
 
 
 

1. De beheerstaken van het College van Bestuur binnen de faculteiten van de Universiteit Leiden 
worden namens en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur uitgevoerd door het 
bestuur van de desbetreffende faculteit. Het College van Bestuur verleent daartoe aan de 
faculteitsbesturen mandaat. De mandatarissen dienen te allen tijde de door het College van Bestuur 
vastgestelde (interne) regels in acht te nemen. 
2. De beheerstaken van het College van Bestuur binnen het ASCL worden namens en onder 
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur uitgevoerd door het Bestuur van het ASCL. Het 
College van Bestuur verleent daartoe aan het Bestuur mandaat. 
3. De beheerstaken van het College van Bestuur binnen de Honours Academy worden namens en 
onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur uitgevoerd door het Bestuur van de Honours 
Academy. Het College van Bestuur verleent daartoe aan het Bestuur mandaat. 
4. De beheerstaken van het College van Bestuur binnen het ICLON worden namens en onder 
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur uitgevoerd door de Bestuursraad van het ICLON. 
Het College van Bestuur verleent daartoe aan de Bestuursraad mandaat. 
5. De beheerstaken van het College van Bestuur binnen het IIAS worden namens en onder 
verantwoordelijkheid van het College van Bestuur uitgevoerd door de Bestuur van het IIAS. Het 
College van Bestuur verleent daartoe aan het Bestuur mandaat. 
6. Mandaat is niet mogelijk ten aanzien van aangelegenheden die naar aard en/of inhoud een zodanig 
gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan of beslist door het College van Bestuur. 

 

 Het College van Bestuur behoudt zich in ieder geval voor de beheerstaken met betrekking tot:
a. benoeming, wijziging werktijd, ontslag, beloning en leerstoelen/leeropdrachten tem aanzien van 
hoogleraren, een en ander zoals aangegeven in het Overzicht bevoegdheden personele mutaties 
hoogleraren, dat als bijlage deel uitmaakt van deze mandaatregeling; 
b. het aangaan van een dienstverband met personeelsleden in beheersfuncties op het gebied van 
personeelsbeleid en -beheer, financiën, ict, facultaire beleidsmedewerkers, onderwijsadministratie, 
juridische functies, functies binnen strategische communicatie en marketing en functies van 
instituutsmanager boven salarisschaal 10, behoudens voor zover daarbij een door het College van 
Bestuur nader omschreven selectieprocedure wordt gevolgd; 
c. het opleggen van rechtspositionele maatregelen; 
d. het aangaan van geldleningen en het beleggen van gelden; 
e. het aanvaarden van schenkingen en legaten; 
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 aangaan van financiële verplichtingen en het betaalbaar stellen van facturen/declaraties, de 
nieuw-, aan- of verbouw dan wel renovatie van gebouwen betreffende, alsmede het aangaan van 
financiële verplichtingen en het betaalbaar stellen van facturen/declaraties in verband met 
huur/verhuur en leaseconstructies met betrekking tot onroerende zaken; 
h. het eigenaarsonderhoud van de onroerende zaken alsmede de vervanging van deze zaken; 
i. het oprichten/liquideren van aan de universiteit gerelateerde rechtspersonen; 
j. 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; 

 



 

 

k. het beslissen op bij het College van Bestuur ingediende bezwaar- en beroepschriften, het 
onthouden van goedkeuring aan en de schorsing of vernietiging van besluiten van een ander 
bestuursorgaan; 
l. het aangaan of verlengen van overeenkomsten namens de Universiteit Leiden, waaronder tevens 
begrepen subsidieaanvragen indien daarmee verplichtingen door de Universiteit Leiden worden 
aangegaan, voor zover deze een aanmerkelijk belang en/of een  contractwaarde van 
 € 750.000,-, betreffende de projectomvang van de Universiteit Leiden, met inbegrip van een 
eventuele in-kind bijdrage (‘matchingsdeel’), gedurende de looptijd van de overeenkomst’, excl. btw 
te boven gaan; 
m. overeenkomsten inzake het overdragen of in licentie verstrekken van intellectuele 
eigendomsrechten, welke ten tijde van ondertekening van de overeenkomst reeds geheel of 
gedeeltelijk toebehoren aan de Universiteit Leiden, ongeacht de tegenprestatie.  
n. overeenkomsten betreffende een subsidie, ter zake waarvan door een subsidieverstrekker als 
voorwaarde wordt gesteld dat deze door het College van Bestuur ondertekend worden; 
o. overeenkomsten die niet alleen betrekking hebben op de betreffende faculteit of 
expertisecentrum die de overeenkomst aangaat, maar die tevens rechten en/of verplichtingen met 
zich meebrengen voor een of meer andere faculteiten of expertisecentra, dan wel betrekking 
hebben op de gehele universiteit; 
p. het vaststellen van de algemene huisstijl Universiteit Leiden die bindend is voor alle 
onderdelen/beheerseenheden van de Universiteit Leiden. 

