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November 2020 

 

Artikel Wijziging Toelichting 

 

 

Artikel 1.1 De volgende definities zijn 

toegevoegd:  

-‘Awb’; 
- ‘Belanghebbende’;  
-‘Bestuursorgaan’; 
-‘BW’; 
-‘College’;  
-‘Decaan’; 
-‘Derde’; 
-‘EUR’; 
-‘Functionaris’; 
-‘Onderzoeksschool’: 
-‘Reglement’.  
 

De volgende bepalingen zijn 

toegevoegd:  

 

Lid 3. Wanneer in dit Reglement de 

‘hij’- 
vorm wordt gebruikt, kan ook de ‘zij’- 
vorm worden gelezen en vice versa.  

Lid 4. Waar in dit Reglement een term 

in  

enkelvoud vermeld wordt, kan 

eveneens  

meervoud worden gelezen en vice 

versa.   

 

Deze woorden zijn gedefinieerd omdat zij 

veelvuldig binnen het reglement worden 

gebruikt. Bovendien wordt door middel van het 

gebruik van standaarddefinities de leesbaarheid 

vergroot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bepalingen vergroten de leesbaarheid van 

het reglement.  

 

 

 

Artikel 2.1  Hoofdlettergebruik  

 

Artikelnummers aangepast  

 

De volgende bepaling is toegevoegd:  

 

Lid 2. Dit Reglement ziet niet op de  

aan de EUR gelieerde rechtspersonen; 

verwezen wordt naar het Jaarverslag 

van de EUR. 

‘EUR’ en Reglement zijn gedefinieerd.  
 

 

 

 

 

Het is onwenselijk dat het BBR-EUR ook toeziet 

op bijvoorbeeld de EUR-holding.  



 

Artikel 2.2  Hoofdlettergebruik 

 

Toegevoegd: 

‘voorzitter van het College en het 
derde lid.’ 
 

De volgende bepalingen zijn 

toegevoegd: 

Lid 4. De raad van toezicht benoemt, 

schorst en ontslaat de leden van het 

College. De raad van toezicht is 

bevoegd namens de EUR 

arbeidsrechtelijke overeenkomsten 

met de leden van het College aan te 

gaan of te ontbinden. 

 

Lid 5. De voorzitter en de rector 

magnificus zijn ieder zelfstandig 

bevoegd de EUR in en buiten rechte 

te vertegenwoordigen. De voorzitter 

vertegenwoordigt het College als 

Bestuursorgaan.  

 

Lid 6. Leden van het College worden 

benoemd op basis van de 

‘beleidsregel houdende een 

procedure tot benoeming van de 

leden van het CvB’.  
 

 

‘EUR’ en ‘Reglement’ zijn gedefinieerd.  
 

 

 

 

 

In de praktijk gaat de RvT 

arbeidsovereenkomsten aan namens de EUR 

met leden van het college van bestuur. De 

bepaling sluit tevens aan bij hetgeen in de WHW 

is bepaald.  

 

 

 

 

Deze bepalingen sluiten aan bij de huidige 

werkwijze van het CvB en hetgeen opgenomen 

is in de KvK.   

Artikel 2.3 Nieuw toegevoegd:  

 

Lid 1. Bij afwezigheid of ontstentenis 

van een lid van het College wordt dit 

lid vervangen op basis van het 

‘Vervangingsreglement van het 
college van bestuur van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam 2020’.  
 

 

 

 

Dit vervangt het oude artikel ten aanzien van de 

ondertekening van stukken. Dit nieuwe artikel 

moet in samenhang worden gelezen met artikel 

2.2 BBR-EUR 2021.  

 

Het Vervangingsreglement van het college van 

bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam 

2020 is vastgesteld door het College van Bestuur 

op 7 juli 2020 en in werking getreden op 8 juli 

2020. Het reglement is een formalisatie van de 

bestaande praktijk.  

