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Algemeen 
 

Er is een omzettingstabel toegevoegd in het BBR-EUR 2020. Deze tabel maakt duidelijke welke bepalingen van de vorige versie 

van het BBR-EUR (versie 12 juni 2019) in het BBR-EUR 2020 zijn opgenomen en waar deze bepalingen eventueel gevonden 

kunnen worden.  

 

Titel I BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel I BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 

 

Er is een aantal definities toegevoegd: 

 

-Betrokkene; 

-Bijzonder Hoogleraar; 

-Capaciteitsgroep; 

-Hoogleraar; 

-Klacht; 

-Mandaat; 

-Personeel; 

-Studenten; 

-Submandaat; 

-Subvolmacht; 

-Universitaire Gemeenschap; 

-Universiteit; 

-Volmacht;  

-WHW. 

 

De definities sluiten aan bij de Wet.  

 

Titel II BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel II en Titel III BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 

 

Titel II BBR-EUR 2020 is een samenvoeging van Titel II en Titel III BBR-EUR (versie 12 juni 2019). Daarnaast zijn 

verschillende artikelen en/of leden van artikelen verwijderd, aangezien de inhoud van deze bepalingen al wettelijk is geregeld. 

Dit geldt voor de volgende artikelen: 

 

Art. 3 lid 2 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 3 lid 4 BBR-EUR (versie 12 juni 2019);  

Art. 4 BBR-EUR (versie 12 juni 2019);  

Art. 5 lid 3 BBR-EUR (versie 12 juni 2019);  

Art. 5 lid 4 BBR-EUR (versie 12 juni 2019);  

Art. 5 lid 5 BBR-EUR (versie 12 juni 2019);  

Art. 5 lid 6 BBR-EUR (versie 12 juni 2019);  

Art. 6 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 7 lid 1 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 8 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 9 BBR-EUR (versie 12 juni 2019). 

 

Titel III BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel IV BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 
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Er zijn verschillende artikelen en/of leden van artikelen verwijderd, aangezien de inhoud van deze bepalingen al wettelijk is 

geregeld. Dit geldt voor de volgende artikelen: 

 

Art. 11 lid 2a – lid 4 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 12 BBR-EUR (versie 12 juni 2019);  

Art. 13 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 14 lid 1 BBR-EUR (versie 12 juni 2019). 

 

Titel IV BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel VI BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 

 

Deze Titel gaat in op de faculteiten en opleidingen. Daarnaast zijn verschillende artikelen en/of leden van artikelen verwijderd, 

aangezien de inhoud van deze bepalingen al wettelijk is geregeld. Dit geldt voor de volgende artikelen: 

 

Art. 16 lid 2 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 18 lid 2 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 18 lid 4 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 19 lid 1 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 19 lid 2 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 19 lid 3 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 19 lid 5 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 19 lid 8 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 19 lid 9 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 20 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 21 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 22 lid 1 BBR-EUR (versie 12 juni 2019). 

 

Verder is een toelichting binnen de Titel toegevoegd. Deze toelichting verduidelijkt welke Beheerseenheden er op dit moment 

binnen de Universiteit zijn.  

 

Artikel 4.5 BBR-EUR 2020 met betrekking tot de directeur bedrijfsvoering, ofwel facultair directeur bedrijfsvoering, is enigszins 

gewijzigd. Voorheen werd de directeur bedrijfsvoering aangesteld. Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (kortweg: Wnra), wordt er een arbeidsovereenkomst met dit lid van het personeel aangegaan.  

 

Titel V BBR-EUR 2020 
Voorheen Titel VI BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 

 

De bepaling omtrent de graduate schools zijn verplaatst naar Titel VI.  

 

Daarnaast zijn verschillende artikelen en/of leden van artikelen verwijderd, aangezien de inhoud van deze bepalingen al wettelijk 

geregeld is. Dit geldt voor de artikelen en leden van de artikelen: 

 

Art. 22 lid 2 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 23 lid 2 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 23 lid 3 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 25 lid 4 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 26 BBR-EUR (versie 12 juni 2019).  

 

Titel VI BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel VI BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 
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Deze Titel geeft een aparte regeling omtrent de graduate schools en de positie van promovendi jegens de graduate schools. Als 

er een graduate school is opgericht, door een faculteit of faculteiten, worden promovendi automatisch lid van een dusdanige 

instelling. Op deze wijze kan de zorgplicht van de Universiteit jegens promovendi verwezenlijkt worden. Er zijn daarnaast 

bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het bestuur van een graduate school en op het beheer van de middelen van een 

graduate school.  

 

Titel VII BBR-EUR 2020 
Voorheen Titel VI A (versie 12 juni 2019) 

 

In de vorige versie van het BBR-EUR (versie 12 juni 2019) was een groot deel van de integratieovereenkomst tussen de EUR en 

de International Institute of Sociale Studies (kortweg: het ISS) overgenomen. De bepalingen gaven een samenvatting. Voor meer 

informatie kan deze overeenkomst worden geraadpleegd. Alleen de belangrijkste kenmerken van het ISS en het beheer van het 

ISS zijn in het BBR-EUR 2020 geplaatst.  

