verzoek van het Centraal
Stembureau, als bedoeld in het Kiesreglement voor de Centrale Studentenraad en de facultaire
studentenraden 2006 binnen 5 dagen aan hem kenbaar te maken.
Bij gebreke van een keuze doet betrokkene van rechtswege afstand van zijn zetel in beide raden.
De verkiezing van de leden gekozen door en uit de gezamenlijke kiesgerechtigden geschiedt bij
geheime stemming en vindt plaats volgens het lijstenstelsel, met dien verstande dat lijstencombinaties niet zijn toegestaan.
De verkiezing vindt plaats volgens het Kiesreglement van de Centrale Studentenraad en de
facultaire studentenraden 2006.
De leden van de Centrale Studentenraad kunnen niet tijdelijk worden vervangen.

Artikel 3A
1. Voor de verkiezing van de studentenraad wordt, tenzij in het faculteitsreglement anders is
bepaald, een kiesdistrict ingesteld. Het kiesdistrict omvat alle personen die kiesgerechtigd zijn
voor de studentenraad. Een persoon kan slechts op een lijst kandidaat worden gesteld.
2. Voor deze verkiezing is artikel 3, vierde en vijfde lid, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3B
Indien de CSR of een studentenraad niet voltallig is nadat de formele procedures omtrent het
toewijzen van zetels gevolgd zijn, en een vacature blijft bestaan, kan deze vacature worden ingevuld
met een raadsassistent. Dat kan voorkomen doordat een kieslijst niet kan voorzien in het aantal
zetels, of doordat het lidmaatschap van een raadslid tussentijds beëindigd wordt. Dit kan gedurende
het gehele jaar voorkomen. De raadsassistent wordt in dit geval aangenomen om de werkdruk van de
raad te verlichten. Raadsassistenten hebben geen stemrecht en zijn geen lid van de raad. Ze
ontvangen een compensatie voor hun werkzaamheden zoals beschreven in het Profileringsfonds.
De procedure voor het aannemen van een raadsassistent staat verder beschreven in het Huishoudelijk
Reglement van de desbetreffende raad.
Artikel 4
De zittingstermijn en de verkiezingsdatum voor de Centrale Studentenraad worden vastgesteld door
het College van Bestuur met dien verstande dat de zittingstermijn van de te kiezen raad gelijktijdig
met het uitschrijven van de verkiezingen wordt bekendgemaakt. De zittingstermijn is ten minste tien
maanden en ten hoogste vierentwintig maanden. In geval en voor zover de voortgang van de
verkiezingen vertraging ondervindt kan het College van Bestuur de zittingstermijn van de zittende
raad of van een zittend lid van de raad verlengen met ten hoogste drie maanden.
Artikel 5
Tot het houden van de verkiezingen besluit het College van Bestuur.
Artikel 6
Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
Artikel 7
Het lidmaatschap van de Centrale Studentenraad wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 3,
onmiddellijk van rechtswege beëindigd:
a. aan het einde van de zittingstermijn;
b. door overlijden;
c. door schriftelijke opzegging aan de voorzitter van de raad;
d. door beëindiging van het lidmaatschap van de studentenraad als bedoeld in artikel 3, derde lid.
Artikel 8
1. De Centrale Studentenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend
voorzitter. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter,
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vertegenwoordigt de raad in rechte. Op verzoek van de raad voorziet het College van Bestuur in
het secretariaat.
Ter regeling van zijn werkzaamheden kan de raad een huishoudelijk reglement vaststellen.
Indien bij een bepaalde vergadering of een onderdeel daarvan een bij uitstek persoonlijk belang
van een van de leden van de raad in het geding is, kan de raad besluiten dat het betrokken lid aan
die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De raad besluit dan tevens dat de
behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaats heeft.
De raad regelt de wijze waarop door het College van Bestuur beschikbaar gestelde middelen en
voorzieningen voor de Centrale Studentenraad en de studentenraden van de faculteiten worden
verdeeld. Het gestelde in de eerste volzin is niet van toepassing op de door de decaan beschikbaar
gestelde middelen en voorzieningen.
