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Begrippen en afkortingen
Centrale Studentenraad: CSR
Centrale Ondernemingsraad: COR
Gezamenlijke Vergadering (GV):
De Gezamenlijke Vergadering van de COR en de CSR zoals bedoeld in het ‘Reglement voor de
Gezamenlijke Vergadering 2011’, vastgesteld door het CvB, UvA op 14 februari 2012, besluit nummer
2012cb0032.
Reglement voor de Gezamenlijke Vergadering 2011 (Reglement):
Het Reglement zoals vastgesteld door het CvB, UvA op 14 februari 2012, besluit nummer 2012cb0032.
Huishoudelijk Reglement van de GV:
Het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in Art 4.2 van het Reglement.
Artikel 1, algemene bepalingen
1. De GV bestaat uit de leden van de COR en de CSR conform Artikel 3 van het Reglement.
2. De leden van de GV vergaderen zonder last of ruggespraak.
Artikel 2, voorzitterschap
1. De GV kiest uit haar midden een voorzitter en een vicevoorzitter conform Artikel 4.1 van het
Reglement. De voorzitter en vicevoorzitter dienen afkomstig te zijn uit de twee geledingen van de GV,
de CSR en de COR.
2. De voorzitter en vicevoorzitter staan in overleg de pers te woord. Zij vertegenwoordigen dan het GVstandpunt. In geval van spoed kan de voorzitter de pers te woord staan. Hij informeert de vicevoorzitter
hierover onverwijld.
3. De voorzitter en vicevoorzitter zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voorspoedige communicatie
met het College van Bestuur. Contact tussen GV-leden en het College van Bestuur geschiedt via de
voorzitter en de vicevoorzitter, tenzij anders wordt bepaald.
4. Brieven van de GV worden ondertekend door voorzitter en vicevoorzitter.
5. De voorzitter en vicevoorzitter zien erop toe dat het jaarverslag van de GV wordt opgesteld.
Artikel 3, vergaderingen
1. Leden worden geacht aanwezig te zijn op de vergaderingen.
2. Ter vergadering worden alle leden in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken.
3. Voorzitter en vicevoorzitter zijn verantwoordelijk voor het bijeenroepen van de GV en het opstellen
van de agenda.
4. De voorzitter en vicevoorzitter roepen de vergadering bijeen wanneer zij dit nodig achten. Ook op
verzoek van minimaal 5 GV-leden zullen zij een vergadering bijeen roepen.
5. Er wordt naar gestreefd de GV vergaderingen op vrijdag(ochtend) te plannen.
6. Er wordt naar gestreefd de GV minimaal 2 weken van tevoren aan te kondigen.
7. Er wordt naar gestreefd de agenda 1 week van tevoren te versturen naar de leden.
8. Er wordt minimaal 4 keer per jaar vergaderd.
Artikel 4, gasten
1. Degene die de vergadering bijeenroept, is verantwoordelijk voor het uitnodigen van gasten en het
vermelden van de uitnodiging en het doel daarvan in de agenda. In de uitnodiging worden het
agendapunt, het onderwerp en het huishoudelijk reglement omschreven.
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2. Indien vijf leden voorafgaand aan de vergadering schriftelijk bezwaar maken bij het secretariaat tegen
de aanwezigheid van een gast of tegen een uitnodiging, komt de uitnodiging te vervallen. Schriftelijke
bezwaren worden vertrouwelijk behandeld, tenzij anders door de indiener aangegeven.
3. Het ad hoc omzetten van een GV in een Gezamenlijke Overlegvergadering (GOV) met het College van
Bestuur vereist een stemming van de GV.
Artikel 5, besluitvorming
1. Elk GV-lid heeft één (1) stem.
2. De stemopties in geval van stemmingen zijn ‘voor’, ‘tegen’, ‘onthouding’ of ‘blanco’. De stem die de
optie van ‘onthouding’ geeft, wordt beschouwd als een niet uitgebrachte stem en telt niet mee voor het
quorum.
3. Bij stemmingen over personen wordt schriftelijk, anoniem, gestemd. Bij stemmingen over zaken wordt
bij handopsteking gestemd, tenzij anders bepaald.
4. Conform artikel 7 van het Reglement is het relatieve gewicht van een stem gelijk aan één gedeeld door
het aantal zitting hebbende leden van de raad waar de persoon lid van is.
5. De GV heeft de mogelijkheid om een stemming per e-mail, een e-stemming, te organiseren. Een estemming wordt door de voorzitter of vicevoorzitter aan de leden verstuurd. De termijn om te stemmen
bedraagt minimaal 24 uur, en standaard 48 uur. De uitslag van een e-stemming wordt bepaald met
inachtneming van de stemgewichten zoals bedoeld in Artikel 7 van het Reglement. Het quorum voor
een e-stemming is hetzelfde als bepaald onder Artikel 5.6 van dit reglement.
