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Hoofdstuk 1. Algemeen 

 
Artikel 1. 

1. In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
b. universiteit: de Universiteit Leiden; 
c. 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; 

d. 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; 

e. beheerseenheid: een organisatorische eenheid waarbinnen het beheer door de beheerder 
wordt gevoerd; 

f. (beschikkings)mandaat: de door het College van Bestuur verleende bevoegdheid aan een 
faculteitsbestuur of een functionaris om in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid 
beslissingen ten aanzien van bepaalde onderdelen van zijn beheerstaak te nemen; 

g. mandataris: het bestuur van een faculteit of een functionaris aan wie een mandaat is 
verstrekt. 

2. De in dit reglement voorkomende begrippen hebben overigens, indien die begrippen ook 
voorkomen in de wet, de betekenis welke de wet daaraan geeft. 
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Hoofdstuk 2. Bestuur en organisatie 

 
WHW 
7.3c.1 Een instelling kan gezamenlijk met een of meer Nederlandse instellingen of buitenlandse 

instellingen voor hoger onderwijs een opleiding of afstudeerrichting verzorgen. (…) 
9.2.1 Het college van bestuur  is belast  met  het bestuur van de universiteit  in haar  geheel en 

met het beheer daarvan [...]. 
9.3.1 Het college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie  leden,  waaronder  de  rector 

magnificus van de universiteit. 
9.3.3 Alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het college van bestuur over te gaan, 

hoort de raad van toezicht vertrouwelijk de universiteitsraad [...] over het voorgenomen 
besluit tot benoeming of ontslag. [...]. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het 
van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. 

9.3.5   In het bestuurs- en beheersreglement worden nadere regels gegeven omtrent de wijze    
van voordracht en benoeming van de rector magnificus. 

9.14.2 De decaan werkt mede aan het bestuur van de universiteit door onder meer het plegen 
van overleg met het college van bestuur ter zake van de voorbereiding van het instel- 
lingsplan en de begroting. 

Artikel 2. 
1. Het College van Bestuur bestaat uit drie leden, waaronder de Rector Magnificus. 
2. De Raad van Toezicht kan besluiten dat de Rector Magnificus tevens de functie van 

Voorzitter vervult. 
 

Artikel 3. 
1. Onverminderd de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur in zijn geheel voor de 

wijze waarop het College zijn taak vervult, kan het College van Bestuur besluiten zijn 
werkzaamheden in aandachtsvelden in te delen. 

2. De in het vorige lid bedoelde indeling in aandachtsvelden en de verdeling daarvan over de 
leden van het College van Bestuur wordt ter kennis gebracht aan belanghebbenden, maar in 
ieder geval aan de Raad van Toezicht, de faculteitsbesturen, de Raad van Decanen en de 
Universiteitsraad. 

 
Artikel 4. 

1. De vergaderstukken van het College van Bestuur zijn niet openbaar, tenzij het College van 
Bestuur uitdrukkelijk anders heeft besloten. 

2. Zo spoedig mogelijk na iedere vergadering brengt het College van Bestuur een overzicht van 
de daarin genomen besluiten ter kennis van belanghebbenden. 

 
Artikel 5. 

In het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheden draagt het College van Bestuur er zorg 
voor dat de faculteitsbesturen in de gelegenheid worden gesteld tot het uitbrengen van 
advies met betrekking tot aangelegenheden welke van belang zijn voor het onderwijs en 
de wetenschapsbeoefening binnen de universiteit. 
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Artikel 6. 
Het College van Bestuur pleegt overleg met de onderscheiden faculteitsbesturen over 
de voorbereiding van het instellingsplan en de begroting. 

 
Artikel 7. 

1. Het College van Bestuur stelt jaarlijks uiterlijk in de maand april het onderwijsaanbod vast 
voor het komende studiejaar. Het Onderwijsaanbod wordt vastgesteld in de vorm van 
vaststelling van het Leids Universitair Register Opleidingen. 

2. Het Leids Universitair Register Opleidingen vermeldt alle opleidingen van de universiteit 
waaraan een academische graad is verbonden. Het geeft bij elke opleiding aan in welke 
faculteit zij is ingesteld en welke graad aan het met goed gevolg afgelegd examen van die 
opleiding is verbonden. 

3. Het College van Bestuur regelt aan welke vereisten een opleiding moet voldoen voor opname 
in het Leids Universitair Register Opleidingen alsmede de daarvoor geldende procedure. 

4. Nieuwe opleidingen die naar het oordeel van het College van Bestuur voldoen aan de 
vereisten bedoeld in het derde lid, maar nog niet de toets nieuwe opleiding bedoeld in artikel 
5a.11 van de wet, en, indien vereist, de toets op macrodoelmatigheid bedoeld in artikel 6.2 
van de wet, hebben ondergaan, worden onder voorbehoud van een positieve uitkomst van 
deze toets of toetsen in het register vermeld. 

5. Indien het College van Bestuur besluit dat een opleiding wordt beëindigd, wordt in het Leids 
Universitair Register Opleidingen aangegeven tot welk tijdstip inschrijving voor die opleiding 
nog mogelijk is, tot welk tijdstip nog onderwijs in die opleiding wordt verzorgd en tot welk 
tijdstip het examen van die opleiding nog kan worden afgelegd. Beide laatstbedoelde 
tijdstippen worden zodanig bepaald dat de voor de opleiding ingeschreven studenten de 
opleiding binnen redelijke termijn kunnen voltooien. 