De raad draagt er zorg voor dat de agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de raad
worden toegezonden aan het College van Bestuur en ten behoeve van belangstellenden ter inzage
worden gepubliceerd op de website van de universiteit.
De raad doet jaarlijks uiterlijk 1 maand na het verstrijken van de zittingstermijn schriftelijk
verslag van zijn werkzaamheden en draagt er zorg voor dat alle bij de universiteit betrokkenen
van het verslag kennis kunnen nemen.

Informatie
Artikel 9
1. Het College van Bestuur verschaft de Centrale Studentenraad aan het begin van het studiejaar
alsmede, indien daarvan verschillend, aan het begin van de zittingstermijn, schriftelijk dan wel
digitaal de basisgegevens met betrekking tot:
a. de samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht;
b. de organisatie van de universiteit;
c. de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid, daaronder in ieder geval begrepen:
• het Universiteitsreglement;
• reeds afgesloten bestuursconvenanten waarvan de werkingsduur niet is verstreken;
• de begroting;
• het instellingsplan;
• het studentenstatuut;
• het systeem van kwaliteitszorg en de laatste uitkomsten daarvan;
• de laatste jaarrekening en het laatste jaarverslag.
2. Het College van Bestuur stelt de raad ten minste eenmaal per jaar schriftelijk in kennis van het
door hem in het afgelopen jaar gevoerde beleid en van de beleidsvoornemens voor het komende
jaar ten aanzien van de universiteit op financieel, organisatorisch en onderwijskundig terrein.
3. De beleidsvoornemens als opgenomen in lid 2 worden zoveel mogelijk voorzien van een
planning, waarbij de CSR geïnformeerd wordt als deze bijgesteld wordt.
4. Het College van Bestuur stelt de Centrale Studentenraad onverwijld in kennis van voornemens
met betrekking tot de aangelegenheden, beschreven in het instellingsplan.
5. Het College van Bestuur verschaft de Centrale Studentenraad, al dan niet gevraagd, alle
inlichtingen die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
Bevoegdheden
Artikel 10
1. Indien de Centrale Studentenraad daarom verzoekt neemt ten minste een lid van het College van
Bestuur deel aan de vergadering.
2. Het College van Bestuur stelt de raad ten minste twee maal per jaar in de gelegenheid de
algemene gang van zaken in de universiteit met hem te bespreken.

Pagina 6

3. Het College van Bestuur en de raad komen bijeen indien daarom onder opgave van redenen wordt
verzocht door het College van Bestuur of de raad, binnen drie weken nadat het verzoek is
ingediend.
4. De raad is bevoegd over alle aangelegenheden de universiteit betreffende aan het College van
Bestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Het College van Bestuur brengt op
voorstellen bedoeld in de eerste volzin binnen zes weken een schriftelijke, met redenen omklede
reactie uit aan de studentenraad in de vorm van een voorstel. Alvorens over te gaan tot het
uitbrengen van de in de vorige volzin bedoelde reactie stelt het College van Bestuur de raad ten
minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te plegen over zijn voorstel.
Artikel 11
Het College van Bestuur vraagt de voorafgaande instemming van de Centrale Studentenraad voor
besluiten inzake:
a. het universitaire deel van het studentenstatuut;
b. regels op het gebied van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn welke de studenten aangaan;
c. de keuze uit de medezeggenschapsstelsels bedoeld in artikel 9.30, eerste lid, van de WHW
alsmede de Medezeggenschapsregeling Studenten;
d. de regels met betrekking tot de financiële ondersteuning van studenten (profileringsfonds);
e. het besluit een opleiding in het buitenland te verzorgen als bedoeld in artikel 1.19a, eerste lid van
de WHW;
f. richtlijnen van het College van Bestuur aan decanen, ex artikel 9.5 WHW, met inachtneming van
artikel 9.38 WHW. D.w.z. voor zover op dat onderwerp, volgens de WHW, op facultair niveau
instemmingsrecht van de facultaire medezeggenschap van toepassing zou zijn geweest.