2. Het voorbehoud genoemd in het eerste lid onder l. geldt niet voor, en derhalve kunnen de 
volgende overeenkomsten, ongeacht de geldswaarde, door de betreffende mandatarissen 
genoemd in artikel 1 worden getekend: 

a. overeenkomsten met NWO, ZonMw en KNAW betreffende door deze organisaties gefinancierde 
projecten op basis van de door deze organisaties gehanteerde subsidieregelingen, waarbij geen 
andere partijen dan de Universiteit Leiden en NWO betrokken zijn; 
b. overeenkomsten, zoals consortium overeenkomsten en 'grant agreements', in het kader van 
Europese onderzoeksubsidies, waar een niet-onderhandelbare 'model grant agreement' aan ten 
grondslag ligt. 
 

 

De mandatarissen zijn bevoegd het algemene mandaat als bedoeld in artikel 1 door te mandateren aan 
functionarissen van hun beheerseenheid voor zover het betreft aangelegenheden die behoren tot het 
werkterrein van de betreffende functionarissen en die naar hun aard en/of inhoud niet een zodanig 
gewicht hebben dat zij door de mandatarissen behoren te worden afgedaan en ondertekend, dan wel dat 
daarover behoort te worden beslist door de mandatarissen. De mandataris legt de uitgangspunten voor het 
verlenen van ondermandaat vast in het Handboek Administratieve Organisatie van de eenheid en draagt 
er zorg voor dat de betreffende administratieve processen (systemen) zodanig zijn ingericht dat wordt 
voldaan aan door of namens het College van Bestuur vastgelegde principes voor de inrichting van het 
ondermandaat. 

 

De mandatarissen dienen zich in ieder geval voor te behouden de beheerstaken met betrekking tot: 
a. het voorzien in zijn vervanging bij afwezigheid; 
b. de inrichting van de organisatie; 
c. het accorderen van reorganisaties; 
d. het onthouden van periodieke salarisverhogingen alsmede het vervallen verklaren van een 
aanspraak op bezoldiging; 
e. het toekennen van bijzondere toelagen; 
f. het aanstellen van personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en ouder; 
g. het verlenen van onvrijwillig ontslag; 
h. het schorsen; 



 

 

i. het ontzeggen van de toegang tot de gebouwen en terreinen van de Universiteit Leiden, met 
uitzondering van de voorlopige ontzegging zoals bepaald in de Regeling gebruik universitaire 
gebouwen, terreinen en andere voorzieningen; 
j. het ter beschikking stellen van kennis en/of van resultaten uit (deels) publiek gefinancierd 
onderzoek voor (indirect) commercieel gebruik, al dan niet beschermd middels intellectuele 
eigendomsrechten, ongeacht de tegenprestatie; 
k. het verlenen van indirecte rechten op ter beschikking stelling zoals bedoeld onder j., bijvoorbeeld 
middels optieovereenkomsten; 
l. het aangaan of verlengen van overeenkomsten, zoals bepaald in artikel 2, eerste lid, onder l., voor 
zover de contractwaarde, met inbegrip van een eventuele in-kind bijdrage (‘matchingsdeel’), 
gedurende de looptijd van de overeenkomst’, excl. btw meer dan € 450.000,- bedraagt; 
m. de overeenkomsten genoemd in artikel 2, tweede lid. 
 

 



 

 

 
 

Bij de uitoefening van een gemandateerde of gesubmandateerde bevoegdheid ondertekent de 
mandataris, onderscheidenlijk de submandataris “namens het College van Bestuur” met 
vermelding van zijn of haar naam en functie. 

 

Het College van Bestuur kan met betrekking tot de uitvoering van het mandaat aan de 
mandatarissen aanwijzingen geven. 

 

Over de mate waarin en de wijze waarop de mandatarissen van de hun in deze regeling toegekende 
bevoegdheden gebruik maken, zijn de mandatarissen verantwoording verschuldigd aan het 
College van Bestuur. 

 
 

 
 

Deze regeling is vastgesteld door het College van Bestuur in zijn vergadering van 23 april 1998 en 
laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 juli 2007. 
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 15 december 2008. 
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 1 maart 2011. 
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 28 februari 2012. 
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 22 april 2014. 
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 26 mei 2015. 
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 12 januari 2016. 
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 26 september 2017. 
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 15 oktober 2019. 
Deze regeling is gewijzigd bij besluit van 26 april 2022. 