6. Het Leids Universitair Register Opleidingen maakt als bijlage onderdeel uit van dit reglement. 
7. Het College van Bestuur kan besluiten dat een opleiding of afstudeerrichting gezamenlijk 

wordt verzorgd met één of meerdere Nederlandse instellingen of buitenlandse instellingen 
voor hoger onderwijs en voorgedragen wordt voor accreditatie door de NVAO en registratie 
in het CROHO als joint-degree, op grond van artikel 7.3c van de wet. Dit artikel van de wet is 
van toepassing voor de vaststelling van de gezamenlijke verantwoordelijkheden voor taken en 
bevoegdheden. 

 
Artikel 8. 

Het College van Bestuur stelt , met inachtneming van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming, regelen vast omtrent de  verwerking van persoonsgegevens 
betreffende personeelsleden, studenten, gasten en derden. Deze regels waarborgen dat 
privacy niet onnodig wordt geschonden en voorzien in een procedure voor bezwaar 
en verbetering. 

 
Artikel 9. 

Het College van Bestuur draagt zorg voor de uitgave van een universitair 
mededelingenblad en bevordert het ter inzage leggen van openbare stukken, met 
name van besluiten van de binnen de universiteit bestaande organen. 
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Benoeming leden College van Bestuur 
 

Algemeen 
 

Artikel 10. 
Benoeming, schorsing en ontslag van de leden College van Bestuur behoort tot de 
bevoegdheid van de Raad van Toezicht. 

Profiel 

Artikel 11. 
1. De Raad van Toezicht stelt een concept-profiel voor de vacature van een lid van het College 

van Bestuur vast. Over dit concept worden: 
a. de zittende leden van het College van Bestuur gehoord; 
b. de decanen gehoord; 
c. de Universiteitsraad om advies gevraagd. 

2. De Raad van Toezicht stelt, na verkregen advies ingevolge het vorige lid, vervolgens het 
definitieve profiel vast. De Wet Normering Topinkomens is een expliciet aandachtspunt bij 
de arbeidsvoorwaarden. 

Werving 

Artikel 12. 
1. Voor de werving van kandidaten wordt een benoemingsadviescommissie, in de zin van 

artikel 9.3, derde lid van de WHW, samengesteld met een brede afspiegeling van de 
universitaire gemeenschap onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Toezicht. 
De benoemingsadviescommissie bestaat in ieder geval uit een lid van of namens het deel van 
de Universiteitsraad dat uit en door studenten is gekozen en een lid van of namens het deel 
van de Universiteitsraad dat uit en door personeel is gekozen. 

2. De werving vindt plaats aan de hand van het definitieve profiel. 
3. Bij de werving wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met diversiteit in brede zin in de 

verdeling van de zetels. 
4. De benoemingsadviescommissie adviseert over de voordracht aan de Raad van Toezicht. 

Alvorens dit advies uit te brengen wint de voorzitter van de benoemingsadviescommissie 
referenties in. 

Benoeming 

Artikel 13. 
1. De Raad van Toezicht neemt aan de hand van de voordracht ingevolge artikel 12, derde lid, 

een voorgenomen besluit tot benoeming van een kandidaat. 
2. Het voorgenomen besluit wordt ter advies voorgelegd aan: 

a. de decanen. Onderdeel hiervan is een kennismaking van de decanen met de beoogde 
kandidaat, een en ander in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Toezicht; 

b. de Universiteitsraad. De adviesprocedure vindt vertrouwelijk plaats. Ook het 
uitgebrachte advies is vertrouwelijk. 

3. Het ter advies voorleggen dient op een zodanig tijdstip te geschieden dat het van wezenlijke 
invloed kan zijn op de besluitvorming. 
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4. Na de verkregen adviezen neemt de Raad van Toezicht een definitief besluit over de 
benoeming. 

5. De (voorzitter van de) Raad van Toezicht stelt in overleg met de te benoemen kandidaat de 
arbeidsvoorwaarden vast. Een toets van zijn/haar nevenfuncties vormt onderdeel hiervan. De 
Wet Normering Topinkomens is een expliciet aandachtspunt bij de arbeidsvoorwaarden. 

6. Alvorens tot benoeming van een lid van het College van Bestuur over te gaan hoort de Raad 
van Toezicht vertrouwelijk de Universiteitsraad. 

Herbenoeming 

Artikel 14. 
1. De Raad van Toezicht, dan wel een vertegenwoordiging uit de Raad van Toezicht, voert het 

gesprek over een mogelijke herbenoeming met de desbetreffende lid van het College van 
Bestuur. 

2. De Raad van Toezicht kan na dit gesprek een voorgenomen besluit nemen. 
3. Artikel 13, tweede lid onder a., behoudens de kennismaking, en artikel 13, tweede lid onder b. 

tot en met het zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing. 
 

Hoofdstuk 3. De faculteiten 

 
WHW 
9.11 In het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald welke faculteiten [...] een univer- 

siteit omvat. Tevens wordt in dat reglement vermeld welke opleidingen in die faculteiten 
[...] zijn ingesteld. 

