ORDEREGLEMENT
EUR GEBOUWEN EN TERREINEN
Als bedoeld in artikel 7.57h van de WHW
Ingaande per 1 januari 2020.
Laatstelijk vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 19 november 2019.

Het College stelt het navolgende ordereglement (hierna te noemen: ‘Ordereglement EUR Gebouwen en
Terreinen”) vast, dat niet alleen betrekking heeft op het handhaven van de orde binnen de Gebouwen en op de
Terreinen, doch tevens, in afwijking van artikel 7.57h WHW, geldt buiten de Gebouwen en Terrein indien
handelingen plaatsvinden die sterk gerelateerd zijn aan of verband houden met (voorzieningen van) de EUR.
Daarnaast heeft dit Ordereglement EUR Gebouwen en Terreinen betrekking op het doelmatig c.q. rechtmatig
gebruik van de EUR-voorzieningen 1.

1

Het gaat hier bijvoorbeeld om bepaalde goederen en diensten die de EUR aanbiedt aan Studenten, Personeel of Derden.
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Hoofdstuk 1 – Algemeen
Artikel 1.1. - Begripsomschrijving
1.

In het Ordereglement EUR Gebouwen en Terreinen wordt verstaan onder:
BBR-EUR:
Beheerder:
Belanghebbende:
Besluit:
College:
Derde:
EUR:
EUR-reglement:
Gebouw:

Personeel:
Regeling:
Schriftelijk:
Student:
Terrein:
WHW:
2.

Bestuur- en Beheersreglement van de EUR;
diegene, die in opdracht, in naam en onder verantwoordelijkheid van het
College belast is met de uitvoering van beheerstaken;
degene wiens belang rechtstreeks bij een Besluit is betrokken, zoals bedoeld in
artikel 1:2 Awb;
schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een
publiekrechtelijke rechtshandelingen, zoals bedoeld in artikel 1:3 Awb;
Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam;
eenieder, niet zijnde Student en Personeel, die zich bevindt in een Gebouw, op
een Terreinen, of gebruik maakt van de EUR-voorzieningen;
Erasmus Universiteit Rotterdam;
Elke reglement, op wettelijk voorgeschreven wijze, vastgesteld door Beheerder
of College;
elk bouwwerk dat voor mensen toegankelijk is, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten, en al dan niet overdekt is. Het Gebouw is eigendom van de
EUR of in gebruik door de EUR of staat op een Terrein van de EUR;
degene die een dienstverband heeft met de EUR en op basis van dit
dienstverband werkzaam is bij de EUR;
Ordereglement EUR Gebouwen en Terreinen 2020;
Op schrift of via daartoe door of namens College of Beheerder opengesteld emailadres;
zij die aan de EUR zijn ingeschreven en toegelaten overeenkomstig hoofdstuk
7, titel 3, WHW;
elk stuk grond in eigendom van de EUR of in gebruik door de EUR of waarop
een Gebouw staat;
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

De in deze Regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de wet en
het BBR-EUR, dezelfde betekenis als in de wet en in het BBR-EUR.

Hoofdstuk 2 – Verplichtingen
Artikel 2.1. - Verplichtingen
1.

Degene, die zich bevindt in de Gebouwen, op de Terreinen, of gebruik maakt van de EURvoorzieningen of in afwijking van artikel 7.57h WHW, zich bevindt buiten de Gebouwen en Terrein
doch handelingen verricht die sterk zijn gerelateerd aan of verband houden met (voorzieningen
van) de EUR, dient de wettelijke 2, of door of vanwege het College gestelde regels, richtlijnen en
aanwijzingen in het kader van de handhaving van de orde en de verdere goede gang van zaken binnen
Gebouwen en op de Terreinen 3, dan wel deze Regeling, terstond en nauwgezet na te leven en op te
volgen en dient zich zodanig te gedragen, dat hij/zij:

2

Het gaat hier om bepalingen die voortkomen uit de wettelijke bepalingen. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de AMvB die
vanaf 1 januari 2020 regelt dat terreinen van onderwijsinstellingen rookvrij dienen te zijn. Een andere belangrijke wettelijke
bepaling omvat de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, die vanaf 1 augustus 2019 regelt dat het verboden is om
in de Gebouwen en Terreinen van onderwijsinstellingen kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat
alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt.
3
Het gaat hier om andere regels ter waarborging van de orde en de goede gang van zaken in de Gebouwen en op de Terreinen,
zoals genoemd in artikel 3 van dit Ordereglement EUR Gebouwen en Terreinen, alsmede de regels voor gebruik van EURvoorzieningen, bv. brand- en andere veiligheidsvoorschriften; de parkeerregels voor auto's en fietsen op de Terreinen; de regels
rond het rookverbod in, op de Gebouwen en op de Terreinen; de beheersregeling met betrekking tot depot van persoonlijke
eigendommen; regels met betrekking tot het gebruik van EUR-netwerkfaciliteiten enz..
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a.
b.
c.
d.
2.

aan de EUR dan wel aan andere personen, die zich eveneens bevinden in de
Gebouwen, op de Terreinen of gebruik maken van de EUR-voorzieningen, op geen
enkele manier, schade berokkent of onaanvaardbare hinder veroorzaakt;
geen inbreuk maakt op een recht van de EUR of van andere personen, die zich bevinden in
de Gebouwen, op de Terreinen of gebruik maken van de EUR- voorzieningen;
niet in strijd handelt met enige wettelijke verplichting of EUR-reglement; en
niet in strijd handelt met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens eens
anders persoon of goed.

Voor degene, die zich bevindt in de Gebouwen, op de Terreinen of gebruik maakt van de EURvoorzieningen geldt dat hij/zij zich te allen tijde en terstond kan identificeren en derhalve ook
identificeerbaar moet zijn.

Artikel 2.2. - Nadere orderegels door Beheerders
1.

Onverminderd de bevoegdheid van het College om zelf regels te stellen, kunnen de Beheerders,
nadere orderegels stellen met het oog op de goede gang van zaken binnen de Gebouwen, op de
Terreinen dan wel de EUR-voorzieningen. Zij maken deze regels genoegzaam bekend en doen van
de door hen gestelde nadere orderegels afschrift toekomen aan het College.

Hoofdstuk 3 – Maatregelen
Artikel 3.1. - Maatregelen
1.

Het College dan wel een Beheerder kan jegens degene, die deze Regeling niet navolgt,
maatregelen treffen overeenkomstig de in deze Regeling beschreven procedure.

2.

Het onder artikel 3.1 genoemde kan het volgende inhouden:
a. een voorwaardelijke, tijdelijke dan wel definitieve ontzegging van de toegang tot (een of
meer onderdelen van) de Gebouwen en Terreinen voor een lid van het Personeel, een
Student of een Derde;
b. een voorwaardelijke, tijdelijke dan wel definitieve ontzegging van het gebruik van EURvoorzieningen voor een lid van het Personeel, een student of een Derde;
c. een geldboete, wanneer zulks contractueel is overeengekomen voor een lid van het
Personeel of een Student;
d. een waarschuwing voor een lid van het Personeel, een Student of een Derde;
e. een schriftelijke waarschuwing voor een lid van het Personeel;
f. onmiddellijke uitsluiting van deelname aan de desbetreffende onderwijssituatie dan wel
aan het desbetreffende tentamen of examen voor een Student;
g. enige andere passende disciplinaire maatregel voor een lid van het Personeel ten aanzien van
een Student, de inschrijving tijdelijk of definitief te beëdigingen, zoals bedoeld in artikel 7:57h
WHW.

3.

Het College kan bij het opleggen van een maatregel nadere voorwaarden opleggen.

4.