 

Artikel 2.4 Hoofdlettergebruik 

 

Enkele tekstuele wijzigingen in het 

kader van de leesbaarheid.  

‘College’ is gedefinieerd.  



Artikel 3.1 Hoofdlettergebruik ‘EUR’ is gedefinieerd. 
Artikel 3.2  Hoofdlettergebruik 

 

Enkele tekstuele wijzigingen in het 

kader van de leesbaarheid. 

‘EUR’ en ‘College’ zijn gedefinieerd. 

Artikel 4.1 Hoofdlettergebruik 

 

‘EUR’ is gedefinieerd. 

Toelichting Toegevoegd: 

 

ESHPM 

De ESHPM is een subbeheerseenheid 

van het EMC. Aan het hoofd van de 

ESHPM staat een prodecaan. 

 

EUC 

Het Erasmus University College 

(kortweg: EUC) heeft een bijzondere 

bestuurlijke positie. Het EUC is 

onderdeel van de ESSB. Het EUC is 

een subbeheerseenheid van de ESSB. 

Aan het hoofd van het EUC staat de 

dean. 

 

 

 

Dit sluit aan bij de bestuurlijke positie van de 

ESHPM 

 

 

 

 

Het EUC was voorheen niet opgenomen in het 

BBR-EUR. Het is goed aandacht te hebben voor 

het EUC.  

Artikel 4.2 Hoofdlettergebruik  ‘Reglement’ is gedefinieerd.  
Artikel 4.3 Hoofdlettergebruik  

 

Toegevoegd:  

Lid 1. Het bestuur van een faculteit is 

eenhoofdig en bestaat uit de Decaan. 

 

Lid 3. De Decaan is Beheerder van een 

Beheerseenheid. 

 

Lid 6. De Decaan kan binnen de 

faculteiten besturen inrichten. 

‘Decaan’, ‘Beheerder’, ‘Beheerseenheid’, 
‘College’ en ‘EUR’ zijn gedefinieerd.  
 

Dit sluit aan bij de praktijk binnen faculteiten en 

het model faculteitsreglement.  

 

 Voorheen was dit binnen de definities 

opgenomen.  

 

 

Dit sluit aan bij de praktijk binnen faculteiten en 

het model faculteitsreglement.  

Artikel 4.4 Toegevoegd: 

 

 

 

Lid 1. ‘of meerdere opleidingen’ 
 

 

 

Lid 2. ‘of lid zijn van de faculteitsraad’.  

 

 

 

 

 

In de praktijk heeft kan een opleidingsdirecteur 

aan het hoofd staan van meerdere opleidingen. 

Dit is wettelijk gezien ook mogelijk.  

 

Dit wordt uitgesloten door de WHW.  

Artikel 4.5 -  - 

 

 

Artikel 4.6 

Nieuwe bepaling: 

 

 

 



1. De Decaan regelt de samenstelling 

en bevoegdheden van het bestuur 

onderwijs binnen het 

faculteitsreglement.   

 

Deze bepalingen sluiten aan bij het model 

faculteitsreglement.  

Artikel 4.7 Nieuwe bepaling: 

 

1. De Decaan regelt de samenstelling 

en bevoegdheden van het bestuur 

onderzoek binnen het 

faculteitsreglement 

 

 

Deze bepalingen sluiten aan bij het model 

faculteitsreglement. 

Artikel 5.1  Hoofdlettergebruik  

 

 

Toegevoegd: 

3. Een facultaire Onderzoeksschool 

wordt ingesteld door een Decaan. 

 

‘Onderzoeksschool’, ‘Decaan’, ‘College’ en 
‘Regelement’ zijn gedefinieerd.  
 

 

Op basis van artikel 9.21-9.23 WHW is dit 

mogelijk.  

Artikel 5.2  Hooflettergebruik  

 

Er zijn enkele tekstuele wijzigingen 

gemaakt  

‘Onderzoeksschool’ en ‘Decaan’ zijn 
gedefinieerd.  