 
Artikel 15. 

1. De universiteit omvat de volgende faculteiten: 
a. de Faculteit der Archeologie, 
b. de Faculteit der Geesteswetenschappen, 
c. de Faculteit der Geneeskunde, 
d. de Faculteit Governance and Global Affairs, 
e. de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
f. de Faculteit der Sociale Wetenschappen, en 
g. de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. 

2. Elke faculteit is een beheerseenheid. 
 

Artikel 16. 
1. Bij gemeenschappelijke regeling gaan de faculteitsbesturen een samenwerkingsverband aan 

op het gebied van de universitaire educatieve opleidingen en dat van de 
onderwijsontwikkeling. Dit samenwerkingsverband heeft de naam: “Interfacultair Centrum 
voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing” (ICLON). 

2. Het ICLON staat onder leiding van een Bestuursraad waarvan de samenstelling bij of 
krachtens de in het eerste lid bedoelde gemeenschappelijke regeling wordt geregeld. 

3. De universiteit omvat het “Interfacultair Instituut Afrika-Studiecentrum Leiden” (ASCL). 
4. Het ASCL staat onder leiding van een bestuur, bestaande uit: de decaan van de Faculteit der 

Geesteswetenschappen, de decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de decaan 
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WHW 

van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De decaan van de Faculteit der 
Geesteswetenschappen fungeert als voorzitter. 

9.12.1 [...] Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan van de faculteit. 
9.12.2 In afwijking van het eerste lid kan in het bestuurs- en beheersreglement worden bepaald 

dat aan het hoofd van de faculteit een bestuur staat, bestaande uit de decaan van de 
faculteit, tevens voorzitter, en een of meer andere leden. 

 
Indien de eerste volzin toepassing heeft gevonden, wordt in deze titel en in titel 2 [deze 
titels betreffen het bestuur, de inrichting en de medezeggenschap binnen de universiteit] 
met uitzondering van artikel 9.13, vierde en zesde lid, onder decaan tevens verstaan het 
bestuur van de faculteit. Indien aan het hoofd van de faculteit een meerhoofdig bestuur 
staat, wordt een student van de desbetreffende faculteit in de gelegenheid gesteld de 
vergaderingen van dit bestuur bij te wonen in welke vergaderingen deze student een 
adviserende stem heeft. In het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald, op welke 
wijze de in de vorige volzin bedoelde student wordt aangewezen. 

 
Artikel 17. 

1. Aan het hoofd van een faculteit staat een bestuur, bestaande uit de decaan, tevens voorzitter, 
en ten hoogste vier andere leden, waaronder een student. 

2. In afwijking van het eerste lid wijst de decaan van de Faculteit der Geneeskunde, na overleg 
met de studentenraad van genoemde faculteit, een student van de desbetreffende faculteit 
aan voor een termijn van een jaar die als adviseur deelneemt aan de werkzaamheden van het 
faculteitsbestuur. De in de vorige volzin bedoelde student kan niet tevens deel uitmaken van 
de studentenraad. 

 

WHW 
9.15.1  De decaan is, [...] voorts belast met: g. het sluiten van een gemeenschappelijke regeling  

ten behoeve van een of meer opleidingen met een of meer decanen van andere 
faculteiten. 

9.15.3 In het bestuurs- en beheersreglement worden regels gesteld omtrent de bevoegdheid be- 
doeld in het eerste lid onderdeel g. 

 
Artikel 18. 

1. Het faculteitsbestuur licht het College van Bestuur in over alle aangelegenheden die be- 
trekking hebben op in het kader van de uitvoering van de facultaire taken passende 
samenwerking met een andere faculteit of met andere faculteiten. 

2. De in het vorige lid bedoelde samenwerking kan betrekking hebben op onder andere: 
a. het verzorgen van onderwijs binnen een faculteit in het kader van het 

onderwijsprogramma van een opleiding van een andere faculteit; 
b. het binnen twee of meer faculteiten gezamenlijk verzorgen, geheel of gedeeltelijk, van een 

onderwijs- of onderzoekprogramma. 
3. De in het kader van de interfacultaire samenwerking gemaakte afspraken worden schriftelijk 

vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling die de instemming behoeft van het College van 
Bestuur. 
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4. Indien de in het vorige lid bedoelde gemeenschappelijke regeling betreft het gezamenlijk 
verzorgen van een onderwijsprogramma, dient de gemeenschappelijke regeling in ieder geval 
te bevatten: 
a. de aanwijzing van het faculteitsbestuur dat de desbetreffende onderwijs- en 

examenregeling vaststelt; 
b. de wijze waarop de opleidingsdirecteur, respectievelijk het opleidingsbestuur wordt 

aangewezen; 
c. de wijze van benoeming en samenstelling van de opleidingscommissie. 

 
Hoofdstuk 4. De Raad van Decanen 

 
WHW 
9.10.1 Aan een universiteit is een college voor promoties verbonden. Het college voor pro- 

moties bestaat uit hoogleraren. 
9.10.2 Het college voor promoties hoort het college van bestuur over het verlenen van het doc- 

toraat honoris causa [...]. 
9.10.3 In het bestuurs- en beheersreglement worden de taak, de samenstelling en de wijze van 

benoeming van het college voor promoties nader geregeld. 
7.19.2 Het college voor promoties heeft recht om op de voordracht van het instellingsbestuur, 

wegens zeer uitstekende verdiensten aan natuurlijke personen het doctoraat honoris 
causa te verlenen. 

