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Statuut van de UA-student 
(goedgekeurd Raad van Bestuur - 1ste zitting d.d. 1 oktober 2003 gewijzigd 9de zitting d.d. 16 september 2004, 

20ste zitting d.d. 30 mei 2006, 29ste zitting d.d. 25.09.2007, 42ste zitting d.d. 26.05.2009 en 
80stezitting d.d. 21.01.2014) 

 

 

I. Preambule 
 

De Universiteit Antwerpen is een open, studentgerichte, democratische en pluralistische universiteit. Zij wil 
door wetenschappelijk onderzoek, academisch onderwijs en wetenschappelijke en maatschappelijke 
dienstverlening een betekenisvolle rol spelen in de realisatie van een open, democratische en 
multiculturele samenleving.  
 

Via een vorming tot intellectuele deskundigheid, sociale inzet en cultureel werk wil zij iedereen die daartoe 
de bekwaamheden heeft de kans geven wetenschappelijke kennis, attitudes en vaardigheden te verwerven 
om zijn of haar rol in de samenleving waar te kunnen maken. In dit licht wil de Universiteit Antwerpen 
erover waken dat in elk opleidingsprogramma aandacht besteed wordt aan de maatschappelijke en 
ethische consequenties van de wetenschapsbeoefening en de latere beroepsuitoefening en duurzame 
ontwikkeling. 
 

De Universiteit Antwerpen is een moderne lerende organisatie die voortdurende aandacht heeft voor de 
evoluerende noden van de studenten. Zij besteedt bijzondere zorg aan de opvang en de begeleiding van de 
eerstejaarsstudenten, allochtone studenten, studenten met een beperkte sociaal-economische 
draagkracht, andersvalide studenten en studenten uit ontwikkelingslanden.  
 

In artikel 13 van haar opdrachtverklaring luidt het kernachtig: “De Universiteit Antwerpen erkent de 
student als volwaardige partner. Zij wil haar studenten vormen tot kritische en zelfstandig denkende 
mensen die gewapend zijn om hun eigen weg te vinden in de samenleving. Een voortdurende aandacht 
voor onderwijsinnovatie, het bevorderen van zelfredzaamheid en de onderwijskundige professionalisering 
van haar academisch korps staan hiervoor garant. Tezamen met de academische opleiding wenst de 
Universiteit Antwerpen bij te dragen tot de persoonsvorming van de studenten door een integrale aanpak 
van hun opvang en begeleiding, met oog voor zowel de academische als voor de sociale en materiële 
aspecten.” 

 

De realisatie van de hierboven beschreven opdracht gebeurt in gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit 
gemeenschappelijk karakter brengt voor alle actoren en geledingen zowel verplichtingen (de 
gemeenschappelijke opdracht) als rechten (inspraak b.v.) mee.  
 

Deze uitgangspunten leiden voor de studentengemeenschap tot volgende principiële gevolgtrekkingen en 
praktische bepalingen.  
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a. voor de studenten individueel: 
1. Het recht op pedagogisch en wetenschappelijk verantwoord onderwijs. 
2. Het recht op informatie. 
3. Het recht op studiebegeleiding en de infrastructuur die voor de opleiding nodig is. 
4. Het recht op psychosociale begeleiding, sociaalfinanciële tussenkomsten, goedkope en gezonde 

voeding, sociaal huisvestingsbeleid, betaalbare fysieke ontwikkeling, culturele, sociale en 
levensbeschouwelijke begeleiding. 

5. De Universiteit Antwerpen verwacht van de student dat deze de principeverklaring eerbiedigt en in 
een geest van samenwerking respect betoont voor het personeel en zijn werk en voor de materiële 
voorzieningen die door de gemeenschap ter beschikking worden gesteld. Hiertoe wordt de 
“Deontologische Commissie” ingesteld.  

6. het recht op een syllabus en/of ander relevant studiemateriaal en dit voor elk studieonderdeel, tijdig 
ter beschikking gesteld. 