Artikel 5.3  Hoofdlettergebruik  

 

Er zijn enkele tekstuele wijzigingen 

gemaakt.  

‘Onderzoeksschool’ en ‘Decanen’ zijn 
gedefinieerd.   

Artikel 5.4 Hoofdlettergebruik  

 

Er zijn enkele tekstuele wijzigingen 

gemaakt.  

‘Onderzoeksschool’ is gedefinieerd.  

Artikel 6.1 -  - 

Artikel 6.2 Hoofdlettergebruik 

 

Toegevoegd: 

1. ‘is eenhoofdig en’  

‘Decaan’ is gedefinieerd.  
 

Hierdoor wordt duidelijk dat het bestuur van de 

graduate school eenhoofdig is.  

Artikel 6.3 Enkele tekstuele wijzigingen hebben 

zich voorgedaan.  

- 

Artikel 7.1  Enkele tekstuele wijzigingen hebben 

zich voorgedaan. 

- 

Artikel 7.2 Geheel nieuw artikel: 

 

1. Het Erasmus MC is een 

gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan 

waarbinnen het Academisch 

Ziekenhuis Rotterdam en de FGG 

samengebracht zijn, op basis van een 

overeenkomst tot instelling 

Gemeenschappelijk 

Uitvoeringsorgaan (GUO) Erasmus 

 

 

Dit geeft weer hoe de bijzondere bestuurlijke 

positie van het EMC en de FGG binnen de EUR 

en in relatie tot het CvB van de EUR zijn 

geregeld. Het is wenselijk deze werkwijze via 

deze bepalingen te regelen  



MC. Deze overeenkomst stelt nadere 

regels met betrekking tot de 

inrichting en het beheer van het 

Erasmus MC. 

2. De raad van bestuur van het 

Erasmus MC is belast met bestuur en 

beheer van het Erasmus MC. 

3. De Decaan en medewerkers van de 

FGG zijn in dienst van het Erasmus 

MC. De cao umc is van toepassing op 

deze medewerkers. 

4. Daar waar dit reglement afwijkt van 

de guo-overeenkomst of van de cao 

umc zijn de bepalingen van de guo-

overeenkomst en de Cao umc 

leidend. 

Artikel 8.1  Hoofdlettergebruik  

 

Enkele tekstuele wijzigingen.  

 

Toegevoegd:  

Lid 1. Het college voor promoties 

verleent de graad Doctor, adviseert 

over het instellen van gewone 

leerstoelen en het vestigen van 

bijzondere leerstoelen. 

 

Lid 2.Het college voor promoties stelt 

nadere regels vast met betrekking tot 

de bevoegdheden en de taakstelling in 

het  

‘Promotiereglement Erasmus  

Universiteit Rotterdam’.  
 

5. Een lid van het college voor 

promoties kan zich laten vervangen 

door een door hem aan te wijzen 

gewoon Hoogleraar. 

‘Decaan’ en ‘Hoogleraar’ zijn gedefinieerd.  
 

 

 

 

Het eerste lid sluit aan bij de wettelijke taak van 

het college voor promoties. Het tweede lid sluit 

aan bij het promotiereglement van de Erasmus 

Universiteit Rotterdam Het vijfde lid sluit aan bij 

de huidige werkwijze van het college voor 

promoties.  

Artikel 9.1  Hoofdlettergebruik  

 

Tekstuele wijzigingen  

‘College’ is gedefinieerd.   
 

Een gewone leerstoel wordt ingesteld, een 

bijzondere leerstoel wordt gevestigd.  

Artikel 9.2 Nieuw toegevoegd:  

Lid 1: Het College stelt in het 

reglement ‘Procedure leerstoelen & 
hoogleraren’ nadere regels vast met 

betrekking tot de (her)benoeming en 

het ontslag van een gewoon 

Hoogleraar en Bijzonder hoogleraar. 