 
Artikel 19. 

1. De voorzitters van de faculteitsbesturen vormen de Raad van Decanen. De rector 
magnificus is voorzitter van de Raad van Decanen. 

2. De Raad van Decanen treedt op als college voor promoties als bedoeld in artikel 9.10 
van de wet. 

3. De verlening van het doctoraat honoris causa bedoeld in artikel 7.19, tweede lid, van 
de WHW, geschiedt op voordracht van een faculteitsbestuur en gehoord het College 
van Bestuur. 

4. De werkwijze van de Raad van Decanen, voor zover het de promoties betreft, wordt 
geregeld in het promotiereglement. 

5. Een decaan wijst een van de hoogleraren van zijn faculteit aan die hem bij afwezigheid 
in de Raad van Decanen vervangt. 

 
Hoofdstuk 5. De Centrale Diensten 

 
WHW 
9.50.1 Indien in het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald dat er bij een universiteit 

centrale diensten zijn, [...]. 

 
Artikel 20. 

1. De universiteit omvat in ieder geval de onder a vermelde dienst en de onder b tot en 
met i vermelde expertisecentra: 
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a. het Bestuursbureau (BB); 
b. het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijs Zaken (SOZ); 
c. het Expertisecentrum ICT Shared Service Centre (ISSC); 
d. het Expertisecentrum Vastgoed (VG); 
e. Leiden University Research and Innovation Services (LURIS); 
f. het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB); 
g. de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL); 
h. het Expertisecentrum Administratief Shared Service Centre (ASSC); 
i. het Leiden Learning and Innovation Center (LLInC). 

2. De in het eerste lid genoemde dienst en expertisecentra zijn centrale diensten als 
bedoeld in artikel 9.50, eerste lid, van de wet. 

3. De centrale diensten zijn belast met de ondersteuning van door de bestuursorganen en 
de medezeggenschapsorganen van de universiteit te verrichten taken en met 
faciliterende taken in het kader van de uitvoering van taken door de faculteiten. 

4. Elk van de centrale diensten is een beheerseenheid. 
5. Het College van Bestuur benoemt en ontslaat degene die wordt belast met de leiding 

van een centrale dienst. 
 

Artikel 21. 
1. Het College van Bestuur stelt ten behoeve van de hoofden van de centrale diensten een 

beheersinstructie vast. 
2. In deze instructie wordt aangegeven 

a. of en zo ja op welke wijze de centrale diensten zijn onderverdeeld in subbeheerseenheden, 
b. een opsomming van de taken en bevoegdheden van de centrale diensten. 

 

Hoofdstuk 6. Het Beheer 

 
Artikel 22. 

Onverminderd het bij of krachtens de wet bepaalde wordt in dit hoofdstuk een 
omschrijving van de onderscheiden beheerstaken gegeven en wordt tevens 
aangegeven het kader waarbinnen alsmede de wijze waarop het College van Bestuur 
zijn beheerstaken uitvoert dan wel laat uitvoeren. 

 
Artikel 23. 
De beheerstaken van het College van Bestuur omvatten in elk geval: 

a. het beheer van het personeel van de universiteit; 
b. het beheer van de financiën van de universiteit; 
c. het beheer van de roerende en onroerende zaken van de universiteit; 
d. het beheer van de universitaire gegevensbestanden; 
e. het beheer voortvloeiend uit de zorg voor de veiligheid en gezondheid en de overige 

arbeidsomstandigheden in de universitaire gebouwen en op de universitaire terreinen. 
 

Artikel 24. 
1. Onder het personeel van de universiteit wordt verstaan het personeel dat in enig 

dienstverband met de universiteit werkzaam is. 
2. Het beheer van het personeel van de universiteit omvat in elk geval de 

rechtshandelingen en daden die bij of krachtens wetgeving zijn voorgeschreven, dan 
wel bij het door het College van Bestuur vastgestelde personeelsbeleid als gedragslijn 
zijn voorgeschreven: 
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a. werving, selectie, aanstelling, inschaling, beoordeling, bevordering, overplaatsing, 
schorsing en ontslag van het personeel; 

b. de zorg voor de naleving van de arbeidsvoorwaarden en het overleg met de vakorganisaties; 
c. de zorg voor de rechtmatige en doelmatige inzet van het personeel; 
d. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de hierboven genoemde punten. 

3. Het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde is van toepassing op het personeel van 
der- den dat werkzaam is bij de universiteit, indien en voor zover daarover tussen het 
College van Bestuur en die derden overeenstemming bestaat. 

 
Artikel 25. 

1. Onder de financiën van de universiteit wordt in het bepaalde bij of krachtens dit 
hoofdstuk verstaan de rijksbijdrage bedoeld in artikel 2.5 van de WHW, en de overige 
gelden waarover de universiteit de beschikking heeft. 