Indien het College van oordeel is dat degene, tegen wie het verzoek conform artikel 3.1 wordt
gedaan, niet aan de door het College gestelde (nadere) voorwaarden heeft voldaan, herleeft de
oorspronkelijk opgelegde voorwaardelijke of definitieve ontzegging. De periode, verstreken sinds de
beëindiging of beperking van de ontzegging wordt in dat geval niet in mindering gebracht op de
oorspronkelijk aangegeven periode.

Artikel 3.2. - Voorlopige ontzegging toegang door de Beheerder
1.

Een Beheerder kan de Student, waaronder begrepen eenieder die gelijk is te stellen aan een
Student, en bij de EUR is ingeschreven, een lid van het Personeel of de Derde, die - ondanks
Schriftelijke dan wel mondelinge waarschuwing of aanmaning van een daartoe bevoegd orgaan of
bevoegd lid van het Personeel - handelt of blijft handelen in strijd met deze Regeling, met
onmiddellijke ingang en voor een periode van maximaal tien werkdagen de toegang tot de
Gebouwen, Terreinen, of gedeelten daarvan, of het gebruik van de universitaire of facultaire
voorzieningen voorlopig ontzeggen tenzij een onmiddellijke ontzegging naar het oordeel van de
Beheerder gegeven de omstandigheden van het geval noodzakelijk is.
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2.

De Beheerder maakt van de in artikel 4.1 genoemde ontzegging zo spoedig mogelijk een rapport op
en doet dit rapport onverwijld toekomen aan de Belanghebbende en aan het College.

3.

De Beheerder geeft in het geval van artikel 4.2 tevens aan of naar zijn oordeel een verdere
ontzegging, voorwaardelijk of definitief, noodzakelijk is en - indien zulks het geval is - voor welke
periode en voor welke (gedeelten van) de Gebouwen, Terreinen, of voorzieningen deze maatregel
moet gelden, alsmede -indien het een voorstel voor een voorwaardelijke ontzegging betreft welke voorwaarden zouden moeten worden gesteld.

4.

Degene, tegen wie enige maatregel, als bedoeld in deze Regeling wordt overwogen wordt vooraf in
de gelegenheid gesteld om zich mondeling dan wel Schriftelijk te verantwoorden.

5.

In spoedeisende gevallen, waarin mondelingen of Schriftelijke verantwoording voorafgaande aan het
treffen van een maatregel niet mogelijk was, wordt Belanghebbende zo spoedig mogelijk achteraf in
de gelegenheid gesteld om zich te verantwoorden.

Artikel 3.3. – Ontzegging toegang en uitschrijving
1.

Een Beheerder kan het College verzoeken om degene, die in strijd handelt met het gestelde in
artikel 2 van deze Regeling, dan wel met de in verband met enige maatregel gestelde voorwaarde(n)
niet naleeft, voorwaardelijk of periodiek voor de maximale termijn van een jaar de toegang tot de
Gebouwen, Terreinen, of het gebruik van EUR- voorzieningen ontzeggen. Tevens kan een Beheerder
het College verzoeken de inschrijving van de Student voor dezelfde periode beëindigen.

2.

Het College kan, al dan niet op verzoek van Beheerder, aan de Student de toegang tot de
Gebouwen, Terreinen, of het gebruik van EUR- voorzieningen ontzeggen en overgaan tot definitieve
uitschrijving van de Student zoals bedoeld in artikel 7.57h WHW.

3.

Van het in artikel 4.1 en 4.2 genoemde verzoek wordt een afschrift gezonden naar degene, tegen wie
het verzoek tot voorwaardelijke (dan wel definitieve) ontzegging wordt gedaan.

4.

Het College beslist binnen redelijke termijn op het verzoek in artikel 4.1 en 4.2.

5.

Alvorens een beslissing te nemen stelt het College degene, tegen wie het verzoek tot
voorwaardelijke (dan wel definitieve) ontzegging wordt voorgesteld, in de gelegenheid te worden
gehoord.

6.

1.

