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Nadere mandaatregeling aan de wetenschappelijk directeuren bin-
nen de Faculteit der Geesteswetenschappen 

Het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, 

Gelet op de Mandaatregeling aan faculteitsbesturen, de Campus Den Haag, het ICLON en het 
Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden alsmede op artikel 6 lid 2 van het Reglement voor de 
Faculteit der Geesteswetenschappen, 

Besluit: 

vast te stellen een nadere mandaatregeling aan de wetenschappelijk directeuren binnen de 
Faculteit der Geesteswetenschappen, luidende als volgt: 

Artikel 1. Algemeen submandaat  

 De beheerstaken van het College van Bestuur binnen de onderscheiden instituten van de 
Faculteit der Geesteswetenschappen worden, voor zover zij naar hun aard en/of inhoud niet 
een zodanig gewicht hebben dat zij door het Faculteitsbestuur behoren te worden afgedaan 
en ondertekend, dan wel dat daarover door het Faculteitsbestuur behoort te worden beslist, 
namens en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur uitgevoerd door de 
wetenschappelijk directeuren van de desbetreffende instituten. Het Faculteitsbestuur verleent 
daartoe aan de wetenschappelijk directeuren submandaat. 

Artikel 2. Uitzonderingen op het submandaat 

1.  Het submandaat heeft geen betrekking op de beheerstaken die het College van Bestuur zich 
in de door het College vastgestelde regeling van het mandaat aan faculteitsbesturen heeft 
voorbehouden, noch op de beheerstaken die het Faculteitsbestuur zich ingevolge die man-
daatregeling dient voor te behouden. 

2.  Het submandaat heeft evenmin betrekking op de navolgende beheerstaken die het Facul-
teitsbestuur zich bij deze voorbehoudt: 
a.  op het gebied van het personeelsbeheer: 
 - het aanstellen van wetenschappelijk personeel voor onbepaalde tijd; 

- het aanstellen van onderwijsondersteunend en beheerspersoneel boven 
schaal 10 tenzij, door tussenkomst van het Faculteitsbestuur, voorafgaande 
instemming door het College van Bestuur is verleend; 

- het bevorderen van ondersteunend en beheerspersoneel naar een hogere 
salarisschaal; 

- het bevorderen van wetenschappelijk personeel op functies met schaal 13 of 
hoger; 

- het vaststellen van algemene regelingen met betrekking tot arbeidsomstandig-
heden en de veiligheid van het personeel. 

b.  op het gebied van het financieel beheer: 
- het aangaan van verplichtingen betreffende de inkoop van goederen of diensten 

met een waarde hoger dan € 70.000 per transactie tenzij voorafgaande toetsing 
door Universitaire Inkoop Leiden heeft plaats gevonden;  

c.  op het gebied van het beheer van het materieel en de gebouwen : 
- het beheer van de gebouwen en bijbehorende infrastructuur;  
- de verdeling van de huisvesting over de instituten en opleidingen en de onder-

steunende functies;  
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- het ter beschikking stellen van huisvesting aan niet tot de Faculteit der Geestes-
wetenschappen behorende (rechts)personen. 

d.  op het gebied van het beheer van de informatiesystemen, gegevensbestanden en 
archieven:  
- het beheer van de gegevensbestanden bedoeld in artikel 29 van het Bestuurs- 

en beheersreglement; 
- het beheer van de gegevensbestanden met betrekking tot de studievoortgang en 

de financiën. 
 
Artikel 3. Plaatsvervanging wetenschappelijk directeur 
 
 De wetenschappelijke directeur is niet bevoegd het submandaat door te mandateren. De we-

tenschappelijk directeur is wel bevoegd een plaatsvervanger aan te wijzen, die uitsluitend bij 
afwezigheid van de wetenschappelijk directeur, indien zaken geen uitstel gedogen, bevoegd 
is besluiten te tekenen in de plaats van de wetenschappelijk directeur. De aanwijzing van 
deze plaatsvervanger behoeft de voorafgaande instemming van het Faculteitsbestuur. 

Artikel 4. Ondertekening  

 Bij de uitoefening van een bevoegdheid krachtens submandaat ondertekent de wetenschap-
pelijk directeur, onderscheidenlijk zijn plaatsvervanger bedoeld in artikel 3, "namens het 
College van Bestuur" met vermelding van zijn of haar naam en functie, behoudens besluiten 
met rechtspositionele gevolgen en onderzoekcontracten, die door de portefeuillehouder be-
drijfsvoering in het faculteitsbestuur “namens het College van Bestuur”worden ondertekend. 

Artikel 5. Aanwijzingen 

 Het Faculteitsbestuur kan met betrekking tot de uitvoering van het submandaat aan de 
wetenschappelijk directeuren aanwijzingen geven. 

Artikel 6. Verantwoording  

 Over de mate waarin en de wijze waarop de wetenschappelijk directeuren van de hun in 
deze nadere mandaatregeling toegekende bevoegdheden gebruik maken, zijn zij verant-
woording verschuldigd aan het Faculteitsbestuur. 