2. Het beheer van de financiën van de universiteit omvat in elk geval de volgende 
rechtshandelingen en daden: 
a. het bewaken van de financiën; 
b. het openen van kredieten; 
c. het aangaan van betalingsverplichtingen, het geven van betalingsopdrachten en het 

verrichten van betalingen; 
d. de administratie van de financiën; 
e. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de rechtmatige en doelmatige 

aanwending van de financiën. 
3. De in het kader van het beheer van de financiën van de universiteit verrichte 

rechtshandelingen en daden strekken zich mede uit tot gelden die door derden aan de 
universiteit in beheer zijn gegeven, indien en voor zover daarover tussen het College 
van Bestuur en die derden overeenstemming bestaat. 

 
Artikel 26. 

1. Onder de roerende en onroerende zaken van de universiteit wordt in het bepaalde bij 
of krachtens dit hoofdstuk verstaan de roerende en onroerende zaken waarover de 
universiteit de beschikking heeft. 

2. Het beheer van de roerende en onroerende zaken van de universiteit omvat in elk 
geval de volgende rechtshandelingen en daden: 
a. het verwerven, bewaren en bewaken van de roerende en onroerende zaken; 
b. het inrichten voor gebruik; 
c. het beschikbaar stellen van de roerende en onroerende zaken aan gebruikers; 
d. het onderhoud en de vervanging van de roerende en onroerende zaken; 
e. de administratie van de roerende en onroerende zaken; 
f. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent het rechtmatig en doelmatig gebruik 

van de roerende en onroerende zaken. 
3. De in het kader van het beheer van de roerende en onroerende zaken verrichte 

rechtshandelingen en daden strekken zich mede uit tot de roerende en onroerende 
zaken die derden in eigendom hebben en door die derden aan de universiteit 
beschikbaar zijn gesteld, indien en voor zover daarover tussen het College van Bestuur 
en die derden overeenstemming bestaat. 
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Artikel 27. 
1. Onder gegevensbestanden van de universiteit wordt in het bepaalde bij of krachtens 

dit hoofdstuk verstaan alle binnen de universiteit aanwezige verzamelingen van 
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 8. 

2. Het beheer van de gegevensbestanden van de universiteit omvat in elk geval de 
volgende rechtshandelingen en daden: 
a. het bewaren en bewaken van de bestanden en het stellen van regelen daarvoor, alsmede de 

zorg voor de logische en fysieke beveiliging van de geautomatiseerde gegevensbewerkingen; 
b. het inrichten van de bestanden; 
c. het beschikbaar stellen van (onderdelen van) bestanden aan gebruikers; 
d. de regeling van de openbaarheid van de bestanden waaronder ook de regeling van de 

toegankelijkheid voor een individu van die gedeelten der bestanden waarin gegevens over 
dat individu zijn opgenomen; 

e. het afleggen van rekening en verantwoording omtrent het rechtmatig en doelmatig gebruik 
van bestanden. 

3. Gegevensbestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze 
zijn aangelegd. 

4. Het verwerken van gegevensbestanden dient te allen tijde te voldoen aan het gestelde 
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 
Artikel 28. 

Onder het beheer met betrekking tot de veiligheid wordt in het bepaalde bij of 
krachtens dit hoofdstuk verstaan: 
a. de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van personen die zich regelmatig 

bevinden in gebouwen of op de terreinen van de universiteit; 
b. de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van personen die met 

toestemming van het College van Bestuur taken vervullen in de gebouwen of op de 
terreinen van de universiteit; 

c. de beveiliging van de roerende en onroerende zaken van de universiteit. 
 

Artikel 29. 
1. Het College van Bestuur kan aan een bestuur van een faculteit, aan de Bestuursraad van het 

ICLON alsmede aan de hoofden van de centrale diensten een nader omschreven deel van zijn 
bevoegdheden mandateren met de mogelijkheid van doormandateren. 

2. Binnen de grenzen van het mandaat is uitsluitend de mandataris bevoegd namens en onder 
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur zelfstandig zaken af te doen en stukken te 
tekenen met inachtneming van de desbetreffende regels, richtlijnen en aanwijzingen van het 
College van Bestuur. 

3. In bijzondere gevallen kan het College van Bestuur een nader omschreven deel van zijn 
bevoegdheden mandateren aan een medewerker op persoonlijke titel. 

4. Een mandaat kan niet worden uitgeoefend indien: 
a. het een nieuwe zaak van principiële aard betreft, tenzij het College van Bestuur 

daaromtrent reeds een beleidsstandpunt heeft bepaald, 
b. vermoed kan worden dat een reeds gekozen beleidsstandpunt achterhaald is, 
c. het een zaak betreft waarbij de voorgeschreven wijze van beraad of behandeling nog niet 

is voltooid, 
d. het College van Bestuur te kennen geeft de behandeling van de zaak aan zich te houden, 
e. het een zaak betreft met belangrijke nevenaspecten of bijkomende gevolgen zoals 

precedentwerking, ongelijke behandeling van gelijke gevallen en dergelijke. 
5. Verrichtingen, handelingen, beschikkingen en toezeggingen die de universiteit binden of 

verbinden, kunnen slechts namens het College van Bestuur geschieden door mandatarissen 
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die daartoe de bevoegdheid hebben ontvangen van het College van Bestuur. 
6. Bij de uitoefening van een (door)gemandateerde bevoegdheid van het College van Bestuur 

ondertekent de mandataris "namens het College van Bestuur" met vermelding van zijn naam 
en functie. 