7. De installatie van een onafhankelijke “ombudspersoon”, bevoegd voor onderwijs en 
examenproblemen. 

 

 

b. voor de studenten als gemeenschap: 
8. Het recht op inspraak en vertegenwoordiging in de beslissings- en adviesorganen van de UA. Dit 

recht wordt gegarandeerd door de volgende artikels uit het decreet tot oprichting van de Universiteit 
Antwerpen: art. 7, § 1, 8° en art. 8 § 1, 4°. 

9. Het instellen van een Studentenoverlegcomité dat door de rector ten minste twee maal per jaar 
wordt bijeengeroepen. 

10. Het instellen van een studentenraad (de Studentenraad Universiteit Antwerpen, SRUA), als legitieme 
vertegenwoordiger van de UA-studenten overeenkomstig de bepalingen van het “decreet van 19 
maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger 
onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de 
hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen”. 

11. Het recht op medebestuur in de uitbouw en het beheer van de sociale studentenvoorzieningen in de 
Stuvoraad, waarin de studenten op gelijke basis vertegenwoordigd zijn als de academische overheid. 

12. Het erkennen van de Verenigde UA-Studenten (VUAS) als representatieve kamer van de UA-
studenten, die een rechtstreekse toelage ontvangt van de UA. 

13. De oprichting van een deontologische commissie. 
14. Het recht op een statuut van studentenvertegenwoordiger. 
15. De aanduiding van een studentenbemiddelaar 
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II. Praktische bepalingen 
 

 
1) DE INSCHRIJVING 

  

Artikel 1 

De inschrijvingsprocedure voor de studenten wordt vastgelegd in het Onderwijs- en Examenreglement, 
waarbij rekening wordt gehouden met de artikelen 2 tot en met 4 van dit statuut. 
 

Artikel 2 

De bevoegde administratieve dienst organiseert de inschrijving van de studenten waarbij de kandidaat zich 
persoonlijk aanmeldt en hem/haar de kans op een oriënterend gesprek wordt geboden. 
 

Artikel 3 

De inschrijving op de rol van de instelling verleent de ingeschrevene de hoedanigheid van student aan de 
Universiteit Antwerpen.  
 

Artikel 4 

Zodra de student ingeschreven is op de rol geniet hij/zij van de rechten en plichten die in dit statuut 
beschreven worden. 
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2) DE STUDENTENINSTANTIES 

 

Artikel 5 

Om de goede werking van het studentenleven op de UA te verzekeren, worden volgende 
studenteninstanties ingesteld, respectievelijk erkend: 
 

1. De Verenigde UA-Studenten (VUAS), die wordt erkend onder de hierna vermelde voorwaarden. 
2. De campusgebonden koepelverenigingen 

a. ASK-Stuwer (Campus Middelheim, Campus Groenenborger en Campus Drie Eiken) 
b. Unifac (Stadscampus) 

3. De faculteitskringen en andere door VUAS erkende kringen 
4. Het Studentenoverlegcomité  
5. De Studentenraad (SRUA) 
6. De Stuvoraad 
7. De Deontologische Commissie. 
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3) DE VERENIGDE UA STUDENTEN (VUAS) 
 

Artikel 6 

Er wordt een representatieve kamer van studenten opgericht genaamd “Verenigde UA-studenten (VUAS)” 
die als legitieme vertegenwoordiger van de studenten van de Universiteit Antwerpen optreedt en die als 
dusdanig aanspraak kan maken op rechtstreekse betoelaging door de universiteit en administratieve 
ondersteuning binnen de sociale sector en dit rekening houdend met de financiële mogelijkheden. 
 

 

Duur, doelstelling en leden van de VUAS. 
 

Artikel 7 

In een geest van pluralisme en los van elke politieke, filosofische of welke organisatie ook, zal de VUAS de 
rechten en belangen van alle UA studenten behartigen, zonder onderscheid van cultuur, ras, geslacht of 
levensbeschouwing, tegenover de academische overheid en de buitenwereld.  
 

