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Statuut van de Student - UAntwerpen 
 

(goedgekeurd Raad van Bestuur - 1ste zitting d.d. 01.102003, gewijzigd 9de zitting d.d. 16.09.2004, 
20ste zitting d.d. 30.05.2006, 29ste zitting d.d. 25.09.2007, 42ste zitting d.d. 26.05.2009,  

80ste zitting d.d. 21.01.2014 en 136ste zitting d.d. 11.05.2021) 
  

  

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 en engagement 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, studenten met migratieachtergrond, studenten met een beperkte sociaal-

economische draagkracht, andersvalide studenten en studenten uit ontwikkelingslanden.  
  

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 bijv.) 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, sociaal-financiële 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 eerbied betoont voor de leden van de universitaire 

gemeenschap 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 

ter beschikking gesteld via de officiële communicatiekanalen. 

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 

Universiteit Antwerpen. 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 in samenspraak met de 

Studentenraad, ASK-Stuwer en Unifac ten minste tweemaal per jaar wordt bijeengeroepen. 

10. Het instellen van een studentenraad (de Studentenraad Universiteit Antwerpen), als legitieme 

vertegenwoordiger van de studenten aan de Universiteit Antwerpen, overeenkomstig de 

bepalingen van de Codex Hoger Onderwijs. 

11. De erkenning van de facultaire overlegorganen, bestaande uit de studentenvertegenwoordigers 

binnen een faculteit, die gecoördineerd worden door de Studentenraad en als adviserend 

orgaan optreden voor de Studentenraad. De facultaire overlegorganen kunnen een 

woordvoerder en een vicewoordvoerder aanduiden per opleiding die tevens ook het statuut van 

studentenvertegenwoordiger geniet. 

12. 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. 

13. Het erkennen van de Algemene Studentenvergadering, ASK-Stuwer en Unifac die instaan voor 

het faciliteren van het studentenleven aan de Universiteit Antwerpen en het ondersteunen van 

de aangesloten studentenverenigingen. 

14. De oprichting van een deontologische commissie. 

15. Het recht op een statuut van studentenvertegenwoordiger. 

16. De aanduiding van een studentenbemiddelaar. 
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II.   Praktische bepalingen 
 
Artikel 1 

De rector houdt toezicht op de toepassing van dit statuut. 

 

 

1) DE INSCHRIJVING 

 

Artikel 2 

De inschrijvingsprocedure voor de studenten wordt vastgelegd in de bijlage van het Onderwijs- en 

Examenreglement. 
 

Artikel 3 

Zodra de student fysiek ingeschreven is op de rol geniet en onderschrijft deze de rechten en plichten die 

in dit statuut worden beschreven. 

 

 

2) DE STUDENTENINSTANTIES 
  

Artikel 4 

De goede werking van het studentenleven aan de Universiteit Antwerpen wordt verzekerd door 

volgende studenteninstanties: 

• De Algemene Studentenvergadering (het Bureau van de Studentenraad, ASK-Stuwer en Unifac) 

• Twee koepelinstanties: 

• ASK-Stuwer (Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus Middelheim) 

• Unifac (Stadscampus) 

• De campusgebonden en universiteitsbrede studentenorganisaties 

• Het Studentenoverlegcomité 

• De Studentenraad 

• De Stuvoraad 

• De Deontologische Commissie. 

 

 

3) DE ALGEMENE STUDENTENVERGADERING  
  

Artikel 5 

De Algemene Studentenvergadering heeft tot doel om alle studentenaangelegenheden op elkaar af te 

stemmen en een goede samenwerking tussen de Studentenraad, ASK-Stuwer en Unifac te 

bewerkstelligen. Het is een vergadering van studenten dat instaat voor het overleg over het faciliteren 

van het studentenleven aan de Universiteit Antwerpen en het coördineren van de erkende 

campusgebonden en universiteitsbrede studentenverenigingen en die als dusdanig aanspraak kan 

maken op verschillende faciliteiten en administratieve ondersteuning van de universiteit.  
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Duur, doelstelling en leden van de Algemene Studentenvergadering. 
  