7. Voor de toepassing van dit reglement en de daarop berustende (mandaat) regelingen wordt 
de bevoegdheid door mandaat gelijkgesteld aan de bevoegdheid door volmacht. 

 
Artikel 30. 

1. Het College van Bestuur mandateert in elk geval niet: 
a. de bevoegdheid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst en ontslaan van 

hoogleraren alsmede van degenen die belast zijn met de leiding van een centrale dienst; 
b. het vaststellen van het functiegebouw; 
c. de bevoegdheid tot het opleggen van rechtspositionele maatregelen; 
d. het aangaan van geldleningen en het beleggen van gelden, voor zover deze een nader 

door het College van Bestuur te bepalen geldswaarde te boven gaan; 
e. het aanvaarden van schenkingen en legaten, behoudens voor zover het schenkingen en 

legaten ten behoeve van de Universiteitsbibliotheek betreft, die door de Bibliothecaris 
van de Universiteit kunnen worden aanvaard met inachtneming van het door het College 
van Bestuur goedgekeurde beleid terzake; 

f. het vestigen van opstallen, het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren en 
in gebruik geven van onroerende zaken, waaronder het verlenen van toestemming tot het 
doorhalen van hypothecaire inschrijvingen en beslagen, alsmede elke andere daad van 
eigendom; 

g. het oprichten/liquideren van aan de universiteit gerelateerde rechtspersonen; 
h. het aangaan van en het verweer voeren bij rechtsgedingen, het opdragen van geschillen 

aan scheidslieden, het aangaan van dadingen, het toestemmen in een akkoord, het 
berusten in rechterlijke beslissingen en in de beslissing van scheidslieden; 

i. het aangaan van overeenkomsten voor zover deze een nader door het College van 
Bestuur te bepalen geldswaarde te boven gaan. 

2. Een volmacht tot het vertegenwoordigen van de universiteit in of buiten rechte wordt 
verleend door de voorzitter van het College van Bestuur. 

 
Artikel 31. 

1. De mandataris is jegens het College van Bestuur verantwoording verschuldigd voor de wijze 
van uitoefening van het mandaat. Voorts is hij jegens het College van Bestuur 
verantwoordelijk voor de goede organisatie en coördinatie van zijn organisatie-eenheid en de 
daarbij nodige voorzieningen. 

2. Het College van Bestuur kan te allen tijde overlegging van de financiële, administratieve en 
overige bescheiden vorderen. 

3. Indien zaken meer dan een organisatie-eenheid raken, dragen de mandatarissen er zorg voor 
dat zij samenwerken. 

4. De mandataris ziet erop toe dat zijn organisatie-eenheid aan een andere eenheid de gegevens 
en inlichtingen verschaft die deze nodig heeft voor een goede taakvervulling. 

5. De mandataris stelt het College van Bestuur onmiddellijk in kennis van omstandigheden of 
gebeurtenissen waardoor de normale gang van zaken binnen zijn organisatie-eenheid in 
ernstige mate wordt belemmerd of dreigt te worden belemmerd. 
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Hoofdstuk 7. Medezeggenschap 

 
Artikel 32. 

1. In afwijking van de artikelen 9.37 t/m 9.38b van de WHW is aan de faculteit der geneeskunde 
geen faculteitsraad maar een studentenraad verbonden. 

2. Voor de studentenraad bedoeld in het eerste lid, stelt het College van Bestuur een reglement 
vast. De vaststelling of wijziging van dat reglement behoeft de voorafgaande instemming van 
de Universiteitsraad. 

3. In het reglement worden ten minste geregeld: 
a. de aangelegenheden waarover de studentenraad instemmingsrecht heeft; 
b. de aangelegenheden waarover de studentenraad adviesrecht heeft, met dien verstande dat 

de studentenraad ten minste adviesrecht wordt toegekend inzake aangelegenheden die de 
goede gang van zaken van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek 
betreffen, alsmede inzake het facultair begrotingsplan; 

c. het aantal leden van de studentenraad, 
d. de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden van de raad; 
e. de zittingsduur van de leden van de raad; 
f. de wijze waarop het faculteitsbestuur informatie verschaft aan de raad; 
g. de bevoegdheden die door de studentenraad worden uitgeoefend. 

 

WHW 
9.50.1 Indien in het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald dat er bij de universiteit 

centrale diensten zijn, worden door het college van bestuur [...] een of meer dienstraden 
ingesteld ten behoeve van het personeel dat bij die diensten werkzaam is. 

9.50.5 Het college van bestuur stelt, in overeenstemming met de dienstraad, een reglement vast 
in verband met de uitoefening van de (in de WHW neergelegde) rechten [...]. 

Artikel 33. 
1. Door het College van Bestuur worden bij de centrale diensten genoemd in artikel 20, eerste 

lid, dienstraden ingesteld. 
2. De inrichting en werkwijze, alsmede het ledenaantal, de zittingstermijn en de verkiezing van 

de leden van de desbetreffende dienstraad worden vastgelegd in het door het college van 
bestuur in overeenstemming met de betreffende dienstraad vast te stellen reglement. 