 

Door het artikel wordt het duidelijk op welke 

wijze hoogleraren worden benoemd.  



Artikel 10.1 Hoofdlettergebruik  ‘EUR’ is gedefinieerd  
Artikel 10.2 Hoofdlettergebruik 

 

Toegevoegd: 

Lid 2: De secretaris van het College 

wordt benoemd, geschorst en 

ontslagen door het College, als 

vertegenwoordiger van de EUR. 

 

 

‘College’ is gedefinieerd  
 

 

Dit artikel maakt duidelijk dat het college van 

bestuur de arbeidsovereenkomst aan kan gaan 

met de secretaris namens de EUR.  

Artikel 10.3 Hoofdlettergebruik 

 

Toegevoegd: 

Lid 4: ‘’ College als vertegenwoordiger 
van de EUR. De benoeming gebeurt 

op basis van een voordracht door de 

dienstdirecteuren van PRO. ‘’ 

‘EUR’ is gedefinieerd. 
 

 

Dit artikel maakt duidelijk dat het College de 

arbeidsovereenkomst aan kan gaan met de 

coördinator namens de EUR. 

Artikel 10.4 Hoofdlettergebruik  

 

De volgorde van artikelen is gewijzigd.  

‘College’ en ‘EUR’ zijn gedefinieerd.  
 

Op deze wijze gaan de artikelen van algemeen 

naar specifiek.  

Artikel 11.1 ‘Personeel’ is vervangen door 
‘Functionarissen’  
 

Hoofdlettergebruik 

 

Toegevoegd: 

Artikel 11.1 lid 1 sub j: het ontslag 

anders dan op eigen verzoek 

Functionarissen omvatten alle personen die op 

enige wijze werkzaam zijn voor de EUR. 

 

‘EUR’ en ‘College’ zijn gedefinieerd   
 

 

Artikel 11.2 Hoofdlettergebruik  ‘EUR’ en ‘College’ zijn gedefinieerd.  
Artikel 11.3   Hoofdlettergebruik 

 

Toegevoegd: 

Lid l. ‘’het treffen van maatregelen, 
zoals bedoeld in het ‘Ordereglement 
EUR Gebouwen, Terreinen en 

Voorzieningen 2020’’’. 
 

 

‘EUR’ en ‘College’ zijn gedefinieerd.  
 

 

Er is een nieuwe verwijzing gemaakt naar de 

meest recente versie van het ordereglement.  

Artikel 11.4 Hoofdlettergebruik  ‘EUR’ en ‘College’ zijn gedefinieerd  
Artikel 11.5 Hoofdlettergebruik  ‘EUR’ en ‘College’ zijn gedefinieerd  
Artikel 11.6  Hoofdlettergebruik 

 

Toegevoegd: 

Lid 1 sub d: het ontslag op staande 

voet, inclusief de hierbij benodigde 

handelingen (art. 11.1 lid 1, sub j); 

Lid 1 sub f: ‘netto per kalenderjaar’.  
 

 

 

 

Sluit aan bij artikel 11.1 lid 1 sub j.   

 

 

Alle bedragen zijn exclusief btw.  



Artikel 11.7 Toegevoegd, dan wel gewijzigd:  

Lid 1. Het College behoudt zich de 

volgende beslissingen voor:  

a. het afleggen van rekening en 

verantwoording omtrent het 

financiële Beheer (art. 11.2, lid 1, sub 

i);  

b. het aanvaarden van schenkingen 

en legaten (art. 11.2, lid 1, sub j);  

c.  het aangaan van verplichtingen 

(waaronder het uitbrengen van 

offertes) en/of het doen van uitgaven 

(art. 11.2, lid 1, sub f, g, k), in het 

geval dat:  

(i)de verplichting en/of uitgave het 

bedrag van 206.000 euro exclusief 

btw, gemiddeld per jaar overschrijdt; 

of 

(ii) de verplichting en/of uitgave 

betrekking heeft op een periode van 

meer dan vier jaar; of  

(iii) de verplichting een stilzwijgende 

verlenging kent, tenzij de initiële 

verplichting het bedrag van EUR 1.000 

niet te boven gaat; 

d. het openen en opheffen van bank-, 

giro- en beleggingsrekeningen, 

alsmede het bepalen van de 

financiële condities, waaronder dit 

gebeurt (art. 11.2, lid 1, sub 1, sub l). 

