Besluit tot vaststelling van regels inzake de Kunstcommissie van de Erasmus Universiteit Rotterdam
(Reglement Kunstcommissie EUR)
Vastgesteld door het College van Bestuur EUR in zijn vergadering van 4 februari 2016
Artikel 1. Definities
In dit reglement en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. De EUR: de Erasmus Universiteit Rotterdam;
b. De Kunstcommissie: de commissie, bedoeld in artikel 2; en
c. Het USC: het University Support Centre, bedoeld in artikel 29, eerste lid, onder b, van het BBR-EUR.
Artikel 2. De Kunstcommissie
1. De EUR kent een Kunstcommissie.
2. De Kunstcommissie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het binnen de EUR onderhouden van
een bij de EUR passende kunstcollectie, bestaande uit roerende en onroerende kunstwerken.
Artikel 3. Taken Kunstcommissie
1. De Kunstcommissie heeft tot taak:
a. Het doen verwerven van kunstwerken binnen een jaarlijks door of namens het College van
Bestuur vooraf vastgesteld budget alsmede het doen verkopen van die kunstwerken, waarvan
door het College van bestuur is besloten dat deze mogen worden vervreemd;
b. Het adviseren over het beheer van de kunstcollectie, zoals beschreven in een jaarlijks door of
namens de directeur van het USC aan de Kunstcommissie over te leggen lijst binnen een jaarlijks
door of namens het College van Bestuur vooraf vastgesteld budget;
c. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur en de directeur van het USC
inzake het onderhouden van een bij de EUR passende kunstcollectie, bestaande uit roerende en
onroerende kunstwerken;
d. Het adviseren over het organiseren van tentoonstellingen; en
e. Het adviseren over de personele invulling van de kunstcommissie.
2. Tot het budget, bedoeld in het vorige lid, onder a. wordt gerekend het budget zoals vastgesteld door
het College van Bestuur en het budget dat vrijkomt door het verkopen van bezit.
3. Tot het gevraagd en ongevraagd adviseren, bedoeld in het vorige lid, onder c, behoort ook het
adviseren over
a. Het aankopen van kunst die mogelijk worden gemaakt door projectmatige financieringsbronnen;
b. Het aanvaarden van schenkingen en bruiklenen; en
c. Het adviseren over welk deel van de lijst, bedoeld in het eerste lid onder b, mag worden verkocht.
4. De taak strekt zich uit tot alle locaties van de EUR in en buiten Rotterdam.
Artikel 4. Voorzitter en overige leden
1. De Kunstcommissie bestaat uit de volgende leden:
a. Een voorzitter, die in dienst is van de EUR en ervaring heeft met kunst;
b. Minimaal twee en maximaal vier externe deskundigen, waaronder bij voorkeur twee
deskundigen die afkomstig zijn van twee verschillende kunstinstellingen uit de regio Rotterdam;
c. Minimaal twee en maximaal vier medewerkers van de EUR met affiniteit en waar mogelijk met
ervaring met kunst; en
d. Minimaal een en maximaal twee studenten van de EUR.
2. De voorzitter en overige leden worden benoemd door het College van Bestuur op voordracht van of
namens de directeur USC.
3. De benoemingstermijn van de voorzitter en overige leden is vier jaar. De termijn kan maximaal
eenmaal met vier jaar worden verlengd.
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In afwijking van het vorige lid, kan de benoemingstermijn van de extern deskundigen, bedoeld in het
eerste lid onder b., met meer dan eenmaal worden verlengd.
Het lidmaatschap van een lid als bedoeld in het eerste lid, onder c. respectievelijk onder d., dat de
hoedanigheid van medewerker, respectievelijk student verliest, eindigt op het moment dat
betrokkene de desbetreffende hoedanigheid verliest.
Het College van Bestuur kan op voordracht van of namens de directeur van het USC het lidmaatschap
van de Kunstcommissie voor afloop van de benoemingstermijn beëindigen.
Het lidmaatschap eindigt op eigen verzoek van een lid.
Leden onthouden zich van activiteiten rond het werk van de Kunstcommissie die leiden tot eigen,
persoonlijk of zakelijk gewin, tenzij hiervoor door de directeur van het USC expliciet toestemming is
verleend.

Artikel 5. Secretaris, ondersteuning en adviseurs
1. De coördinator kunstzaken van de EUR maakt als raadgever deel uit van de Kunstcommissie en is van
rechtswege ambtelijk secretaris van de commissie.
2. Door of namens de directeur van het USC kunnen medewerkers ter ondersteuning van de
Kunstcommissie worden aangewezen.
3. De Kunstcommissie kan zich door externe deskundigen als adviseur laten bijstaan.
Artikel 6. Verantwoording en overleg
1. De Kunstcommissie legt per kalenderjaar schriftelijk verantwoording af over haar activiteiten aan het
College van Bestuur.
2. De voorzitter van de Kunstcommissie heeft tweemaal per jaar algemeen overleg met de directeur
van het USC of een door hem aangewezen vertegenwoordiger.
Artikel 7. Inwerkingtreding
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2016. Indien het College van Bestuur dit
reglement na 1 januari 2016 vaststelt, treedt het Reglement in werking op het moment van
vaststelling en werkt dan terug tot en met 1 januari 2016.
2. Eerdere reglementen betreffende de Kunstcommissie worden ingetrokken.
Artikel 8. Citeertitel
1. Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Kunstcommissie EUR.
2. De citeertitel wordt afgekort als: RKC.
Artikel 9. Publicatie
1. Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de EUR.
2. Deze regeling wordt in het Engels vertaald. In geval van strijdigheid, prevaleert de Nederlandse tekst.

