UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN UNIVERSITAIRE
TERREINEN EN ANDERE UNIVERSITAIRE VOORZIENINGEN

GEBOUWEN,

Vastgesteld door het College van Bestuur bij besluit van 1 juli 2010, nr. 2010cb0190
Artikel 1
1. Ieder, die gebruik maakt van universitaire gebouwen, terreinen en andere universitaire
voorzieningen, daaronder begrepen materiele voorzieningen t.b.v. het onderwijs en
onderzoek, dient zich daarbij te houden aan de door of namens het College van Bestuur ter
zake gegeven voorschriften en mondeling dan wel schriftelijk gegeven aanwijzingen.
2. Voorts is ieder, die gebruikt maakt van universitaire gebouwen, terreinen en andere
universitaire voorzieningen, daaronder begrepen materiele voorzieningen t.b.v. het onderwijs
en onderzoek, gehouden zieh daarbij zodanig te gedragen, dat hij
a. de universiteit of derden noch direct noch indirect schade berokkent of overlast bezorgt;
b. geen inbreuk maakt op een recht van de universiteit of van derden noch in strijd handelt
met een wettelijke plicht;
c. in het algemeen niet handelt in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt jegens eens anders per soon of goed.
Artikel 2
1. De decaan dan wel een andere persoon, die door het College van Bestuur belast is met de
bedrijfsvoering over de universitaire gebouwen, terreinen en voorzieningen, kan degene die
naar zijn oordeel handelt in strijd met het bepaalde in artikel 1 de toegang tot bepaalde
universitaire gebouwen en terreinen of het gebruik van voorzieningen als bedoeld in artikel 1
voor maximaal drie maanden geheel of gedeeltelijk ontzeggen. Ontzegging van de toegang
voor een periode langer dan drie maanden vindt plaats door het College van Bestuur.
2. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt schriftelijk meegedeeld aan betrokkene.
Daarbij wordt vermeld welke beroepsmogelijkheden tegen het besluit open staan. In geval
van ontzegging van de toegang door de decaan of een andere persoon namens het College van
Bestuur wordt het College van Bestuur terstond op de hoogte gesteld van het genomen
besluit.
3. Het College van Bestuur kan degene die naar zijn oordeel ernstige overlast veroorzaakt
door het in strijd handelen met het bepaalde in artikel 1 en die deze overlast ook na
aanmaning door of namens het College van Bestuur niet heeft gestaakt, de toegang tot
bepaalde universitaire gebouwen en terreinen of het gebruik van voorzieningen als bedoeld in
artikel 1 definitief geheel of gedeeltelijk ontzeggen of, in het geval van een student, de
inschrijving beeindigen.
Artikel 3
1. De decaan dan wel de andere persoon bedoeld in artikel 2 neemt - behoudens in naar zijn
oordeel spoedeisende gevallen - een besluit als bedoeld in het voorgaande artikel niet, dan
nadat betrokkene is gehoord, dan wel in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord.
Betrokkene kan zich daarbij doen bij staan.
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2 . Indien de decaan dan wel de andere persoon bedoeld in artikel 2 een besluit tot ontzegging
van de toegang heeft genomen, voordat betrokkene is gehoord, wordt betrokkene in ieder
geval binnen vijf werkdagen na het nemen van dat besluit gehoord, dan wel in de gelegenheid
gesteld te worden gehoord.
Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van toepassing.
Artikel 4
Deze regeling wordt in alle universitaire gebouwen op een voor ieder toegankelijke plaats ter
inzage gelegd en gepubliceerd op het UvAweb.
Artikel 5
Tegen een maatregel als bedoeld in artikel 2 kan degene wiens belang rechtstreeks betrokken
is bij deze maatregel binnen zes weken bezwaar indienen bij het College van Bestuur.
Artikel 6
Deze regeling treedt, onder intrekking van de 'Regeling Gebruik van universitaire gebouwen,
terreinen en andere universitaire voorzieningen', vastgesteld 28 mei 1998, in werking op 1
September 2010.

Toelichting
Met ingang van 1 September 2010 is het voor het College van Bestuur mogelijk in geval van
ernstige overlast de toegang tot bepaalde universitaire gebouwen en terreinen of het gebruik
van voorzieningen aan een ieder, inclusief studenten, definitief te ontzeggen. In het geval van
studenten kan eveneens de inschrijving worden beeindigd.
Onder 'een ieder' wordt elke gebruiker begrepen, inclusief gasten, zoals (ex)medewerkers,
(ex)studenten, extranet, aanstaande studenten, alumni, gaststudenten, gastmedewerkers,
overige gasten etc.
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