 

Titel VIII BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel V BBR-EUR (versie: 12 juni 2019) 

 

De samenstelling van het college voor promoties is uitgewerkt. Verwezen wordt naar het ‘Promotiereglement van de Erasmus 

Universiteit’.  
 

Titel IX BBR-EUR 2020 
Voorheen Titel VII (versie 12 juni 2019) 

 

In de nieuwe Titel wordt een verwezen naar het reglement ‘Procedure voor leerstoelen & hoogleraren’. Verschillende artikelen 

en/of leden aangezien deze bepalingen verankerd zijn in de wet. Dit geldt voor de artikelen en leden van de artikelen: 

Art. 28 lid 1 BBR-EUR (versie 12 juni 2019); 

Art. 28 lid 2 BB-EUR (versie 12 juni 2019). 

 

Art. 28 lid 3, eerste volzin BBR-EUR (versie 12 juni 2019) is verwijderd aangezien het college van bestuur een besluit altijd met 

redenen moet omkleden.  

 

Titel X BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel VIII (versie 12 juni 2019) 
 

De indeling in diensten van Professional Services (kortweg: PRO) is verplaatst naar art. 10.1 BBR-EUR 2020. 

 

Een wijzingen ten opzichte van het voorgaande BBR-EUR (versie 12 juni 2019) is dat de taken van de universiteitsbibliothecaris 

nu aansluiten bij het feitelijke takenpakket van de universiteitsbibliothecaris. Dit was voorheen in art. 31 BBR-EUR (versie 12 

juni 2019) geregeld. 

 

Een andere belangrijke wijzing is dat art. 31a BBR-EUR (versie 12 juni 2019) is verkort en nu verwoord wordt in art. 11.11 

BBR-EUR 2020 (zie: hierna). 

 

Titel XI BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel VIII (versie 12 juni 2019) 

 

Algemeen 

De artikelen 32 BBR-EUR (versie 12 juni 2019) en 33 BBR-EUR (versie 12 juni 2019) zijn geschrapt. De artikelen gaven slechts 

een toelichting. 
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De hoofdstukken van Titel XI zijn vanwege de leesbaarheid herschikt, waarbij sommige onderdelen zijn samengevoegd.  

 

Ook is er een hoofdstuk gemaakt met betrekking tot de mandaten en volmachten. Binnen deze titel wordt er een duidelijke 

splitsing gemaakt tussen mandaten en volmachten, waarbij aangesloten is bij de definiëring in de wet: 

 

- Mandaat: bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, zoals bedoeld in art. 10:1 Algemene wet 

bestuursrecht (kortweg: Awb);  

- Volmacht: bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen 

te verrichten, zoals bedoeld in art. 3:60 Burgerlijk Wetboek (kortweg: BW). 

 

De mandaten komen voort uit hetgeen voorheen bijlage 2 (versie 12 juni 2019) was. Deze mandaatbeschikking is geïncorporeerd 

in het hoofdstuk. De inhoud van bijlage 2 BBR-EUR (versie 12 juni 2019) is verwerkt in deze Titel. 

 

Er wordt geen verplichting meer opgelegd aan de beheerders om in de beheersinstructie een overzicht te geven van de door 

hem/haar gebruikte informatiesystemen. Dit onderwerp is geen beheerstaak. Zodoende wordt dit niet meer opgenomen in de 

beheersinstructie. 

 

Voorgaande versies van het BBR-EUR verstrekten een mandaat aan de coördinator Professional Services, met betrekking tot het 

verhuren en beschikbaar stellen van gebouwen aan beheerders, art. 40 C BBR-EUR (versie 12 juni 2019). Dit is ook het geval bij 

art. 40 D sub b BBR-EUR (versie 12 juni 2019), het aanvragen van wettelijk vereiste vergunningen op het gebied van de 

veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden. Gelijktijdig was er voor deze beheerstaken echter ook een voorbehoud. Zie: 

art. 40 C sub b en art. 40 D sub b BBR-EUR (versie 12 juni 2019). Het huidige BBR-EUR 2020 sluit aan bij de praktijk 

Professional Services, waarbij voorrang aan het mandaat is gegeven en waarmee het CvB steeds heeft ingestemd en heeft 

bekrachtigd. 

 

Beheerstaken 

Vervolgens wordt er binnen de Titel een overzicht gegeven van de beheerstaken. Deze beheerstaken zijn nu in lijn gebracht met 

het feitelijk beheer van studentenvoorzieningen.  

 

Vanwege de inwerkingtreding van de Wnra, op 1 januari 2020, wordt personeel niet meer aangesteld, maar wordt er een 

arbeidsovereenkomst aangegaan. Dit brengt een wijziging in de tekstuele formulering van beheerstaken met zich mee, op het 

gebied van personeelsbeheer.  