Artikel 6 

In de geest van actief pluralisme behartigt de Algemene Studentenvergadering vanuit een 

onafhankelijke houding de rechten en belangen van alle studenten aan de Universiteit Antwerpen, 

zowel intern als extern.  

Hierbij onderschrijft de Algemene Studentenvergadering respect voor diversiteit: ze maakt in de rol van 

belangenbehartiger geen onderscheid op basis van onder andere cultuur, afkomst, genderidentiteit, 

geslacht, seksuele oriëntatie, levensbeschouwing en functiebeperking én is bovendien waakzaam voor 

vooroordelen en tolereert geen discriminatie. 

 

Artikel 7 

De Algemene Studentenvergadering besteedt aandacht aan alle aspecten van het studentenleven aan 

de Universiteit Antwerpen. Dit behelst onder andere het cultureel, academisch en sociaal welzijn van de 

student. Dit kan echter niet als een limitatieve opsomming worden beschouwd. 
  

Artikel 8 

De Algemene Studentenvergadering is paritair samengesteld uit leden van ASK-Stuwer, het Bureau van 

de Studentenraad en Unifac. 
   

Artikel 9 

Het mandaat van de Algemene Studentenvergadering vangt aan op 1 juli en eindigt op 30 juni van het 

daaropvolgende kalenderjaar. 

Zodra de nieuwe samenstelling bekend is voor het volgende academiejaar beperkt de bevoegdheid van 

de huidige samenstelling zich enkel nog tot de lopende zaken voor wat betreft de geplande activiteiten 

en de noodzakelijke behartiging van de studentenbelangen. De nieuwe samenstelling van de Algemene 

Studentenvergadering mag reeds de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor het volgende 

academiejaar. 
  

Artikel 10 

De statuten van de Algemene Studentenvergadering worden in samenspraak met departement Sociale, 

Culturele en Studentgerichte Diensten vastgelegd door de leden van de vergadering en dienen in 

overeenstemming te zijn met dit statuut van de UAntwerpen-student. De leden van de vergadering 

bezorgen een kopie van de statuten en de eventuele statutenwijzigingen aan het departement Sociale, 

Culturele en Studentgerichte Diensten. Deze statuten zijn ook publiek beschikbaar op de website van de 

Universiteit Antwerpen. 
  

Artikel 11 

De manier en frequentie van vergaderen, de manier van stemmen en de oprichting van commissies 

worden bepaald in de statuten van de Algemene Studentenvergadering. 
   

Artikel 12 

De Studentenraad legt met advies van de Algemene Studentenvergadering en in samenspraak met 

Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten de procedure en de voorwaarden vast voor 

de erkenning van een universiteitsbrede studentenorganisatie.   
  

Artikel 13 
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Indien de Algemene Studentenvergadering zou tekortschieten 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 waarna ze zich ertoe verbindt de Algemene Studentenvergadering zo snel 

mogelijk terug operationeel te krijgen. 

 

 

4) DE KOEPELINSTANTIES (ASK-STUWER EN UNIFAC) 
  

Artikel 14 

Unifac is de overkoepelende studentenvereniging van de stadscampus en ASK-Stuwer is de 

overkoepelende studentenvereniging van Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus 

Middelheim. ASK-Stuwer en Unifac coördineren de activiteiten van de campusgebonden studentenclubs 

en -kringen onder hun koepel. Zij zijn het aanspreekpunt voor het uitwisselen van vragen en informatie 

tussen universiteit en de studentenclubs en -kringen. Daarnaast organiseren zij activiteiten om alle 

studenten van de verschillende faculteiten van hun desbetreffende campus bij elkaar te brengen. 

 

Artikel 15 

De campusgebonden studentenverenigingen worden opgedeeld in twee kringraden, één kringraad voor 

de studentenverenigingen die verbonden zijn aan de stadscampus en één kringraad voor de 

studentenverenigingen die verbonden zijn aan Campus Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus 

Middelheim. Beide kringraden worden minimaal drie keer per semester in een vergadering 

samengeroepen. Deze vergadering wordt de Kringraadvergadering genoemd en wordt voorgezeten door 

Unifac voor studentenverenigingen verbonden aan de Stadscampus en door ASK-Stuwer voor Campus 

Drie Eiken, Campus Groenenborger en Campus Middelheim. 
  

