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Huisregels en Ordemaatregelen (art. 7.57h WHW) 
 
 
Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen 
 
Artikel 1  Wijze van gebruik 
1. Een ieder die gebruik maakt van universitaire gebouwen, terreinen of andere voorziening-

en, daaronder begrepen bibliotheekvoorzieningen en ICT-faciliteiten, is gehouden zulks te 
doen in overeenstemming met hun gebruiksdoelen, de door of namens het College van 
Bestuur ter zake van dit gebruik gestelde regels na te leven en zich voorts daarbij zodanig te 
gedragen dat hij: 
a. de universiteit of derden, die gebruik maken van de universitaire gebouwen, 

terreinen of andere voorzieningen, direct noch indirect schade berokkent; 
b. geen inbreuk maakt op een recht van de universiteit of derden, die gebruik maken 

van de universitaire gebouwen, terreinen of andere voorzieningen; 
c. niet in strijd handelt met enige andere wettelijke plicht; 
d.  niet in strijd handelt met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het 

maatschappelijk verkeer betaamt. 
2. De regels, als bedoeld in het eerste lid, dienen aan degene die gebruik maakt van de univer-

sitaire gebouwen, terreinen of andere voorzieningen kenbaar te worden gemaakt. 
3. De regels, als bedoeld in het eerste lid, kunnen namens het College van Bestuur worden 

gesteld door het faculteitsbestuur of de directeur van een universitaire dienst. 
 
Artikel 2  Aanwijzingen 
1. Degene die gebruik maakt van de universitaire gebouwen, terreinen of andere voorziening-

en, is gehouden de aanwijzingen gegeven door of namens het College van Bestuur met het 
oog op het bepaalde in artikel 1, terstond op te volgen. 

2. De aanwijzingen, als bedoeld in het eerste lid, kunnen namens het College van Bestuur 
worden gegeven door het faculteitsbestuur of de directeur van een universitaire dienst of 
door hen aangewezen medewerkers. 

 
Artikel 3  Voorlopige ontzegging van de toegang of het gebruik 
1. Het faculteitsbestuur of de directeur van een universitaire dienst kan iemand, die ondanks 

een waarschuwing handelt of blijft handelen in strijd met het bepaalde in artikel 1, en/of 
die de aanwijzingen als bedoeld in artikel 2 niet terstond opvolgt, voor een periode van 
maximaal vijf werkdagen de toegang tot de tot zijn beheerseenheid behorende universitaire 
gebouwen en terreinen of gedeelten daarvan en/of het gebruik van andere voorzieningen 
binnen zijn beheerseenheid ontzeggen, indien een onverwijlde ontzegging noodzakelijk is. 

2. Het faculteitsbestuur of de directeur van een universitaire dienst maakt van een 
ontzegging, als bedoeld in het eerste lid terstond schriftelijk melding aan het College van 
Bestuur. Hij geeft daarbij aan of een voorwaardelijke of definitieve ontzegging in zijn ogen 
noodzakelijk is en indien zulks het geval is, voor welke periode en voor welke universitaire 
gebouwen, terreinen en/of andere voorzieningen deze moet gelden, alsmede, indien het 
een voorwaardelijke ontzegging betreft, welke voorwaarden moeten worden gesteld. 
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Artikel 4  Verzoek tot ontzegging van de toegang of het gebruik 
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 kan het faculteitsbestuur of de directeur van een 
universitaire dienst het College van Bestuur schriftelijk verzoeken iemand voorwaardelijk of 
definitief de toegang tot de universitaire gebouwen en terreinen of gedeelten daarvan en/of 
het gebruik van andere voorzieningen te ontzeggen, indien betrokkene naar zijn oordeel in 
strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 1, danwel in strijd met de voorwaarden, als 
bedoeld in artikel 5, tweede lid onder c. 
 
Artikel 5  Voorwaardelijke ontzegging van de toegang of het gebruik 
1. Het College van Bestuur beslist naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 3, 

tweede lid, of op een verzoek als bedoeld in artikel 4, over een voorwaardelijke ontzegging 
niet dan nadat betrokkene ter zake is gehoord, althans in de gelegenheid is gesteld te 
worden gehoord. Betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan. 