Artikel 8 

De VUAS zal er zich toe verbinden om aan alle aspecten van het UA-studentenleven aandacht te besteden.  
Dit behelst onder andere het cultureel, academisch en sociaal welzijn van de UA student.  Dit kan echter 
niet als een limitatieve opsomming beschouwd worden. 
 

Artikel 9 

De VUAS zal uit afgevaardigden van de campusgebonden koepelverenigingen bestaan, namelijk ASK-Stuwer 
en Unifac. Het VUAS-praesidium omvat acht leden, waaronder ten minste de praesides en vice-praesides 
van ASK-Stuwer en Unifac en verder maximaal twee te coöpteren leden per koepelvereniging.  
 

Artikel 10 

De VUAS zal zich in het begin van elk academiejaar voorstellen aan alle nieuwe UA-studenten door middel 
van een algemene infobrochure.  
 

Artikel 11 

Het mandaat van het VUAS-praesidium vangt aan bij het begin van het academiejaar en loopt tot het einde 
van het academiejaar. 
Zodra de nieuwe samenstelling bekend is voor het volgende academiejaar beperkt de bevoegdheid van het 
VUAS-bestuur zich enkel nog tot de lopende zaken voor wat betreft de geplande activiteiten en de 
noodzakelijke behartiging van de studentenbelangen. Het nieuwe bestuur mag reeds  de noodzakelijke 
voorbereidingen treffen voor het volgende academiejaar. 
 

Artikel 12 

De statuten van de VUAS zullen worden vastgelegd door het praesidium en dienen in overeenstemming te 
zijn met dit Statuut van de UA-student. Het praesidium bezorgt een kopie van de statuten van de VUAS en 
de eventuele statutenwijzigingen aan de rector. Deze statuten zijn ook publiek beschikbaar op de website 
van de VUAS. 
 

Artikel 13 

De manier en frequentie van vergaderen, de manier van stemmen, de oprichting van commissies worden 
bepaald in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement is ook publiek beschikbaar op de 
website van de VUAS. 
 

Artikel 14 

Bij aanvang van het academiejaar zal het VUAS-praesidium een woordvoerder aanstellen.  
 

Artikel 15 

Een studentenvereniging (ook wel kring genoemd) van de Universiteit Antwerpen, erkend door één van de 
campusgebonden verenigingen, zal tevens worden erkend door de VUAS. 
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Artikel 16 

Indien de VUAS zou tekort schieten in de uitoefening van de haar toegekende bevoegdheden is het 
instellingsbestuur gemachtigd alle initiatieven te nemen om deze taken over te nemen en/of alle 
maatregelen te treffen die nodig zijn om de goede werking van de instelling en haar organen te 
continueren. 
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DE ALGEMENE STUDENTENVERGADERING 

 

Artikel 17 

De Algemene Studentenvergadering heeft als doel een breed democratisch forum te vormen om alle 
studentenaangelegenheden te centraliseren en bestaat uit alle aan de Universiteit Antwerpen erkende 
studentenvertegenwoordigers uitgenodigd. 
 

Artikel 18 

Deze vergadering wordt indien gewenst samengeroepen door de Studentenraad in samenspraak met 
VUAS, of op eigen initiatief of op verzoek van één van de campusgebonden koepelverenigingen of op 
verzoek van minstens drie aan de Universiteit Antwerpen erkende studentenvertegenwoordigers. De 
vergadering dient samengeroepen te worden binnen de maand volgend op dit verzoek. Ten laatste zes 
dagen voor de vergadering worden de leden uitgenodigd. 
 

Artikel 19 

De Algemene Studentenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Studentenraad en de 
woordvoerder van de VUAS. 
 