 

Voorbehouden 

Verder worden de voorbehouden van het college van bestuur benoemd. Deze voorbehouden zijn nauwelijks aangepast. In het 

BBR-EUR 2020 is echter wel opgenomen dat het college van bestuur een arbeidsovereenkomst zal aangaan met de 

dienstdirecteuren van PRO. Daarmee wordt expliciet tot uiting gebracht dat de coördinator PRO daarin geen rol heeft. 

 

 

Titel XII BBR-EUR 2020 

Voorheen titel X (versie 12 juni 2019) 

 

Inhoudelijk zijn er geen wijzingen binnen deze Titel. Wel zijn er, vanwege de leesbaarheid, enkele tekstuele aanpassingen gedaan 

en zijn zaken waarin wet en reglement al voorzien, vervallen. Concreet: art. 45 lid 1 en lid 2 BBR-EUR (versie 12 juni 2019).  

 

De definities die voorheen stonden in art. 43 BBR-EUR (versie 12 juni 2019) waren, zijn opgenomen in de 

begripsomschrijvingen in art. 1.1 van het BBR-EUR 2020. 

 

De artikelen 47a en art. 47b BBR-EUR (versie 12 juni 2019) zijn samengevoegd. Er wordt kort ingegaan op het CSB. Er zijn 

artikelen verwijderd, welke reeds in het ‘Reglement van Orde van het Centraal Stembureau’ zijn benoemd.  

 

De concrete regels omtrent het kiesrecht zijn geregeld in het ‘Kiesreglement voor de Erasmus Universiteit’. 
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Titel XIII BBR-EUR 2020 
Voorheen Titel XIII en XIV BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 

 

Deze Titel regelt de rechtsbescherming van een ‘betrokkene’. Er is een aantal artikelen verwijderd omdat deze artikelen dubbel in 

het BBR-EUR stonden. Dit geldt voor de artikelen 53 en 56 BBR-EUR (versie 12 juni 2019).  

 

Tevens is er een overzichtelijkere volgorde aangehouden. Er is een apart hoofdstuk met algemene bepalingen, een apart 

hoofdstuk voor bezwaar en beroep en een apart hoofdstuk voor klachten van betrokkene. De bepalingen omtrent de klacht van 

een betrokkene sluiten aan bij de ‘Regeling klachten studenten en extraneï EUR’. Daarbij zal bepaald worden dat de Awb van 

toepassing is op de behandeling van een klacht. De definitie van ‘klacht’ in de Awb zal daarbij worden gevolgd. Er zal dan enkel 

geklaagd kunnen worden over het handelen van het bestuursorgaan, ofwel de Erasmus Universiteit. 

 

De bezwaarschriftprocedure is niet meer van toepassing op rechtspositionele kwesties vanwege de inwerkingtreding van Wnra. 

Er worden immers geen arbeidsrechtelijke besluiten, in de zin van de Awb, meer genomen jegens het personeel van de EUR. De 

civiele procedure bij de kantonrechter komt hiervoor in de plaats. In verband daarmee is artikel 52 BBR-EUR 2019 vervallen.  

 

Titel XIV BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel XIV BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 

 

In de vorige versie van het BBR-EUR (versie 12 juni 2019) waren er enkele voorzieningen met betrekking tot de 

rechtsbescherming van ‘niet-betrokkene’. Deze voorzieningen zijn opgenomen in een aparte Titel.  

 

In deze Titel wordt het geschillencollege niet-initiële opleidingen beschreven.  

 

Verder is er een artikel opgenomen op welke grond een niet-betrokkene een klacht kan indienen als deze klacht betrekking heeft 

op ongewenste omgangsvormen of als de klacht betrekking heeft op een schending van de wetenschappelijke integriteit.  

 

 

Titel XV BBR-EUR 2020 

Voorheen Titel XV BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 

 

Volledig vervallen Titels 

 

Titel XI BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 
Deze Titel regelde de schorsing en vernietiging van besluiten van de decaan. Deze gehele titel is vervallen, nu de inhoud ervan 

wettelijk geregeld is.  

 

 

Titel XII BBR-EUR (versie 12 juni 2019) 
Deze Titel regelde de mogelijkheden om maatregelen te nemen in het geval van verwaarlozing van de taak door het bestuur 

van de faculteit of in het geval van handelen in strijd met de wet door het bestuur van de faculteit. Deze gehele titel is 

vervallen, nu de inhoud ervan wettelijk geregeld is. 
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Er zijn twee artikelen toegevoegd. In het BBR-EUR 2020 is een artikel opgenomen dat betrekking heeft op 

interpretatievraagstukken. Dit artikel biedt een uitweg in de gevallen dat het BBR-EUR niet voldoende voorziet.  

 

Daarnaast is er een artikel toegevoegd dat toeziet op gevallen wanneer de Engelse vertaling strijdig is met de Nederlands versie 

van het BBR-EUR. De bepalingen in de Nederlandse versie hebben voorrang op de Engelse vertaling.  
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