Artikel 12
1. Het College van Bestuur vraagt voorafgaand advies aan de Centrale Studentenraad voor besluiten
genoemd in artikel 9.33a van de WHW, en in aanvulling daarop:
a. aangelegenheden die het voortbestaan en de goede gang van zaken binnen de universiteit
betreffen.
b. de model onderwijs- en examenregeling
c. een voorgenomen besluit tot vaststelling van een bestuursconvenant.
2. Alvorens tot benoeming of ontslag van een directeur van een interfacultair of universitair College
of Graduate School over te gaan hoort het College van Bestuur dan wel, indien van toepassing, de
decaan, vertrouwelijk de Centrale Studentenraad. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat
het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
3. De Centrale Studentenraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen alvorens tot
benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur wordt overgegaan door de Raad
van Toezicht.
4. De Centrale Studentenraad wordt in de gelegenheid gesteld om aan de Raad van Toezicht advies
uit te brengen over de profielen van de leden van de Raad van Toezicht en over de profielen van
het College van Bestuur.
5. De Centrale Studentenraad wordt betrokken bij de werving van de student-assessor door
vertegenwoordiging in de benoemingsadviescommissie met een lid vanuit de CSR en een lid op
voordracht van de CSR (maar niet afkomstig uit de CSR).
6. De Centrale Studentenraad wordt in de gelegenheid gesteld vertrouwelijk de agenda en notulen
van het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO) in te zien.
Artikel 13
1. Het voorgenomen besluit als bedoeld in de artikelen 11 en 12 wordt schriftelijk aan de Centrale
Studentenraad voorgelegd.
2. Behoudens spoedeisende gevallen besluit de raad tot instemming of tot het onthouden van
instemming dan wel tot vaststelling van het advies binnen dertig werkdagen nadat het
voorgenomen besluit bedoeld in het eerste lid is voorgelegd.
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3. Indien het betreft een besluit bedoeld in artikel 12 draagt het College van Bestuur er zorg voor
dat:
a. advies gevraagd wordt op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn
op de besluitvorming;
b. de raad in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te voeren voordat advies wordt
uitgebracht;
c. de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan het
uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven;
d. de raad, indien het College van Bestuur het advies niet of niet geheel wil volgen, in de
gelegenheid wordt gesteld nader overleg met hem te voeren alvorens het besluit definitief
wordt genomen.
Artikel 14
1. De Centrale Studentenraad bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling
overleg in de universiteit.
2. De raad waakt in de universiteit in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en
bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van eenieder alsmede de inschakeling van
personen met een functiebeperking en personen met een migratie-achtergrond.
3. De raad oefent de overeenkomstige bevoegdheden uit van een ondernemingsraad ingevolge de
Algemene Wet gelijke behandeling en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Artikel 15
De Centrale Studentenraad kan in rechte optreden, indien de vordering strekt tot naleving door het
College van Bestuur van de verplichtingen jegens de raad voortvloeiend uit dit reglement. Het
College van Bestuur draagt de proceskosten waartoe de raad is veroordeeld. Het College van Bestuur
kan besluiten de kosten te dragen van de juridische ondersteuning van de raad.
Geschillen
Artikel 16
De Geschillencommissie medezeggenschap hoger onderwijs neemt kennis van geschillen tussen de
Centrale Studentenraad en het College van Bestuur, inzake een te nemen besluit dat krachtens dit
reglement of de Medezeggenschapsregeling Studenten de instemming of het advies behoeft van de
raad, van geschillen inzake de inhoud van dit reglement dan wel geschillen inzake de interpretatie
van het bepaalde bij of krachtens de Medezeggenschapsregeling. De artikelen 9.40 en 9.46 WHW,
met onder meer informatie over de procedure, zijn van overeenkomstige toepassing.
Slotartikelen
Artikel 17
Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement voor de Centrale Studentenraad. Het treedt
in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld door het College van Bestuur.
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