
 

 

BEVESTIGING MANDAATBESLUIT  

VAN COLLEGE VAN BESTUUR UNIVERSITEIT UTRECHT 

AAN DEAN UNIVERSITY COLLEGE ROOSEVELT  

 

Datum: 28 januari 2022 

 

Dit mandaatbesluit beoogt het expliciteren van de huidige reeds geldende impliciete mandaten. 

Hierbij bevestigt en, voorzover nodig, ratificeert het College van Bestuur aan de Dean University 

College Roosevelt (“UCR”) de verlening van het volgende mandaat door het College van Bestuur 

aan de Dean UCR, zoals dat geldt vanaf de oprichting van het UCR: 

1. Het vaststellen van het UCR-specifieke deel van het studentenstatuut (de Student Charter 

UCR); 

2. Het vaststellen van het studentenbeleid; 

3. Het nemen van beslissingen over studenten, conform de beschrijving in het Student Charter 

UCR;  

4. De behandeling en afhandeling van klachten over gedragingen van studenten van UCR; 

5. Het geven van voorschriften met betrekking tot de goede gang van zaken in de gebouwen en 

terreinen van UCR en met betrekking tot het residentiele karakter van het studeren aan UCR; 

6. Het nemen van ordemaatregelen met betrekking tot degene die de onder 4. bedoelde 

voorschriften heeft overtreden. Die maatregelen kunnen inhouden dat aan een persoon die 

de orde verstoort en/of overlast binnen de gebouwen en terreinen van UCR heeft 

veroorzaakt, de toegang tot die gebouwen en terreinen geheel of gedeeltelijk voor de tijd 

van maximaal twee maanden wordt ontzegd.  

De bevoegdheid (i) ex artikel 7:57h lid 1 WHW tot het ontzeggen van geheel of gedeeltelijke 

toegang voor een langere periode tot maximaal een jaar of tot het beëindigen van de 

inschrijving van studenten voor een periode van maximaal een jaar en (ii) ex artikel 7:57h 

lid 2 WHW tot het definitief ontzeggen van de toegang tot de universiteit aan studenten of 

het beëindigen van de inschrijving van studenten, berust bij het College van Bestuur.  

7. het vaststellen van het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld overeenkomstig artikel 

7.46 WHW, en het collegegeld bedoeld in artikel 6.7, eerste lid WHW; 

8. het vaststellen van de regeling ten aanzien van terugbetaling van wettelijk collegegeld, 

bedoeld in artikel 7.48, vierde lid, WHW;  

9. het vaststellen van de regeling voor de selectiecriteria en de selectieprocedure overeenkomstig 

artikel 6.7a eerste lid onder b WHW; 

10. het vaststellen van de regeling voor de criteria en de procedure voor dispensatie van betaling 

van het hogere collegegeld, bedoeld in artikel 6.7a, eerste lid, onder c (toestemming voor 

specifieke selectiecriteria en hoger collegegeld). 

 

Het College van Bestuur, 

 

 

Prof. dr. Anton Pijpers, 

voorzitter 
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