Regeling gebruik universitaire gebouwen,
terreinen en andere voorzieningen
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Artikel 1. Definities
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
universiteit: de Universiteit Leiden.
beheerder: diegene die namens en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur
is belast met de uitvoering van taken op het gebied van het beheer binnen een
beheerseenheid.
beheer: het geheel van beschikkingen, verrichtingen en handelingen waarmee het College
van Bestuur uitvoering geeft aan het beleid van de universiteit met betrekking tot de
verkrijging en beschikbaarstelling van de financiële middelen, de aanschaf, de verzorging en
het onderhoud van de materiële middelen, alsmede de inzet van het personeel en de
doelmatige en rechtmatige aanwending van deze middelen.
beheerseenheid: een organisatorische eenheid, waarbinnen het beheer door de beheerder
wordt gevoerd.
student: degene die bij de universiteit is ingeschreven voor een door de universiteit
aangeboden opleiding en uit dien hoofde gebruikmaakt van de onderwijs- en/of
examenvoorzieningen van de universiteit, hieronder is mede begrepen degene die als
extraneus is ingeschreven.
werknemer: degene die een dienstverband heeft met de universiteit, als bedoeld in de CAO
Nederlandse Universiteiten.
bezoeker: degene die geen student en werknemer is.

Artikel 2. Nalevingsplicht van regels, richtlijnen en aanwijzingen
1.

De student, werknemer of bezoeker die zich bevindt in de gebouwen of op de terreinen van
de universiteit, dan wel gebruik maakt van de voorzieningen van de universiteit, dient de
door of namens het College van Bestuur gestelde regels, richtlijnen en aanwijzingen in het
kader van de handhaving van de orde en de waarborging van de goede gang van zaken
binnen de gebouwen en op de terreinen van de universiteit alsmede de gestelde regels met
betrekking tot het doelmatig en rechtmatig gebruik van de voorzieningen van de
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2.

3.

universiteit terstond en nauwgezet na te leven en op te volgen en dient zich te houden aan
de hieruit voortvloeiende instructies van de beheerder.
De student, werknemer of bezoeker dient zich daarbij in ieder geval zodanig te gedragen
dat:
a. aan de universiteit dan wel aan een persoon, die zich eveneens bevindt in de gebouwen
of op de terreinen van de universiteit of gebruik maakt van de voorzieningen van de
universiteit, direct noch indirect schade wordt berokkend of onaanvaardbare hinder wordt
veroorzaakt of overlast wordt bezorgd;
b. geen inbreuk wordt gemaakt op een recht van de universiteit of een persoon, die zich
bevindt in de gebouwen of op de terreinen van de universiteit of gebruik maakt van de
voorzieningen van de universiteit;
c. niet in strijd wordt gehandeld met enige wettelijke verplichting;
d. niet in strijd wordt gehandeld met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt
jegens een ander persoon of goed.
Het is niet toegestaan binnen de gebouwen van de universiteit – in het bijzonder niet bij
colleges, werkgroepen of andere vormen van onderwijs - gezichtsbedekkende
kledingstukken en/of attributen te dragen die de non-verbale communicatie tussen docent
en student en/of studenten onderling, onderscheidenlijk docenten onderling, ernstig
beperken dan wel bij het afleggen van een examen of tentamen gezichtsbedekkende
kledingstukken en/of attributen te dragen voor zover deze het vaststellen van de identiteit
van de student ernstig belemmeren.
De regels en richtlijnen als bedoeld in het eerste lid kunnen namens het College van Bestuur
worden gesteld door de beheerders met het oog op de goede gang van zaken binnen de hen
toegewezen beheerseenheid.

Artikel 3. Maatregelen bij overtreding
Het College van Bestuur dan wel een beheerder kan jegens de student, werknemer of bezoeker
die in strijd handelt met het gestelde in artikel 2 dan wel anderszins in strijd handelt met deze
regeling, de volgende maatregelen treffen, overeenkomstig de in deze regeling beschreven
procedure:
voor een student:
a. een schriftelijke berisping;
b. een (voorwaardelijke) ontzegging van de toegang tot (een of meer onderdelen van) de
gebouwen en de terreinen van de universiteit, voor de tijd van ten hoogste een jaar;
c. een (voorwaardelijke) ontzegging van het gebruik van de voorzieningen van de universiteit;
d. een (voorwaardelijke) beëindiging van de inschrijving als student bij de universiteit, voor de
tijd van ten hoogste een jaar;
e. een definitieve ontzegging van de toegang tot (een of meer onderdelen van) de gebouwen en
de terreinen van de universiteit, indien de student door overtreding van het gestelde in
artikel 1 zo ernstige overlast heeft veroorzaakt en de student deze overlast ook na
schriftelijke aanmaning door het College van Bestuur niet heeft gestaakt;
f. een definitieve beëindiging van de inschrijving als student bij de universiteit, indien hij door
overtreding van het gestelde in artikel 1 ernstige overlast heeft veroorzaakt en de student
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deze overlast ook na schriftelijke aanmaning door het College van Bestuur niet heeft
gestaakt;
voor een werknemer:
g. een (voorwaardelijke) ontzegging van het gebruik van de voorzieningen van de universiteit;
h. enige andere passende rechtspositionele maatregel;
voor een bezoeker:
i. een schriftelijke berisping;
j. een (voorwaardelijke) ontzegging van de toegang tot (een of meer onderdelen van) de
gebouwen en de terreinen van de universiteit;
k. een (voorwaardelijke) ontzegging van het gebruik van de voorzieningen van de universiteit.