 
Deze regeling is vastgesteld door het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen in 
zijn vergadering van 22 juli 2008 en treedt in werking met ingang van 1 september 2008.  
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TOELICHTING 

 

Algemeen  
 
De nadere mandaatregeling strekt ter uitvoering van de door het College van Bestuur vastgestel-
de “Mandaatregeling aan faculteitsbesturen, de Campus Den Haag, het ICLON en het Centrum 
voor Milieuwetenschappen Leiden” alsmede op artikel .. van het door het Faculteitsbestuur vast-
gestelde Reglement voor de Faculteit der Geesteswetenschappen, 
 
Het College van Bestuur heeft het Faculteitsbestuur een algemeen mandaat gegeven ter zake 
van het beheer. In de door het College vastgestelde mandaatregeling is vastgelegd welke beper-
kingen aan het mandaat zijn verbonden door de specificatie van de bevoegdheden die het Col-
lege van Bestuur aan zich houdt. 
 
In de door het College van Bestuur vastgestelde mandaatregeling is bepaald dat het faculteits-
bestuur bevoegd is submandaat te verlenen. In  verband met de opzet van de Faculteit der Gees-
teswetenschappen als ene verband van een aantal relatief zelfstandige instituten is op grond 
daarvan in het faculteitsreglement de bepaling opgenomen, dat het faculteitsbestuur het hem 
door het College van Bestuur verleende mandaat doorgemandateerd aan de wetenschappelijk 
directeuren. Dit is geconcretiseerd in artikel 1 van de onderhavige nadere mandaatregeling. 
 
Op dit algemene submandaat is evenwel een aantal beperkingen. Hierop heeft artikel 2 van de 
nadere mandaatregeling betrekking. In de eerste plaats heeft het submandaat geen betrekking 
op de beheerstaken die het College van Bestuur in de door het College vastgestelde mandaatre-
geling aan zich zelf heeft voorbehouden en in de tweede plaats op de beheerstaken die het fa-
culteitsbestuur zich ingevolge die mandaatregeling zelf moet voorbehouden. In de derde plaats is 
in de onderhavige nadere mandaatregeling bepaald dat het faculteitsbestuur de uitoefening van 
nog enkele andere bevoegdheden niet kan doormandateren. 
 
Het betreft enkele bevoegdheden op het gebied van het personeelsbeheer, het financieel beheer, 
het beheer van het materieel en de gebouwen en het beheer van de informatiesystemen, gege-
vensbestanden en archieven: 
 
Personeelsbeheer 

 

De beheerstaken van de wetenschappelijk directeur met betrekking tot personeel richten zich op 
individuele aangelegenheden.  
Het College van Bestuur heeft zich in de door het College vastgestelde mandaatregeling voorbe-
houden: het aanstellen en ontslaan van hoogleraren, het wijzigen van een leeropdracht van een 
hoogleraar, het toekennen van een functionerings-toelage aan een hoogleraar en de bevordering 
naar hoogleraarsalarisschaal 1, het opleggen van disciplinaire maatregelen alsmede het aanstel-
len van personeelsleden in beheersfuncties op het gebied van personeelsbeleid en -beheer, 
financiën en ict boven salarisschaal 10, behoudens voor zover daarbij een door het College van 
Bestuur nader omschreven selectieprocedure wordt gevolgd. Deze selectieprocedure voorziet 
erin dat voor de aanstelling van dit personeel door tussenkomst van het Faculteitsbestuur de 
voorafgaande instemming van het College van Bestuur moet zijn verkregen. 
Ingevolge die mandaatregeling blijft aan het faculteitsbestuur voorbehouden: het onthouden van 
periodieke salarisverhogingen, het vervallen verklaren van een aanspraak op bezoldiging, het 
toekennen van bijzondere toelagen, het aanstellen van 65-jarigen en ouder, het verlenen van ge-
dwongen ontslag, het op non-actief stellen alsmede het ontzeggen van de toegang tot de gebou-
wen en terreinen van de universiteit, met uitzondering van de voorlopige ontzegging zoals be-
paald in de Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen.  
Het Faculteitsbestuur speelt een beslissende rol bij het aanstellen van personeel in vaste dienst 
of, in termen van de CAO Nederlandse universiteiten, het aanstellen van personeel voor 
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onbepaalde tijd, en bij het bevorderen van zowel wetenschappelijk als ondersteunend en 
beheerspersoneel personeel. Het Faculteitsbestuur zal voor de bevordering van wetenschappelijk 
personeel op functies met schaal 13 en hoger criteria vast stellen die voor de gehele faculteit 
gelijkluidend zijn. Een door het Faculteitsbestuur in te stellen commissie, waarin elk van de 
instituten vertegenwoordigd zal zijn, zal de toepassing van deze criteria bewaken en optreden als 
adviescommissie bij het vaststellen of een bevorderingsprocedure kan starten.  
Behoudens de hierboven genoemde beperkingen is het de wetenschappelijk directeur die beslist 
over het openstellen van vacatures, het werven en selecteren van personeel, de aanstelling van 
personeel dat bij het instituut werkzaam zal zijn, de inschaling en inpassing van personeel, de 
toekenning van periodieke salarisverhogingen, toelagen, gratificaties en vergoedingen, het 
toepassen van vakantie- en verlofregelingen in individuele gevallen, over werktijden, arbeidsduur-
verkorting, -verlenging en aanwezigheid, het verlenen van studiefaciliteiten en faciliteiten ten 
behoeve van dienstopleidingen alsmede het houden van toezicht op het functioneren van het 
personeel. De wetenschappelijk directeur is ook degene die verantwoordelijk is voor het 
regelmatig houden van resultaat- en ontwikkelingsgesprekken binnen het instituut.  
Onder het personeelsbeheer valt ook de zorg voor de veiligheid van het personeel. De veilig-
heidsorganisatie heeft een adviserende en indicerende rol, maar de beslissingen over arbeidsom-
standigheden en de veiligheid van het personeel worden evenals de beslissingen in het kader 
van bedrijfsgeneeskundige begeleiding en voorzieningen in verband met ziekte, worden geno-
men door de wetenschappelijk directeur. Regelingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden 
en de veiligheid van het personeel van meer collectieve aard daarentegen worden vastgesteld 
door het Faculteitsbestuur. Dit hangt samen met het feit dat over deze regelingen overleg vereist 
is met de Faculteitsraad. 
 