 

Toegevoegd: 

Lid 2. Van het voorbehoud zoals 

genoemd in lid 1 sub c is 

uitgezonderd:  

Het aangaan van verplichtingen in het 

kader van subsidieovereenkomsten 

(waaronder de indiening van 

onderzoeksvoorstellen en ontvangst 

en doorbetaling van 

subsidiebedragen), in het geval dat: 

(i) Het gaat om subsidieregelingen van 

de Europese Commissie of 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

(inclusief de Nederlandse organisatie 

voor gezondheidsonderzoek en 

zorginnovatie (ZonMw))  

(ii) de duur van het project niet langer 

is dan 5 jaar; en 

 

Dit lid sluit aan bij vastgesteld beleid van het 

college van bestuur. Contracten met een duur 

van langer dan vier jaar, of contracten die 

gemiddeld per jaar een hogere waarde hebben 

dan 206.000 euro moeten worden getekend 

door het college van bestuur. Daarom is er 

sprake van een voorbehoud.  



(iii) voor personal grants: het aan EUR 

toe te wijzen subsidiebedrag voor het 

totale project het bedrag van € 
2.500.000 exclusief btw niet 

overschrijdt; en 

(iv) voor collaboratieve grants: het 

aan EUR toe te wijzen subsidiebedrag, 

voor het totale project, het bedrag 

van € 1.030.000 exclusief btw niet 

overschrijdt.  

 

Toegevoegd: 

Lid 3. De bevoegdheden zoals 

genoemd in lid 2, komen toe aan de 

Decaan.  

 

Toegevoegd: 

Lid 4. Van het bepaalde in lid 2 en 3 

kan door het College worden 

afgeweken voor nader te benoemen 

programma’s waar EUR als 

coördinator cq. penvoerder optreedt 

en waarbij strategische afstemming 

op centraal niveau vereist is.  

Artikel 11.8 Hoofdlettergebruik  

 

Toegevoegd:  

Lid het verhuren van ruimtes voor 

zover er een nieuw contract wordt 

aangegaan inzake detailhandel.   

‘College’ en ‘EUR’ zijn gedefinieerd.  
 

 

Dusdanige contracten worden aangegaan door 

het college van bestuur. Dit is door het college 

vastgesteld in nieuw beleid.  

Artikel 11.9 Hoofdlettergebruik  

Toegevoegd:  

Lid 1 sub a: het oprichten van nieuwe 

rechtspersonen; 

 

Lid 1 sub b: het wijzigen van statuten 

van bestaande rechtspersonen. 

 

 

 

 

 

Artikel 11.10  Hoofdlettergebruik ‘College’, ‘EUR’ en ‘Functionarissen’ zijn 

gedefinieerd. 

Artikel 11.11 Nieuw toegevoegd: 

 

Lid 2: Voor het verstrekken van een 

Subvolmacht of Submandaat door 

een Functionaris moet goedkeuring 

worden verleend door degene die de 

Functionaris de bevoegdheid heeft 

verstrekt.   

 

 

Dit volgt ook uit het model beheersinstructie. 

Het model beheersintructie en het BBR-EUR 

2021 dienen op elkaar aan te sluiten.  

Artikel 11.12 Hoofdlettergebruik  ‘subbeheerders’ is niet gedefinieerd. ‘College’ 
en ‘Functionarissen’ zijn wel gedefinieerd.  