Artikel 4. Ontzegging van de toegang of het gebruik door de beheerder
1.

2.
3.

4.

Een beheerder kan de student, werknemer of de bezoeker, die in strijd handelt met het
gestelde in artikel 2 dan wel anderszins in strijd handelt met deze regeling, met
onmiddellijke ingang en voor een periode van maximaal tien werkdagen, de toegang tot de
tot zijn beheerseenheid behorende gebouwen of terreinen, of gedeelten daarvan en/of het
gebruik van de tot zijn beheerseenheid behorende voorzieningen ontzeggen, indien en voor
zover een onverwijlde ontzegging - naar zijn oordeel - gegeven de omstandigheden van het
geval noodzakelijk is.
De beheerder maakt van deze ontzegging zo spoedig mogelijk een rapport op en doet dit
rapport onverwijld toekomen aan de belanghebbende en het College van Bestuur.
Degene tegen wie een maatregel als bedoeld in dit artikel wordt genomen, wordt door of
namens de desbetreffende beheerder tevoren of, indien dit als gevolg van de
spoedeisendheid niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk achteraf in de gelegenheid gesteld om
te worden gehoord. De belanghebbende kan zich daarbij laten bijstaan.
Een beheerder kan het College van Bestuur met redenen omkleed verzoeken om een verdere
ontzegging op te leggen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

Artikel 5. Ontzegging van de toegang of het gebruik door het College van Bestuur
1.

2.
3.
4.

Een beheerder kan, onverminderd het bepaalde in artikel 4, derde lid, het College van
Bestuur met redenen omkleed verzoeken om een student, werknemer of bezoeker die in
strijd handelt met het gestelde in artikel 2 dan wel anderszins in strijd handelt met deze
regeling of de in verband met enige maatregel gestelde voorwaarden(n) niet naleeft,
voorwaardelijk of definitief de toegang tot (een of meer gedeelten van de) gebouwen of
terreinen van de universiteit of het gebruik van de voorzieningen van de universiteit te
ontzeggen.
Het College van Bestuur beslist binnen redelijke termijn op het verzoek als bedoeld in het
eerste lid van dit artikel.
Alvorens een beslissing te nemen stelt het College van Bestuur degene tegen wie een
voorstel tot ontzegging wordt gedaan in de gelegenheid te worden gehoord. De
belanghebbende kan zich daarbij laten bijstaan.
Een ontzegging houdt ten minste in:
a. de aanwijzing van de (gedeelten van de) gebouwen of terreinen van de universiteit of het
gebruik van de voorzieningen van de universiteit, ten aanzien waarvan de voorwaardelijke
ontzegging zal gelden;
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5.

b. de termijn, gedurende welke de voorwaardelijke ontzegging zal gelden;
c. de voorwaarden, bij het niet-naleven waarvan de voorwaardelijke ontzegging zal worden
geëffectueerd, en;
d. de redenen, welke aan de voorwaardelijke ontzegging ten grondslag liggen.
Indien de belanghebbende niet tijdig kan worden gehoord, dan wel in de gelegenheid kan
worden gesteld om te worden gehoord, omdat naar het oordeel van het College van Bestuur
gezien de ernst van de situatie een onverwijlde ontzegging noodzakelijk is, kan het College
van Bestuur in afwachting van de besluitvorming bedoeld in het eerste lid de ontzegging als
bedoeld in artikel 4, eerste lid, met maximaal tien werkdagen verlengen ofwel een
ontzegging voor de duur van maximaal tien werkdagen opleggen, zonder dat de
belanghebbende is gehoord. De belanghebbende wordt in dat geval zo spoedig mogelijk na
het opleggen van de maatregel in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.

Artikel 6. Beëindiging van de ontzegging
1.
2.
3.

Het College van Bestuur kan een ontzegging voor het verstrijken van de periode waarvoor
zij is opgelegd beëindigen of de omvang van de ontzegging beperken, indien daarvoor naar
het oordeel van het College van Bestuur gegronde redenen bestaan.
Het College van Bestuur kan aan de beëindiging of aan de beperking van de toegang of het
gebruik (nadere) voorwaarden verbinden.
Indien het College van Bestuur van oordeel is, dat degene ten aanzien van wie het voorstel
wordt gedaan niet aan de door het College van Bestuur gestelde (nadere) voorwaarden heeft
voldaan, herleeft de oorspronkelijk opgelegde ontzegging; de periode verstreken sinds de
beëindiging of beperking van de ontzegging wordt in dat geval niet in mindering gebracht
op de oorspronkelijk aangegeven periode.

Artikel 7. Inwerkingtreding
Het reglement is door het College van Bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 1 september
1992.

Artikel 8. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en
andere voorzieningen".

Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 29 augustus 2003.
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 19 oktober 2010, na
verkregen instemming van de Universiteitsraad.
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 17 december 2019, na
verkregen instemming van de Universiteitsraad.
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