Financieel beheer 
 
In de door het College van Bestuur vastgestelde mandaatregeling heeft het College zich voor-
behouden het aangaan van overeenkomsten voor zover deze een aanmerkelijk belang en/of een 
geldswaarde van 450.000 euro te boven gaan dan wel voor zover deze betrekking hebben op be-
staande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten, alsmede het doen van afstand van en/of 
het verlenen van rechten, daaronder mede begrepen toegangsrechten, aan anderen inzake in-
tellectuele eigendom die geheel of gedeeltelijk aan de universiteit toebehoort, ongeacht of dit 
gebeurt in ruil voor geld, royalty’s, aandelen in nieuwe ondernemingen dan wel dit anderszins 
wordt gecompenseerd. 
Voor inkoopactiviteiten heeft het College van Bestuur een procedure vastgesteld. Dit hangt sa-
men met de op de universiteit rustende verplichting goederen en diensten Europees aan te be-
steden als de daarvoor vastgestelde drempelbedragen worden overschreden. Voorgenomen 
inkopen van goederen of diensten met een totale waarde van meer dan € 70.000 per transactie 
(exclusief BTW) moeten worden gemeld aan Universitaire Inkoop Leiden. Na toetsing door 
Inkoop verneemt de betrokken (sub)mandataris of uitvoering kan worden gegeven aan het 
voornemen. Inkoop van goederen of diensten met een totale waarde gelijk aan of kleiner dan 
€ 70.000 per transactie (exclusief BTW) vindt plaats met inachtneming van de algemene 
bevoegdheid van de (sub)mandatarissen. Zij kunnen zich desgewenst voor advies wenden tot 
Universitaire Inkoop Leiden. Uiteraard gelden ook ten aanzien van inkoopactiviteiten de 
beperkingen, bedoeld in de eerste alinea van deze paragraaf. 
 

Materieel- en gebouwbeheer  

 

In het kader van onderwijs en onderzoek wordt gebruik gemaakt van onroerende en roerende 
materiële voorzieningen, apparatuur en instrumentarium. De verantwoordelijkheid voor het toe-
zicht op het rechtmatig en doelmatig gebruik ligt bij de wetenschappelijk directeur. Het beheer 
van de gebouwen en bijbehorende infrastructuur wordt niet doorgemandateerd. Gezien de ver-
schillende gebruikers hiervan dient dit beheer in één hand te worden gehouden. Uiteraard zullen 
bij het uitoefenen van de bevoegdheden op dit punt de gebruikers, met name de weten-
schappelijk directeuren, betrokken worden. In het bijzonder indien het gaat om het verdelen van 
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de beschikbare ruimte over de medewerkers van het instituut zal de wetenschappelijk directeur 
een dominante rol moeten vervullen. 
 
Beheer van de informatiesystemen  

 

De faculteit maakt gebruik van diverse voorgeschreven informatiesystemen. Het toezicht op het 
gebruik van het financiële systeem, het personeelsregistratiesysteem en het studievoortgangs-
registratiesysteem valt buiten de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk directeur. Wel 
dient de wetenschappelijk directeur zorg te dragen voor de aanlevering van de informatie die in 
deze systemen moet worden opgeslagen. Zo zal het Onderzoekinformatiesysteem (METIS) op 
facultair niveau worden gevuld, maar de zorg voor het tijdig aanleveren van de gegevens valt 
onder de beheersverantwoordelijkheid van de wetenschappelijk directeur. 
  