Artikel 11.13 Hoofdlettergebruik  ‘Beheerstaken’ en ‘Reglement’ zijn gedefinieerd.  
Artikel 11.14 Toegevoegd, dan wel gewijzigd:  



1. De Beheerstaken zoals omschreven 

in art. 11.2 lid 1 sub a, sub b en sub c 

worden in Mandaat verstrekt aan de 

Beheerders.  

2. De Beheerstaken zoals omschreven 

in art. 11.2 lid 1 sub f en g van dit 

Reglement worden in Volmacht 

gegeven aan de Beheerders op 

voorwaarden:  

(i) dat de verplichting, uitgave, offerte 

of contract het bedrag van 206.000 

euro exclusief btw gemiddeld per 

jaar, niet overschrijdt; en 

(ii) dat de verplichting, uitgave, 

offerte of contract betrekking heeft 

op een periode van vier jaar of korter 

dan vier jaar; en 

(iii) in het geval dat het een 

verplichting of contract met een 

stilzwijgende verlenging betreft, dan  

dient de initiële verplichting of het 

initiële contract het bedrag van 1.000 

euro exclusief btw, niet te boven 

gaan; en 

(iv)in het geval van een verlenging van 

een contract, dan dient het initiële 

contract door het College te zijn 

getekend en een eenmalige 

verlengingsmogelijkheid voor 

bepaalde duur te bevatten.  

3. Van verplichtingen of uitgaven die 

worden aangegaan door/ gedaan 

door Beheerders die het bedrag van 

214.000 euro exclusief btw, 

gemiddeld per jaar te boven gaan, 

wordt de afdeling Inkoop & 

Contractmanagement op de hoogte 

gesteld.  

4. De Beheerstaak, zoals omschreven 

in art. 11.2, lid 1, sub l van dit 

Reglement wordt in Volmacht 

gegeven aan de coördinator PRO. 

Hierbij gelden de voorwaarden 

genoemd in het voorgaande lid. 

Deze bepalingen zijn de uitwerking van nieuw 

vastgesteld beleid. De beheerders zijn bevoegd 

verplichtingen aan te gaan voor een gemiddelde 

van 206.000 euro per jaar, als de totale 

contractduur niet de periode van vier jaar 

overschrijdt. Deze bevoegdheid is ook aanwezig 

als er sprake een stilzwijgende verlening en het 

bedrag vastgesteld binnen het contract niet 

meer dan 1.000 euro is.  

 

Dit artikel regelt verder een informatieplicht. 

Beheerder moeten de afdeling Inkoop en 

Contractmanagement op de hoogte stellen 

wanneer zij een verplichting aangaan die hoger 

is dan de aanbestedingsgrens.  

 

Verder kan de coördinator PRO, door de 

bepaling genoemd in artikel 11.14 lid 4 op het 

gebied van roerende en onroerende zaken 

verplichtingen aangaan.     

Artikel 11.15 Hooflettergebruik  

 

Toegevoegd: 

Lid 2 cub c. het verhuren van ruimtes 

binnen de gebouwen van de EUR aan 

‘EUR’, ‘Beheerstaken’, ‘Reglement’, ‘Volmacht’ 
en ‘College’ zijn gedefinieerd.  
 

Dit sluit aan bij het nieuw vastgesteld beleid ten 

aanzien van de verhuur van ruimtes. Er is een 



derden, voor zover er geen 

voorbehoud door het College is 

gemaakt (art. 11.3 lid 1 sub k en art. 

11.8 lid 1 sub b). 

voorbehoud gemaakt voor het aangaan van 

nieuwe huurcontracten met nieuwe 

retailpartijen. Deze contracten worden 

aangegaan door het college van bestuur.  

Artikel 11.16 Hoofdlettergebruik  

 

Enkele tekstuele veranderingen.  

‘Beheerstaken’ en ‘Reglement’ zijn gedefinieerd.  