2. Een voorwaardelijke ontzegging vindt plaats: 
a. voor het geheel of een bepaald gedeelte van de universitaire gebouwen, terreinen of 

andere voorzieningen; 
b. voor een periode van maximaal twaalf maanden; 
c. in de vorm van het stellen van voorwaarden aan het gebruik, bij het niet-naleven 

waarvan tot een definitieve ontzegging zal worden besloten. 
 
Artikel 6  Definitieve ontzegging van de toegang of het gebruik en beëindiging 
van de  inschrijving 
1. Het College van Bestuur beslist naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 3, 

tweede lid, of op een verzoek als bedoeld in artikel 4, over een definitieve ontzegging niet 
dan nadat betrokkene ter zake is gehoord, althans in de gelegenheid is gesteld te worden 
gehoord. Betrokkene kan zich daarbij laten bijstaan. 

2. Een definitieve ontzegging vindt plaats: 
a. voor het geheel of een bepaald gedeelte van de universitaire gebouwen, terreinen of 

andere voorzieningen; 
b. voor een periode van maximaal twaalf maanden, ongeacht de mogelijke periode van 

een voorwaardelijke ontzegging als bedoeld in artikel 5. 
3. Afgezien van een definitieve ontzegging voor een periode van maximaal twaalf maanden als 

bedoeld in het vorige lid kan het College van Bestuur de inschrijving van de betrokkene 
(student) voor eenzelfde periode beëindigen. 

4. Indien betrokkene niet tijdig kan worden gehoord of in de gelegenheid kan worden gesteld 
te worden gehoord en een onverwijlde ontzegging noodzakelijk is, kan het College van 
Bestuur, in afwachting van de besluitvorming als bedoeld in het eerste lid, de voorlopige 
ontzegging, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, met maximaal vier werkdagen verlengen 
ofwel een voorlopige ontzegging voor maximaal vier werkdagen opleggen zonder dat 
betrokkene is gehoord. 

5.  In afwijking van het bepaalde in artikel 6 tweede en derde lid kan het College van Bestuur, 
als de persoon die de voorschriften bedoeld in artikel 1 en 2 van de Huisregels en 
Ordemaatregelen Rijksuniversiteit Groningen overtreedt, ernstige overlast binnen de 
gebouwen en terreinen van de RUG heeft veroorzaakt en deze overlast ook na aanmaning 
door of vanwege het College van Bestuur niet heeft gestaakt,de betrokkene eveneens voor 
onbepaalde tijd de toegang tot de RUG definitief ontzeggen of zijn inschrijving definitief 
beëindigen.  

 
Artikel 7  Beëindiging van de ontzegging 
1. Desgevraagd kan het College van Bestuur een voorwaardelijke of definitieve ontzegging, 

voor het verstrijken van de periode waarvoor zij is opgelegd, beëindigen of de omvang van 
de ontzegging beperken. 
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2. Het College van Bestuur beslist over een verzoek, als bedoeld in het eerste lid, niet dan 
nadat het betrokken faculteitsbestuur of de directeur van de universitaire dienst is gehoord 
en de verzoeker in de gelegenheid is gesteld zijn verzoek nader mondeling toe te lichten. 

3. Het College van Bestuur kan aan deze beëindiging of beperking (nadere) voorwaarden 
verbinden. 

4. Indien het College van Bestuur van oordeel is dat verzoeker niet aan de (nadere) voorwaar-
den, als bedoeld in het derde lid, heeft voldaan, herleeft de oorspronkelijke 
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 
oorspronkelijke periode van de ontzegging. 

 
Artikel 8    Beslissingen en bezwaar 
1. De beslissingen, als bedoeld in de artikelen  3, 5, 6 en 7 worden gemotiveerd. 
2. In de beslissingen, als bedoeld in de artikelen 5, 6 en 7 wordt tevens melding gemaakt van 

de mogelijkheid van bezwaar bij het College van Bestuur. 
 
Artikel 9  Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2010. 
 
Aldus vastgesteld door het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn 
vergadering van 27 juli 2010. 
 
 
 
 