Artikel 16 

ASK-Stuwer en Unifac leggen enerzijds in gezamenlijke koepelstatuten en anderzijds voor 

campusgerelateerde artikels in kringraadstatuten de procedure en de voorwaarden vast voor het 

lidmaatschap aan de kringraad van een campusgebonden studentenorganisatie. De interne werking van 

ASK-Stuwer en Unifac wordt vastgelegd in statuten die eigen zijn aan de koepelvereniging. 
 

Artikel 17 

Unifac en ASK-Stuwer kunnen aanspraak maken op een rechtstreekse betoelaging van de universiteit, 

binnen de sociale sector en rekening houdend met de financiële mogelijkheden. Deze subsidieverdeling 

wordt steeds voorgelegd aan de Stuvoraad. 

 

Artikel 18 

Het hoogbestuur van ASK-Stuwer en Unifac komt minstens driemaal per semester samen voor een 

koepeloverleg met als belangrijkste onderwerpen de subsidieverdeling voor de kringraadclubs, de 

organisatie van universiteitsbrede initiatieven (onder andere de Verkenningsdagen), het uitwisselen van 

ervaring en informatie en de opmaak en bijsturing van gemeenschappelijke koepelstatuten.  
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5) INSPRAAK IN DE ACADEMISCHE BESTUURS- EN ADVIESORGANEN  
  

Artikel 19 

De studenten hebben inspraak in het beleid van de Universiteit Antwerpen door middel van door hen 

verkozen studenten in de centrale, intermediaire en decentrale beslissings- en adviesorganen conform 

de Basisnota academische structuur. Hiervoor heeft de Studentenraad de spilfunctie. Een redelijke 

vertegenwoordiging wordt gegarandeerd. 
  

Een vast punt “Studentenaangelegenheden” wordt telkens vooraan ingeschreven en bij prioriteit 

behandeld op de vergaderagenda van de centrale, intermediaire en decentrale bestuurs- en 

adviesorganen die bevoegd zijn voor onderwijs- en studentenaangelegenheden.  
  

De inspraak impliceert daarenboven dat organen en overheden informatie verstrekken en dat de 

studentenvertegenwoordigers de studenten regelmatig inlichten en raadplegen. 

 

Artikel 20 

Stemgerechtigd en verkiesbaar zijn de studenten ingeschreven in de academische bachelor-

/masterprogramma’s, de schakel- en voorbereidingsprogramma’s, de master-na-masteropleidingen van 

de Universiteit Antwerpen, alsook de doctoraatsstudenten die niet als personeelslid zijn verbonden aan 

de Universiteit Antwerpen en de studenten van een postgraduaat met getuigschrift. 

 

 

6) VERKIEZINGEN VAN DE STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS IN DE ACADEMISCHE 

ORGANEN 
  

Artikel 21 

De Universiteit Antwerpen organiseert in samenwerking met de Studentenraad de verkiezingen onder 

de studenten, zoals nader omschreven in het verkiezingsreglement. De universiteit voorziet in een lijst 

met alle mandaten voor studentenvertegenwoordigers.  

 

Artikel 22 

Bij de inschrijving als student aan de Universiteit Antwerpen verschaft de universiteit de studenten 

uitgebreide informatie over alle organen waarin studenten vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks legt de 

Studentenraad het moment van de verkiezingen vast in zijn verkiezingsreglement. De Studentenraad 

maakt een overzicht van de vacante mandaten.  
  

De mandaten van studentenvertegenwoordigers in de onderscheiden facultaire raden en commissies 

die door deze verkiezingen, bij gebrek aan kandidaturen, toch niet ingevuld geraken, kunnen doorheen 

het academiejaar, volgens het participatie- en werkingsreglement van de Studentenraad ingevuld 

worden met geïnteresseerde studenten. Het mandaat wordt echter pas officieel na mededeling aan en 

registratie door de Studentenraad. 
  