 

WHW 
9.22.2 In het bestuurs- en beheersreglement kan door het college van bestuur worden bepaald 

dat het bestuur van een onderzoekinstituut of onderzoekschool als bedoeld in artikel 
9.21 (onderzoekinstituten en -scholen tussen twee of meer faculteiten binnen een 
universiteit) gedurende een tijdvak van ten hoogste vijf jaar met beheerstaken wordt 
belast.[...] 

Artikel 34. 
1. Indien binnen een faculteit of tussen twee of meer faculteiten door het College van Bestuur 

een beheerseenheid wordt ingesteld, waarbinnen het beheer door een beheerder wordt 
gevoerd, dan wordt bij die beheerseenheid tevens een dienstraad ingesteld. 

2. Indien binnen een faculteit of tussen twee of meer faculteiten door het desbetreffende 
faculteitsbestuur, dan wel de desbetreffende faculteitsbesturen een beheerseenheid wordt 
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ingesteld, waarbinnen het beheer door een beheerder wordt gevoerd, dan wordt bij die 
beheerseenheid tevens een dienstraad ingesteld. 

3. Het tweede lid van artikel 33 is van toepassing op de dienstraad van de beheerseenheid. 
 

Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming 

 
Artikel 35. 

1. Het College van Bestuur heeft een toegankelijke faciliteit, als bedoeld in de wet, ingericht 
voor het indienen van bezwaren, (administratieve) beroepen en klachten. Hiertoe is een 
digitaal klachtenloket ingesteld op de universitaire website. 

2. Het digitaal klachtenloket geeft aan, onder verwijzing naar de desbetreffende regeling, waar 
een bezwaar, (administratief) beroep of klacht kan worden ingediend. 

 
Artikel 36. 

1. Degene die door een besluit genomen of een handeling verricht door of namens het College 
van Bestuur rechtstreeks in zijn belang is getroffen en daartegen bij de rechtbank of een 
andere administratieve rechter beroep zou kunnen instellen, kan daartegen binnen zes weken 
nadat het besluit op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt of de handeling is verricht, 
bezwaar aantekenen bij het College van Bestuur. Dit geldt niet voor zover het College van 
beroep voor de examens op grond van artikel 7.61, eerste lid, van de WHW bevoegd is. 

2. Degene die door een besluit genomen door een faculteitsbestuur, rechtstreeks in zijn belang 
is getroffen, kan daartegen binnen zes weken nadat het besluit op de voorgeschreven wijze is 
bekend gemaakt, beroep instellen bij het College van Bestuur. Dit geldt niet voor zover het 
College van beroep voor de examens op grond van artikel 7.61, eerste lid, van de WHW 
bevoegd is. 

3. Geen beroep bij het College van Bestuur kan worden ingesteld tegen besluiten genoemd in de 
artikelen 8:2 tot en met 8:6 van de Algemene wet bestuursrecht. 

4. Degene die door een besluit genomen door het College voor Promoties, rechtstreeks in zijn 
belang is getroffen en daartegen bij de rechtbank of een andere administratieve rechter 
beroep zou kunnen instellen, kan daartegen binnen zes weken nadat het besluit op de 
voorgeschreven wijze is bekend gemaakt, bezwaar aantekenen bij het College voor Promoties. 

 
Artikel 37. 

1. Het College van Bestuur wint met het oog op een mogelijk voorstel ter oplossing van een 
geschil inzake medezeggenschap tussen het faculteitsbestuur en een faculteitsraad het advies 
in van de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften, alvorens dit geschil 
overeenkomstig artikel 9.40, vierde lid, van de WHW voor te leggen aan de Commissie voor 
geschillen inzake universitaire medezeggenschapsaangelegenheden. 

2. Het College van Bestuur wint met het oog op een mogelijk voorstel ter oplossing van een 
geschil tussen een beheerder en een dienstraad het advies in van de Commissie voor de 
beroep- en bezwaarschriften, alvorens een beslissing te nemen op dit geschil. 

 
Artikel 38. 

1. Bij de behandeling van bezwaar- en beroepschriften als bedoeld in artikel 36 en geschillen 
genoemd in artikel 37, worden de desbetreffende bestuursorganen bijgestaan door de 
Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften. 

2. Het College van Bestuur stelt ter regeling van de samenstelling, taak en werkwijze van de 
commissie en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften en van geschillen een 
reglement van orde vast. 
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3. Het lidmaatschap van de commissie is onverenigbaar met dat van het College van Bestuur of 
een faculteitsbestuur. Het College van Bestuur kan in het reglement van orde bedoeld in het 
eerste lid, tevens bepalen dat andere functies onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de 
commissie of van een kamer daaruit. Dit is tevens een geschillenadviescommissie als bedoeld 
in artikel 7.63a van de WHW. Voor de behandeling van bezwaren tegen een besluit op grond 
van artikel 7.42a WHW, wordt voor de opleiding Geneeskunde, Psychologie, Pedagogische 
wetenschappen en de universitaire lerarenopleidingen (ICLON) gebruik gemaakt van een 
bijzondere, landelijke geschillenadviescommissie 

 

Hoofdstuk 9. Bijzondere leerstoelen 

WHW 
9.53 Het college van bestuur van een openbare  universiteit  kan,  na  raadpleging  van  het 

college voor promoties bedoeld in artikel 9.10, gehoord, een rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid bevoegd verklaren bij die universiteit een bijzondere leerstoel te 
vestigen. [...] 