Artikel 20 

Een secretaris, aangeduid door de voorzitters houdt een aanwezigheidslijst bij en neemt verslag van de 
vergadering. Dit verslag wordt publiek beschikbaar gemaakt op de websites van de Studentenraad en de 
VUAS binnen de maand na de vergadering. Een korte samenvatting verschijnt eveneens in een volgende 
editie van de periodieke publicaties van de campusgebonden koepelverenigingen. 
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INSPRAAK IN DE ACADEMISCHE BESTUURS- EN ADVIESORGANEN  
 

Artikel 21 

De studenten hebben inspraak in het beleid van de Universiteit Antwerpen door middel van door hen 
verkozen studenten in de beslissings- en adviesorganen conform het reglement op de academische 
structuren. Een redelijke vertegenwoordiging wordt gegarandeerd. 
 

Een vast punt “Studentenaangelegenheden” wordt telkens op de vergaderagenda van de bestuursorganen 
ingeschreven. 
 

De inspraak impliceert daarenboven dat organen en overheden informatie verstrekken en dat de 
studentenvertegenwoordigers de studenten regelmatig inlichten en raadplegen. 
 

Artikel 22 

Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn de ingeschreven studenten van de academische opleidingen en de 
voortgezette academische opleidingen.  
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VERKIEZINGEN STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS IN DE ACADEMISCHE ORGANEN 

 

Artikel 23 

De Studentenraad organiseert de verkiezingen onder de studenten, zoals nader omschreven in het 
verkiezingsreglement. De Studentenraad legt dit reglement vast na advies van de VUAS. 
 

Artikel 24 

Bij de inschrijving als UA-student krijgen de studenten informatie over alle academische organen waarin 
studenten vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks legt de Studentenraad het moment van de verkiezingen vast na 
advies van de VUAS. De Studentenraad maakt een overzicht van de vacante mandaten.  
 

De mandaten van studentenvertegenwoordiger in de onderscheiden facultaire raden en commissies die 
door deze verkiezingen, bij gebrek aan kandidaturen, toch niet ingevuld geraken, kunnen bij het begin van 
het academiejaar, op initiatief van de faculteit, volgens het verkiezingsreglement ingevuld worden met 
geïnteresseerde studenten. Het mandaat wordt echter pas officieel na mededeling aan en registratie door 
de rectoraatsdiensten en de Studentenraad. 
 

Artikel 25 

De studentenvertegenwoordigers nemen hun verantwoordelijkheid op in het kader van het streven van de 
instelling naar een diverse samenstelling van de Raad van Bestuur, de verschillende bestuursorganen die 
uitvoerbare beslissingen kunnen nemen, de verschillende adviesraden en de selectiecommissies. Bij het 
verkiezen van de leden van de Studentenraad en de studentengeledingen binnen voornoemde organen, 
raden en commissies zullen hierdoor ten hoogste twee derde van de verkozenen van hetzelfde geslacht 
mogen zijn. De maatregelen die hiertoe getroffen worden, staan beschreven in het verkiezingsreglement. 
 

Artikel 26 

De Studentenraad geeft de namen van de verkozen vertegenwoordigers door aan de organen waarin deze 
zetelen, ten laatste een week na het einde van de verkiezingen.  
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Artikel 27 

 

De verkiezingen voor de Raad van Bestuur gebeuren overeenkomstig het reglement voor de verkiezingen 
van de geledingen in de Raad van Bestuur mits toevoeging van het volgende.  
De kandidaat met het grootst aantal stemmen van elk van de gegroepeerde studiegebieden: 

- humane wetenschappen 

- wetenschappen 

- geneeskunde, biomedische, diergeneeskundige wetenschappen en farmaceutische wetenschappen 

is verkozen. 
Bij ontstentenis van kandidaten van een wetenschapsgebied is verkozen de student met het grootst aantal 
stemmen onafhankelijk van het studiegebied. 
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DE STUVORAAD 
 

Artikel 28 

Conform het “decreet van 29 juni 2012 betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen” wordt met 
ingang van het academiejaar 2012-2013 de Sociale Raad omgevormd tot de Stuvoraad.  

 

De Stuvoraad maakt op ruime manier de conclusies van zijn vergaderingen bekend aan de studenten van de 
Universiteit Antwerpen. 
 