Artikel 11.17 Toegevoegd: 

 

Lid 1. Aan de Decanen worden de 

volgende Beheerstaken 

gemandateerd:  

a. het selecteren van aspirant-

Studenten in verband met de 

beschikbare onderwijscapaciteit op 

grond van kwalitatieve criteria, als 

bedoeld in art. 7.53, lid 2 WHW; 

b. het opstellen en tijdig 

bekendmaken van de kwalitatieve 

selectiecriteria, het vaststellen van 

een reglement en de tijdige 

bekendmaking van de 

selectieprocedure, zoals bedoeld in 

art. 7.53, lid 3 van de WHW, 

 

 

Dit mandaat is reeds verstrekt door het CvB om 

de decentrale selectie naar behoren te laten 

verlopen.  

Artikel 12.1 Enkele tekstuele wijzigingen - 

Artikel 12.2 Toegevoegd: 

 

Lid 1. Van de drie leden en de drie 

plaatsvervangende leden is steeds 

één lid een Student. 

Lid 2. Daarnaast faciliteert het CSB de 

verkiezingen voor de faculteitsraden, 

die worden georganiseerd door de 

facultaire stembureaus. 

 

 

Dit maakt duidelijk dat er ook werkelijk drie 

studentleden als vervanger aangewezen moeten 

worden.  

Dit sluit aan bij staande praktijk.  

Artikel 12.3 Toegevoegd: 

 

Lid 1. Er is een universiteitsraad zoals 

bedoeld art. 9.31 WHW. 

Lid 3. De universiteitsraad regelt in 

het ‘Reglement voor de 
universiteitsraad van de EUR’ onder 
andere de omvang, samenstelling, 

verkiezingen, zittingstermijn, de 

verdeling van de door het College 

beschikbaar gestelde middelen en de 

bevoegdheden van de 

universiteitsraad in aanvulling op art. 

9:34 van de WHW. 

 

 

Niet elke universiteit heeft een 

universiteitsraad, derhalve is het artikel 

toegevoegd.  

De juiste reglementen zijn nu benoemd in het 

artikel.  

Artikel 12.4  Tekstuele wijziging   



 

Hoofdlettergebruik  

 

‘Reglement’ is gedefinieerd  
Artikel 12.5   Toegevoegd: 

 

Lid 1. ‘’ in samenhang met het 
huishoudelijk reglement van de 

desbetreffende 

opleidingscommissie,’’ 

 

 

Dit sluit aan bij de werkwijze en hetgeen 

bepaald is in decentrale reglementen.  

Artikel 13.1 Enkele tekstuele wijzigingen - 

Artikel 13.2 Hoofdlettergebruik  

 

‘ACB’ vervangen door ‘GAS’ 
 

Artikel iudicium abeundi verwijderd 

 

‘College’ is gedefinieerd  

Artikel 13.3  Hoofdlettergebruik  ‘EUR’ en ‘College’ zijn gedefinieerd.  
Artikel 13.4 Hoofdlettergebruik  

 

Artikel aangepast: 

Lid 1:  De behandeling van een klacht, 

uitgezonderd klachten als bedoeld in 

artikel 13.5 en 13.6 van dit 

Reglement. 

 

‘EUR’ en ‘College’ zijn gedefinieerd.  

Artikel 13.5 Hoofdlettergebruik  

 

De naam van het reglement is 

gewijzigd. 

 

‘klacht’ is in het BBR-EUR 2021 niet meer 

gedefinieerd. College is gedefinieerd.  

 

De ‘Klachtenregeling Ongewenst Gedrag’ is een 
nieuw reglement en vervangt het ‘Regelement 
van Orde SIAG van de EUR’.  

Artikel 13.6  Hoofdlettergebruik  

 

De naam van het reglement is 

gewijzigd 

Het ‘Reglement van Orde van de CWI van de 
EUR’ is vervangen door de ‘Klachtenregeling 
Wetenschappelijke integriteit EUR’.  