9.54.1 De bevoegdverklaring [tot vestiging bijzondere leerstoel] geschiedt op een daartoe 
strekkend verzoek van het bestuur van de rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid. In het bestuurs- en beheersreglement wordt bepaald op welke wijze 
een verzoek dient te worden ingericht en welke bescheiden bij het verzoek dienen te 
worden overgelegd. 

 
Artikel 39. 

1. Het bestuur van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid voorziet het verzoek tot 
bevoegdverklaring om bij de universiteit een bijzondere leerstoel te vestigen van een 
motivering waaruit de wenselijkheid van de gevraagde voorziening blijkt. 

2. Bij het in het eerste lid bedoelde verzoek moeten de statuten van de rechtspersoon en de akte 
of het reglement betreffende de oprichting van een of meer leerstoelen worden overgelegd. 

3. Behalve hetgeen daarin overigens ter voldoening aan wettelijke voorschriften moet worden 
opgenomen, dienen de statuten, de akte of het reglement, bedoeld in het tweede lid, te 
bevatten: 
a. het voorschrift dat de leerstoel onder toezicht staat van een college bestaande uit ten 

minste drie leden waarvan er ten minste een behoort tot het wetenschappelijk personeel 
van de betrokken faculteit; 

b. het voorschrift dat het bestuur bedoeld in het eerste lid, jaarlijks een verslag van het 
gedurende het afgelopen studiejaar gegeven onderwijs doet toekomen aan het College van 
Bestuur. 

 
Artikel 40. 

1. Het College van Bestuur beslist op een verzoek bedoeld in artikel 34, eerste lid, gehoord het 
bestuur van de betrokken faculteit. De bevoegdverklaring wordt verleend voor een termijn 
van ten hoogste vijf jaren. 

2. Het College van Bestuur brengt het in artikel 39, derde lid onder b, bedoelde verslag ter 
kennis van het bestuur van de betrokken faculteit. 
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Hoofdstuk 10. Slot- en overgangsbepalingen 

 
Artikel 41. 

In gevallen verband houdend met de in dit reglement geregelde onderwerpen waarin 
dit reglement niet voorziet of ingeval dit reglement aanleiding geeft tot meervoudige 
interpretatie, beslist het College van Bestuur. 

 
Artikel 42. 

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit reglement bestaande 
bevoegdverklaringen om bij de universiteit een bijzondere leerstoel te vestigen 
worden geacht te zijn verleend voor een periode van vijf jaren ingaande op het eerder 
genoemde tijdstip van inwerkingtreding van dit reglement. 

 
Artikel 43. 

Dit reglement alsmede wijzigingen van dit reglement treden in werking met ingang 
van de dag waarop de goedkeuring door de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 9.8 
van de wet, ter kennis van het College van Bestuur is gebracht. 

 
Artikel 44. 

Dit reglement kan worden aangehaald als "Bestuurs- en beheersreglement van de 
Universiteit Leiden", afgekort: BBR-Universiteit Leiden. 

 
 
 

Het reglement is door het College van Bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 19 februari 1998 en 
door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 5 maart 1998 goedgekeurd. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 28 januari 1999 en door de 
Raad van Toezicht in zijn brief van 2 maart 1999 goedgekeurd met uitzondering van het bepaalde 
onder 2 ("in artikel 10 vervalt onderdeel c"). 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 17 februari 2000 en door de 
Raad van Toezicht goedgekeurd. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 6 april 2000 en door de Raad 
van Toezicht in zijn brief van 19 april 2000 goedgekeurd. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 9 augustus 2001 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 6 september 2001. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 28 februari 2002. 
Goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 22 mei 2002. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 19 september 2002 en door de 
Raad van Toezicht bij besluit van 25 september 2002 goedgekeurd. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 4 september 2003 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht bij besluit van 24 september 2003. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 9 september 2004 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht bij besluit van 29 september 2004. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 19 mei 2005 en goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht bij besluit van 25 mei 2005. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 3 juli 2007 en goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht bij besluit van 4 juli 2007, ingaande 1 september 2007. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 8 juli 2008 en goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht bij besluit van 14 juli 2008, ingaande 1 september 2008. 
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Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 15 december 2008 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht bij besluit van 15 december 2008. 
Een nieuwe vernummerde tekst is door het College van Bestuur vastgesteld op 16 december 2008. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 1 juni 2010 en goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht bij besluit van 6 juli 2010. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd en vernummerd bij besluit van 7 september 
2010 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht bij besluit van 13 december 2010. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 13 april 2011 en goedgekeurd 
door de Raad van Toezicht bij besluit van 24 mei 2011. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 16 september 2014 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht bij besluit van 7 november 2014 . 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 10 november 2015 en 
10 december 2015 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht bij besluit van 10 december 2015. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 17 december 2019 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 10 december 2019. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 15 december 2020 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 14 december 2020. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van 16 februari 2021 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 14 december 2020. 
Het reglement is door het College van Bestuur gewijzigd bij besluit van xxx november 2022 en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 21 december 2022. 
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