Artikel 29 

De Stuvoraad is samengesteld uit : 
- 7 vertegenwoordigers van de studenten, verkozen tijdens de jaarlijkse stuververkiezingen.  
- 7 vertegenwoordigers aangeduid door het bestuurscollege 

- vertegenwoordigers met raadgevende stem aangeduid door het bestuurscollege 

De Stuvoraad komt minimaal vier keer per jaar samen en verkiest onder haar leden een voorzitter en een 
ondervoorzitter. Als de voorzitter uit de studentendelegatie komt, komt de ondervoorzitter uit de door het 
Bestuurscollege aangeduide delegatie en vice versa. 
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HET STUDENTENOVERLEGCOMITE 

 

Artikel 30 

De rector organiseert ten minste een maal per semester een overleg met de studentengemeenschap.  Dit 
overleg vindt plaats in het Studentenoverlegcomite die bestaat uit de vertegenwoordigers van de 
studenten en de vertegenwoordigers van de VUAS, enerzijds en vertegenwoordigers van de academische 
overheid, aangeduid door de rector, anderzijds. 
Bedoeling van dit orgaan is om op geregelde basis het beleid van de instelling te toetsen aan de visie van de 
studenten 

Deze vergadering wordt samengeroepen en voorgezeten door de rector bijgestaan door de voorzitter van 
de Studentenraad en de woordvoerder van de VUAS als vice-voorzitters. 
Het studentenoverlegcomité wordt opgenomen in de academische structuur van de Universiteit 
Antwerpen. 
Zowel de studentenvertegenwoordigers als de academische overheid kunnen punten op de agenda 
plaatsen. 
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DE STUDENTENRAAD 

 

Artikel 31 

Conform het “decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de 
participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor 
sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in 
Vlaanderen” wordt met ingang van het academiejaar 2004-2005  de Studentenraad Universiteit  Antwerpen 
(SRUA)1 opgericht. De Studentenraad treedt op als legitieme vertegenwoordiger van de studenten van de 
Universiteit Antwerpen. 
 

De Studentenraad wordt als volgt samengesteld:  
 

1° per faculteit één student, verkozen door en onder alle studenten van de betreffende faculteit 

2° vijf studenten, verkozen door en onder alle studenten 

3° de drie studenten die deel uitmaken van de Raad van Bestuur en die daartoe rechtstreeks worden 
verkozen onder en door de studenten 

4° de  negen verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Onderwijsraad 

5° de zeven verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Stuvoraad. 
 

Wanneer een studentenvertegenwoordiger meer dan één mandaat bekleed in verschillende raden zal de 
student beide mandaten mogen bekleden maar hij zal maar één plaats in de Studentenraad krijgen indien 
beide toegang geven tot de Studentenraad. In dit geval zal de plaatsvervanger in één van de raden het 
mandaat overnemen in de Studentenraad.  
 

 

De duur van de mandaten van de onder 1° en 2° bedoelde studenten bedraagt één jaar. Zij vangt aan op 
het begin van het academiejaar en eindigt op de laatste dag van het academiejaar. 
 

De voorzitter van de Studentenraad wordt onder en door de leden van de Studentenraad verkozen. De 
nadere modaliteiten van deze verkiezing worden vastgelegd in het werk- en participatiereglement van de 
Studentenraad. 
 

De Studentenraad legt zijn vergaderreglement vast. Van de vergaderingen van de Studentenraad worden 
verslagen opgemaakt die op een ruime manier openbaar worden gemaakt. 
 

Conform artikel II.66 van het voornoemde decreet nemen de Raad van Bestuur en de Studentenraad het 
participatiereglement aan op grond van een volstrekte meerderheid van stemmen binnen de Raad van 
Bestuur, enerzijds en de Studentenraad, anderzijds. Het werkingsreglement wordt aangenomen op grond 
van een volstrekte meerderheid van stemmen binnen de Studentenraad en ter mededeling bezorgd aan de 
Raad van Bestuur. 
 