Artikel 23 

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 
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die uitvoerbare beslissingen kunnen nemen, de verschillende adviesraden en de selectiecommissies. De 

maatregelen die hiertoe getroffen worden, staan beschreven in het verkiezingsreglement.  
  

Artikel 24 

De Studentenraad geeft met de ondersteuning van de universiteit de namen van de verkozen 

vertegenwoordigers door aan de organen waarin deze zetelen, conform het verkiezingsreglement. 

 

 

7) VERKIEZINGEN STUDENTEN IN DE RAAD VAN BESTUUR 
  

Artikel 25 

De verkiezingen van de studentengeleding in de Raad van Bestuur gebeuren overeenkomstig het 

verkiezingsreglement van de Raad van Bestuur. De Studentenraad streeft hierbij naar een evenwichtige 

verdeling tussen de drie wetenschapsgebieden zoals beschreven de Basisnota Academische Structuur. 

Ten hoogste twee derde van de aldus aangewezen studentvertegenwoordigers behoren tot hetzelfde 

geslacht. 

 

 

8) DE STUVORAAD 
  

Artikel 26 

Conform art.II.342 tot en met 347 van de Codex Hoger Onderwijs wordt jaarlijks de Stuvoraad 

samengesteld.  

 
De Stuvoraad maakt via de UAntwerpen-website, na goedkeuring van het verslag door de Stuvoraad, de 

conclusies van zijn vergaderingen bekend aan de studenten van de Universiteit Antwerpen. 

  

Artikel 27 

De Stuvoraad is paritair samengesteld uit volgende stemgerechtigde leden: 

• acht vertegenwoordigers van de studenten, verkozen tijdens de jaarlijkse stuververkiezingen.  

• acht vertegenwoordigers aangeduid door het Bestuurscollege 

 

Raadgevende leden worden aangeduid door het Bestuurscollege. Deze nemen steeds met raadgevende 

stem deel aan de vergadering. 

 

Op uitnodiging van de voorzitter kan de vergadering eveneens worden bijgewoond door een notulist 

en/of personen voor advies. Deze genodigden zijn niet stemgerechtigd. 

 

Zoals het huishoudelijk reglement van de Stuvoraad het voorschrijft, vergadert de Stuvoraad ten minste 

tweemaal per jaar in functie van de decretale bepalingen – namelijk met betrekking tot de begroting, al 

dan niet samen met het vijfjaarlijkse beleidsplan, en het jaarverslag – en van andere noodwendigheden. 

 

De rector is van rechtswege voorzitter van de Stuvoraad. De voorzitter roept de vergadering bijeen. De 

ondervoorzitter wordt in de eerste vergadering van het academiejaar gekozen uit de studentengeleding.  

In afwezigheid van de voorzitter zit de ondervoorzitter de vergadering voor. 
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9) HET STUDENTENOVERLEGCOMITE 
  

Artikel 28 

De rector organiseert in samenspraak met de Algemene Studentenvergadering ten minste éénmaal per 

semester een overleg tussen de studentengemeenschap en de rector. Dit overleg vindt plaats in het 

Studentenoverlegcomité dat bestaat uit de studenten van de Universiteit Antwerpen enerzijds en 

vertegenwoordigers van de academische overheid, aangeduid door de rector anderzijds. 

Het doel van dit orgaan is om op regelmatige basis het beleid van de instelling te toetsen aan de visie 

van de studenten. 

Deze vergadering wordt samengeroepen door de rector en voorgezeten door de voorzitters van de 

Studentenraad, ASK-Stuwer en Unifac. 

 

Het Studentenoverlegcomité wordt opgenomen in de academische structuur van de Universiteit 

Antwerpen. 

 

Zowel de studenten als de academische overheid kunnen punten op de agenda plaatsen. 

 

 

10) DE STUDENTENRAAD 

 

Artikel 29 

Conform art.II.314 tot en met 334 van de Codex Hoger Onderwijs wordt jaarlijks de Studentenraad 

samengesteld. De Studentenraad treedt op als legitieme vertegenwoordiger van de studenten van de 

Universiteit Antwerpen. 