Artikel 13.7 Artikel omtrent melding vermeende 

misstanden opgenomen 

 

Artikel 14.1 Algemeen artikel omtrent bezwaar en 

beroep ingevoegd. 

 

Artikel 14.2 Hooflettergebruik  

 

De naam van het reglement is 

gewijzigd.  

‘EUR’ is gedefinieerd.  
 

De juiste benaming met betrekking tot het 

reglement van de ‘Reglement van orde 
Geschillencollege niet-initiële opleidingen van 

de EUR’ 
 

Artikel 14.3    

Artikel 14.3  Vervangen:  

‘Niet-betrokkene’ door ‘Derde’ 
 

Er is gebleken dat er over het begrip niet-

betrokkene verwarring is ontstaan. ‘Derde’ dekt 
beter de lading van het begrip.  



 

Toegevoegd: 

Lid 1. Een Derde kan op basis van titel 

9.1 Awb een klacht indienen, 

uitgezonderd klachten met betrekking 

tot ongewenst gedrag en schending 

van de wetenschappelijke integriteit, 

over de wijze waarop een 

Bestuursorgaan zich heeft gedragen 

bij de Klachtadviescommissie 

(kortweg: KC) 

 

 

 

 

Dit sluit aan bij de Awb.  

 

 

 

De nieuwe naam van de commissie is 

opgenomen in deze bepaling.  

 

 

Dit sluit aan bij de Awb  

 

 

 

Artikel 14.4  Toegevoegd: 

 

Lid 1. Een Klacht van een Derde met 

betrekking tot ongewenst gedrag 

wordt behandeld door de commissie 

ongewenst gedrag (kortweg: COG) 

Lid 2. De bevoegdheid, de 

samenstelling, de taken en de 

werkwijze worden beschreven in de 

‘EUR-klachtenregeling Ongewenst 

Gedrag’.  

 

Artikel 14.5 Toegevoegd: 

 

Lid 1. Een klacht van een Derde met 

betrekking tot de schending van de 

wetenschappelijke integriteit wordt 

behandeld door de commissie 

wetenschappelijke integriteit 

(kortweg: CWI). 

Lid 2. De bevoegdheid, de 

samenstelling, de taken en de 

werkwijze worden door het College in 

de ‘Klachtenregeling 
Wetenschappelijke Integriteit EUR’ 
vastgesteld.  

 

 



 

Artikel 14.6 Nieuw artikel ingevoegd:  

 

Lid 1. Een melding van een Derde met 

betrekking tot een vermeende 

misstand wordt behandeld door de 

commissie melding vermeende 

misstanden.  

Lid 2. De bevoegdheid, de 

samenstelling, de taken en de 

werkwijze worden door het College in 

het ‘Reglement melding vermeende 
misstanden’ vastgesteld.  

 

  

 

 

 

 

Artikel 15.1  Hoofdlettergebruik  

 

Toegevoegd: ‘behoudens 
medezeggenschapsgeschillen, zoals 

bedoeld in art. 9.39 WHW.’  

‘Reglement’ en ‘College’ zijn gedefinieerd 

 

 

 

Deze bepaling volgt uit artikel 9.39 WHW  

Artikel 15.2   Hoofdlettergebruik ‘Reglement’ is gedefinieerd.  
Artikel 15.3 Hoofdlettergebruik ‘Reglement’ en ‘College’ zijn gedefinieerd 

Artikel 15.4 Hoofdlettergebruik ‘Reglement’ en ‘College’ zijn gedefinieerd  
Artikel 15.5  Hoofdlettergebruik  

‘2020’ is vervangen door ‘2021’  
‘Reglement’ is gedefinieerd.  

Artikel 15.6   Geheel nieuwe bepaling toegevoegd.  Voorheen werd er niets geregeld omtrent de 

intrekking. Dit is wenselijk zodat er geen 

botsingen ontstaan tussen reglementen 