Een voorwaardelijke ontzegging houdt ten minste in:
de aanwijzing van de (gedeelten van de) Gebouwen, Terreinen, of het gebruik van de EURvoorzieningen, ten aanzien waarvan de voorwaardelijke ontzegging zal gelden,
b. de termijn, gedurende welke de voorwaardelijke ontzegging zal gelden,
c. de voorwaarden, bij het niet-naleven waarvan de ontzegging zal worden geëffectueerd, en
d. de gronden, welke aan de voorwaardelijke ontzegging ten grondslag liggen.
a.

2.

Een definitieve ontzegging houdt ten minste in:
de aanwijzing van de (gedeelten van de) –Gebouwen, Terreinen, of het gebruik van de EURvoorzieningen, ten aanzien waarvan de definitieve ontzegging zal gelden,
b. de termijn, gedurende welke de definitieve ontzegging zal gelden, en
c. de gronden, welke aan de definitieve ontzegging ten grondslag liggen.

a.

7.

Indien de Belanghebbende niet tijdig kan worden gehoord, dan wel in de gelegenheid kan worden
gesteld om te worden gehoord, omdat - naar het oordeel van het College - gezien de ernst van de
situatie een onverwijlde ontzegging noodzakelijk is, kan het College de voorlopige ontzegging, als
bedoeld in artikel 5, met maximaal tien werkdagen verlengen ofwel een voorlopige ontzegging voor
de duur van maximaal tien dagen opleggen, zonder dat de Belanghebbende is gehoord. De
Belanghebbende wordt alsdan zo spoedig mogelijk na afloop van het opleggen van de maatregel in de
gelegenheid gesteld te worden gehoord.
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Artikel 3.4. - Beëindiging van de maatregel
1.

Het College kan al dan niet op grond van een daartoe strekkend verzoek van degene tegen wie een
maatregel, als bedoeld in deze regeling, is getroffen beëindigen of de omvang van de maatregel
beperken, indien daarvoor - naar het oordeel van het College - gegronde redenen bestaan.

2.

Het College beslist over een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, niet dan nadat de desbetreffende
Beheerder Schriftelijk of mondeling is gehoord en de verzoeker in de gelegenheid is gesteld zijn
verzoek nader Schriftelijk of mondeling toe te lichten.

Hoofdstuk 4. – Bezwaar en beroep
Artikel 4.1. - Algemeen
1.

Tegen enig Besluit, als bedoeld in deze regeling, kan een Belanghebbende, wiens belang daarbij
rechtstreeks is betrokken, bezwaar maken bij het College, en nadien tegen het Besluit bezwaar
beroep instellen bij een bevoegde rechtbank.

2.

Tegen andere beslissingen, niet zijnde Besluiten, kan degene tegen wie de beslissing zich richt
een procedure starten bij een bevoegde civiele rechtbank.

3.

Het instellen van bezwaar, beroep, dan wel een civiele procedure, heeft geen opschortende werking.

Hoofdstuk 5 – Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 5.1. - Interpretatie
1.

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

Artikel 5.2. - Vertaling
1.

Deze Regeling wordt in het Engels vertaald. Ingeval van strijdigheid tussen de Engelse vertaling en de
Nederlandse versie, prevaleert de Nederlandse versie.

Artikel 5.3. - Bekendmaking
1.

Deze Regeling dient - na vaststelling door het College bij besluit, via de binnen de EUR geëigende
informatiekanalen genoegzaam bekend te worden gemaakt aan al degenen die zich bevinden in de
Gebouwen, op de Terreinen of gebruik maken van de EUR- voorzieningen.

2.

Het College plaatst deze Regeling op de interne en externe websites van de EUR.

Artikel 5.4. - Inwerkingtreding
1.

Deze Regeling treedt, na vaststelling door het College, op 1 januari 2020 in werking.

Artikel 5.5. - Citeertitel
1.

Dit reglement wordt aangehaald als ‘Ordereglement EUR Gebouwen en Terreinen 2020’.

Artikel 5.6. - Beheer reglement
1.

Dit reglement is in beheer bij Professional Services.

Artikel 5.7. - Geldend recht
1.

Op dit reglement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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