 

De Studentenraad wordt als volgt samengesteld:  

- De facultaire vertegenwoordigers verkozen onder en door de studenten van de betreffende 

faculteit. 

- De rechtstreeks verkozen studenten voor de Onderwijsraad per faculteit. 

- Vijf rechtstreeks vrij verkozenen onder alle studenten. 

- De studenten die vanuit de Stuvoraad afgevaardigd worden in de Studentenraad. 

- De drie studenten die lid zijn van de Raad van Bestuur en die daartoe worden verkozen door de 

Algemene Vergadering. 

- De volgens de procedure in art.III.2.5 en III.2.6 van het Participatie- en Werkingsreglement van de 

Studentenraad aangestelde leden van het Bureau van de Studentenraad. 

 

Een lid kan slechts in één hoedanigheid lid zijn van de Algemene Vergadering. Het cumuleren van 

mandaten is uitgesloten, plaatsvervangende mandaten en een mandaat in de Raad van Bestuur niet in 

beschouwing genomen. Wanneer in deze gevallen een vertegenwoordiger twee mandaten uitoefent is 

zijn/haar stemrecht beperkt tot één stem. 

 

De Studentenraad legt zijn Participatie- en Werkingsreglement vast. Van de Algemene Vergaderingen 

van de Studentenraad worden verslagen opgemaakt die openbaar worden gemaakt. 
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Conform artikel II.331 Codex Hoger Onderwijs wordt het  participatie- en werkingsreglement  

aangenomen op grond van een volstrekte meerderheid van stemmen binnen de Studentenraad en ter 

mededeling bezorgd aan de Raad van Bestuur. 

 

Het participatiereglement omvat ten minste de procedureregels en de geschillenregeling voor het 

uitoefenen van de participatierechten van de studentenraad en participatiecommissies zoals bedoeld in 

art.332 van de Codex Hoger Onderwijs. Het participatiereglement kan aan de Studentenraad 

bijkomende bevoegdheden toekennen. 

 

11) STATUUT VAN DE STUDENTENVERTEGENWOORDIGER IN DE ACADEMISCHE 

ORGANEN 

 

Artikel 30 

Bij het uitoefenen van een mandaat als studentenvertegenwoordiger geniet deze ten volle het recht op 

vrije meningsuiting. Dit staat los van de academische of tuchtevaluatie van de student. De universiteit 

ziet de student los van hun hoedanigheid als studentenvertegenwoordiger. 

 

De studentenvertegenwoordiger geniet een geldige reden voor afwezigheid tijdens officiële 

vergaderingen die worden bepaald door de Studentenraad. Bij het opmaken van de vergaderkalender 

van de verschillende raden en organen waar studenten in zetelen wordt maximaal rekening gehouden 

met de onderwijsactiviteiten van de student. Zo mogelijk worden geen vergaderingen gepland tijdens 

examenperiodes of op zijn minst geen door de studentenvertegenwoordiger ingeschat als student 

gerelateerde onderwerpen op de agenda geplaatst van de betreffende vergadering. 

Indien de studentenvertenwoordiger dit toch noodzakelijk acht, wordt op verzoek van de 

studentenvertegenwoordiger het examenrooster, de deadlines of de (tussentijdse) evaluatiemomenten 

van de betrokkene aangepast. 

 

Kosten verbonden aan een redelijke uitvoering van het mandaat van studentenvertegenwoordiger 

worden steeds vergoed door de universiteit en dit binnen een redelijke termijn.  

 

Studentenvertegenwoordigers worden bij bijhorende evenementen van een mandaat uitgenodigd, 

gelijkwaardig aan een ander lid. 

 

Studentenvertegenwoordigers die zich in functie van hun mandaat naar overlegmomenten begeven 

buiten de campussen zijn steeds verzekerd door de Universiteit Antwerpen. 

 

Het missen van labo of practicum wegens een officiële vergadering, kan voor een studenten-

vertegenwoordiger nooit tot gevolg hebben dat hij het examen verbonden aan deze labo’s of practica 

niet mag afleggen. 