6. De GV heeft een quorum als voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. Het aantal aanwezige leden bedraagt de helft plus één (1) van het aantal zitting hebbende leden
van de GV.
b. Het aantal aanwezige COR-leden bedraagt 1/3 van het aantal zitting hebbende leden van de
COR.
c. Het aantal aanwezige CSR-leden bedraagt 1/3 van het aantal zitting hebbende leden van de
CSR.
7. Als het aantal uitgebrachte stemmen niet voldoet aan het quorum, is de stemming ongeldig.
8. Een gewone meerderheid van stemmen betekent dat er meer stemmen voor dan tegen zijn uitgebracht.
Blanco stemmen tellen hierin niet mee.
Artikel 6, Ambtelijk secretariaat
1. De verantwoordelijkheid voor het ambtelijk secretariaat van de GV is belegd bij de ambtelijk secretaris
(AS) van de COR.
2. De AS is verantwoordelijk voor de secretariële zaken rond de GV, waaronder de facilitering van de
advies- en instemmingsverzoeken, de correspondentie, de agenda en agendastukken, en de archivering.
3. De AS actualiseert de termijnagenda, de procesbewaking en de afsprakenlijst van de GV en zorgt dat
alle leden hiervan op de hoogte zijn.
4. De AS maakt zo snel mogelijk na iedere vergadering een verslag op en zendt deze toe aan alle leden.
5. De AS is verantwoordelijk voor de redactie van het jaarverslag van de GV.
Artikel 7, Aannemen en Wijzigen van het Huishoudelijk Reglement
1. Dit reglement wordt aangenomen door een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de aanwezige
leden van de GV, met dien verstande dat ook voldaan is aan de voorwaarden gesteld in Artikel 5.6 sub
b en c.
2. Elke wijziging van het reglement wordt aangenomen door een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van
de aanwezige leden van de GV, met dien verstande dat ook voldaan is aan de voorwaarden gesteld in
Artikel 5.6 sub b en c.
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Toelichting bij Huishoudelijk Reglement Gezamenlijke Vergadering van de COR en de CSR
van de UvA
Artikel 2 lid 1
Het is niet per se de bedoeling om de gewoonte dat de CSR-voorzitter tevens GV-voorzitter is en de CORvoorzitter vicevoorzitter van de GV te doorbreken. Het is wel de bedoeling om dit voortaan op de eerste
vergadering van de GV vast te stellen; als dit nu geen vanzelfsprekendheid meer is, is het wel raadzaam om
direct bij aanvang van de zittingstermijn van de GV een vergadering te houden. Dit artikel laat ook ruimte
om de keuze te maken om intern of extern van de vergadering een technisch voorzitter aan te stellen.
Conform Artikel 4 van het Reglement vertegenwoordigt de voorzitter de GV in rechte; bij diens
afwezigheid vertegenwoordigt de vicevoorzitter de GV.
Artikel 2, lid 4
In het verleden was dit niet altijd vanzelfsprekend; door dit in het HR op te nemen, is ook richting de
bestuurder duidelijk dat brieven met slechts één handtekening niet rechtsgeldig zijn (en de GV kan daar dan
dus niet op aangesproken worden).
Artikel 4, lid 2
Het is niet praktisch om een GV uit te roepen om een besluit te nemen over de vraag of een gast bij de
volgende GV aanwezig mag zijn. Een gast wordt dus voor een vergadering uitgenodigd in de
veronderstelling dat de GV daarmee akkoord gaat. Indien echter vijf leden bezwaar maken tegen de
aanwezigheid van een gast, ongeacht wat de reden van het bezwaar is, komt de uitnodiging te vervallen en
zal de eerstvolgende GV afgewacht moeten worden om te bepalen wie dan wel als gast uitgenodigd kan
worden.
Artikel 4, lid 3
Van deze situatie is sprake wanneer de GV ter plekke het College van Bestuur wil laten plaatsnemen aan de
vergadertafel.
Artikel 5, lid 2
Blanco stemmen tellen niet mee voor het bepalen van de stemverhouding, maar wel voor het quorum
waardoor blanco stemmen kunnen worden gezien als een neutrale stem; onthoudingen tellen niet mee voor
het quorum.
Voorbeeld ter illustratie van blanco versus onthouding in bepaling van stemuitslagen:
• 5 voor, 4 tegen, 11 blanco
Het voorstel wordt wel aangenomen; immers, er is een quorum en er zijn meer voor dan tegen
stemmen, de rest is neutraal.
• 5 voor, 4 tegen, 11 onthoudingen
Het voorstel wordt niet aangenomen; immers, er is geen quorum meer doordat een meerderheid zich
heeft onthouden.
Artikel 5, lid 5
(Vervallen)

3