Het participatiereglement omvat: 
1° de procedureregels die bij het uitoefenen van de participatierechten van de Studentenraad in acht 

moeten worden genomen; 
2° de wijze waarop geschillen over de participatierechten of over de interpretatie van een bepaling van 

het participatiereglement door middel van vormen van arbitrage of bemiddeling worden beslecht. 
 

  

 
1 Verder aangeduid als “de Studentenraad”, met hoofdletter. 
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Artikel 32 

De belangen van de UA-studenten worden zowel door de Studentenraad als door de VUAS verdedigd. Daar 
waar de taken van deze organen overlappen of samenvallen, werken zij loyaal samen via overlegmomenten 
die door de Studentenraad georganiseerd worden en waarvoor alle leden van het VUAS-praesidium steeds 
worden uitgenodigd. Tijdens deze overlegmomenten zullen beide organen  een eenvormig standpunt 
vormen waarin alle studentenvertegenwoordigers zich kunnen vinden. 
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DE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE 

 

Artikel 33 

De student heeft de plicht om het nodige respect, door uitdrukkingsvormen, taal en houding te betonen 
voor de andere leden van de universitaire gemeenschap en in een geest van samenwerking respect te 
betonen voor het personeel en hun werk en er toe bij te dragen gebouwen en installaties in stand te 
houden. 
 

Indien een lid van de universitaire gemeenschap of een door VUAS erkende studentenorganisatie van 
mening is dat een student deze bepalingen overtreedt zal onder volgende voorwaarden volgende 
procedure worden toegepast. 
 

1° Elk lid van de universitaire gemeenschap dat daarbij een persoonlijk en actueel belang kan aantonen, kan 
een klacht neerleggen bij de studentenbemiddelaar. 
2° Elke door de VUAS erkende studentenorganisatie die meent in haar belangen geschaad te zijn door een 
met dit statuut strijdig optreden van een student, kan eveneens een klacht neerleggen bij de 
studentenbemiddelaar. 
3° De decaan van de faculteit van de student wiens optreden in strijd is met dit statuut, kan eveneens 
klacht neerleggen bij de studentenbemiddelaar. 
 

De studentenbemiddelaar wordt aangewezen binnen de academische gemeenschap door het 
bestuurscollege en na advies van de Studentenraad. Het mandaat bedraagt vier jaar en is onbeperkt 
hernieuwbaar.Zijn/haar identiteit wordt jaarlijks bekendgemaakt aan alle studenten.  
 

Deze oordeelt op welke wijze en waar de klacht best kan worden behandeld. 
Indien deze de klacht ontvankelijk acht, hoort hij/zij alle betrokkenen en tracht deze te verzoenen. Indien 
de studentenbemiddelaar constateert dat geen verzoening mogelijk is, legt hij/zij de zaak voor aan de 
Deontologische Commissie. Indien de studentenbemiddelaar de klacht als onontvankelijk beoordeelt kan 
de betrokkene beroep aantekenen bij de rector, die na de studentenbemiddelaar gehoord te hebben 
alsnog de zaak aan de Deontologische Commissie kan voorleggen. 
De Deontologische Commissie wordt samengesteld uit 3 vertegenwoordigers van het VUAS-praesidium en 
3 vertegenwoordigers uit de Studentenraad. 
 

Artikel 34 

Na doorverwijzing door de studentenbemiddelaar kan de Deontologische Commissie volgende 
tuchtmaatregelen nemen: de vermaning, de schorsing voor een bepaalde termijn en de uitsluiting. Het 
onderscheid tussen tuchtmaatregel en academische evaluatie moet worden gevrijwaard. De 
Deontologische Commissie kan verder alle nuttige suggesties doen inzake de toepassing  van dit statuut. 
De vergadering van deze commissie kan op haar vraag worden bijgewoond  door de in art. 36 bedoelde 
ombudspersoon en een juridische raadgever. 
 

