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Geacht College, 
 
De Universiteitsraad heeft in zijn vergaderingen van 25 januari en 1 februari 2021 de 
voorgestelde wijzigingen in de Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere 
voorzieningen besproken. De Raad waardeert het dat de regeling nu ook aandacht heeft voor 
Evenementen, Demonstraties en Zaalverhuur, waarbij het uitgangspunt is dat de 
Universiteit zich constructief en faciliterend opstelt. Hij heeft begrip voor de wens van het 
College bij voorkeur tijdig op de hoogte te zijn van demonstraties om eventuele verstoring 
van gangbare activiteiten en veiligheidsrisico’s te kunnen beperken. Met inachtneming van 
een aantal gedane toezeggingen door het College, die in het vervolg van deze brief worden 
gememoreerd, stemt de Raad dan ook in met de aangepaste regeling,  
 
De Raad is het College erkentelijk dat de volgende wijzigingen zullen worden doorgevoerd: 

- De toevoeging van artikel 12.2 zodat duidelijk is op welke gronden door het College 
besloten wordt tot doorgang of weigering van een demonstratie. Een dergelijk 
oordeel behoort objectief tot stand te komen, waarbij de aanvrager niet afhankelijk 
moet zijn van de goede wil van het College. M.a.w., doorgang van een demonstratie 
moet beoordeeld worden op grond van richtlijnen rond handhaving en orde (art. 2), 
en niet op basis van de (politieke) inhoud en de welgevalligheid daarvan.  

- Het schrappen van de nieuw toegevoegde artikelen 7a en 7c.  Ten eerste was er 
sprake van overlap met artikel 2. Ten tweede omdat deze artikelen o.a. stelden dat 
onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering niet mogen worden verstoord, terwijl de 
Raad van mening is dat er in de praktijk altijd enige mate van verstoring zal zijn 
vanwege evenementen of demonstraties. 

- Het uitgangspunt bij zaalverhuur dat de gewone gang van zaken niet verstoord kan 
worden. Er wordt nu gesteld dat voor zaalverhuur de voorwaarde beschikbaarheid 
geldt, terwijl het daar volgens de Raad niet alleen om draait. Alsnog moet worden 
vastgesteld dat er geen onaanvaardbare verstoring plaatsvindt van de normale gang 
van zaken.  
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- Het uitgangspunt bij demonstraties dat er in principe geen demonstraties worden 
toegestaan in (studie)stilteruimtes, laboratoria en zalen waar op dat moment 
onderwijs of tentamens plaatsvinden. 

 
  
 
Hoogachtend,  
namens de Universiteitsraad, 
 
 
 
C.J. de Roon  
Voorzitter 
 
Bijlage: Instemmingsbesluit nr.201 d.d. 1 februari 2021 
 