Artikel 35 

Indien de studentenbemiddelaar een dossier bij de Deontologische Commissie aanhangig maakt wordt 
verder volgende procedure gevolgd: 
 

De student wordt bij aangetekend schrijven uitgenodigd om gehoord te worden door de Deontologische 
Commissie. De student kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan. De Deontologische Commissie 
hoort tevens de studentenbemiddelaar en kan eventueel nuttige getuigen horen. Van dit gesprek wordt 
een proces verbaal opgesteld.  De met redenen omklede uitspraak van de commissie wordt binnen de week 
per aangetekend schrijven aan de betrokken student meegedeeld. Een kopie van dit schrijven wordt aan de 
rector en aan de studentenbemiddelaar meegedeeld. 
Indien de opgeroepen student niet verschijnt wordt een proces verbaal van niet verschijnen opgesteld. 
 

De student heeft na ontvangst van het aangetekend schrijven met daarin de beslissing van de 
Deontologische Commissie een week de tijd om per aangetekend schrijven hoger beroep in te stellen bij de 
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rector. Het bestuurscollege fungeert als beroepsinstantie en kan nooit een zwaardere sanctie opleggen 
maar enkel de sanctie bevestigen, verminderen of kwijtschelden. De rector wordt belast met de uitvoering 
van de eventuele sanctie. 
 

Artikel 36 

De student wordt opgeroepen om gehoord te worden door het bestuurscollege en zijn verdediging voor te 
dragen. Het bestuurscollege kan de zaak verdagen, teneinde een nieuwe oproep te laten verzenden of de 
verdediging meer tijd te gunnen. 
Van dit verhoor wordt proces verbaal opgesteld. Indien de opgeroepen student niet verschijnt wordt een 
proces verbaal van niet verschijnen opgesteld. 
 

De behandeling van de zaak in beroep heeft plaats met gesloten deuren. De student kan zich laten bijstaan 
door een raadsman. De stemming is geheim en schriftelijk. Het Bestuurscollege beslist met gewone 
meerderheid. 
 

Bij de behandeling in beroep nemen de leden van het bestuurscollege die tevens lid zouden zijn van de 
Deontologische Commissie niet deel aan de vergadering. Het beroep werkt opschortend tot aan de 
einduitspraak door het bestuurscollege. 
 

De beslissing van het bestuurscollege wordt door de rector per aangetekend schrijven meegedeeld aan de 
student. Kopie van dit schrijven wordt bezorgd aan de decaan van betrokken faculteit. De beslissing wordt 
tevens ad valvas bekend gemaakt. 
 

 

  



 

 17 

STATUUT VAN DE STUDENTENVERTEGENWOORDIGER IN DE ACADEMISCHE ORGANEN 

 

Artikel 37 

Bij het uitoefenen van een mandaat als studentenvertegenwoordiger geniet een student ten volle van zijn 
recht op vrije meningsuiting. Dit staat los van de academische of tuchtevaluatie van de student.  
 

Officiële vergaderingen zijn een geldige reden voor afwezigheid op onderwijsactiviteiten. Bij de 
vergaderkalender wordt maximaal rekening gehouden met de onderwijsactiviteiten van de student. Zo 
mogelijk worden geen vergaderingen gepland tijdens examenperiodes of op zijn minst geen 
studentengerelateerde onderwerpen op de agenda geplaatst van de betreffende vergadering.  
Indien dit toch noodzakelijk is,  wordt op verzoek van de studentenvertegenwoordiger het examenrooster 
van betrokkene aangepast. 
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OMBUDSPERSOON 

 

Artikel 38 

Er wordt een centraal ombudspersoon aangesteld, onafhankelijk van faculteiten, die als contactpersoon en 
bemiddelaar optreedt inzake problemen in verband met de toepassing van het Onderwijs- en 
Examenreglement en/of als onbillijk ervaren handelingen en toestanden. De regelingen rond de aanstelling 
en bevoegdheden van de ombudspersoon worden in het Onderwijs- en Examenreglement geregeld. 
 

Artikel 39 

De rector houdt toezicht op de toepassing van het onderhavige statuut. 
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