 

Het Bestuurscollege wijst een ombudspersoon aan specifiek bevoegd als contactpersoon en 

bemiddelaar bij geschillen met studentenvertegenwoordigers. De duur van dit mandaat bedraagt vier 

jaar en is hernieuwbaar. 
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11) DE DEONTOLOGISCHE COMMISSIE – TUCHTREGLEMENT 
  
Artikel 31 

De student(e) heeft de plicht om, door gedrag, taal en houding, eerbied te betonen voor de menselijke 

persoon en voor de samenleving en haar goederen, en dit zowel binnen als buiten de universitaire 

gemeenschap. 

  

Parallel aan de Welzijnswetgeving die van toepassing is op het personeel aan de Universiteit Antwerpen, 

moeten studenten en studentenorganisaties positief bijdragen aan de bescherming van de studenten 

tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op de campus of daarbuiten, en voorts zich 

onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op de campus of 

daarbuiten. 

  

Studenten mogen enkel deelnemen aan doopactiviteiten georganiseerd door studentenorganisaties die 

de geldende doopcharters hebben erkend. De lijst van deze organisaties wordt elk jaar bij het begin van 

het academiejaar aan alle studenten bekend gemaakt. Alle doopactiviteiten moeten steeds plaatsvinden 

in ten minste voor leden van de universitaire gemeenschap en de ordediensten toegankelijke plaatsen. 

  

Indien een student(e) deze bepalingen overtreedt op een ernstige wijze die de universiteit en/of een lid 

van de universitaire gemeenschap zou kunnen schaden, zal de hierna volgende procedure worden 

toegepast. 

  

Artikel 32 

De studentenbemiddelaar wordt aangesteld binnen de universitaire 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, onder meer via de website van de 

Universiteit Antwerpen. 

 

Artikel 33 

Kunnen klacht neerleggen bij de studentenbemiddelaar: 

- Elk lid van de universitaire gemeenschap dat daarbij een persoonlijk en actueel belang kan 

aantonen. 

- De door de VUAS erkende studentenorganisaties en de Studentenraad, wanneer zij van oordeel zijn 

dat hun belangen geschaad zijn. 

- De rector en de door het Bestuurscollege aangewezen leidinggevenden van de universiteit. 

  

Artikel 34 

Indien de studentenbemiddelaar de klacht ontvankelijk acht, hoort hij/zij de aangeklaagde student(e) 

en, voor zover nodig, andere betrokkenen. De studentenbemiddelaar informeert daartoe de 

aangeklaagde student(e) vooraf over zijn/haar rechten en plichten zoals bepaald in dit statuut. De 

studentenbemiddelaar kan het geschil beëindigen door, indien mogelijk, de betrokken partijen te 

verzoenen. Wanneer de klacht verdere behandeling behoeft, dan legt de studentenbemiddelaar de zaak 

voor aan de Deontologische Commissie. 
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Indien de studentenbemiddelaar de klacht niet ontvankelijk acht of van oordeel is dat de klacht geen 

verdere behandeling behoeft, kan de indiener van de klacht beroep aantekenen bij de rector. Deze 

hoort de studentenbemiddelaar, de aangeklaagde student(e), de indiener van de klacht en, voor zover 

nodig, andere betrokkenen, waarna hij/zij alsnog kan beslissen de zaak aan de Deontologische 

Commissie voor te leggen. Indien de rector indiener is van de klacht en beroep aantekent tegen de 

uitspraak van de studentenbemiddelaar, wordt de zaak aan de Deontologische Commissie voorgelegd. 

  

Artikel 35 

De Deontologische Commissie wordt samengesteld uit drie vertegenwoordigers van het VUAS-bestuur 

en drie vertegenwoordigers uit de Studentenraad; zij alleen zijn stemgerechtigd. De Deontologische 

Commissie kan worden bijgestaan door een notulant en door een of meerdere juridisch adviseurs. Het 

staat de Deontologische Commissie vrij om de centrale ombudspersoon uit te nodigen. 

  

Het lidmaatschap van het Bestuurscollege is niet verenigbaar met dat van de Deontologische 

Commissie. Indien een lid van de Deontologische Commissie een persoonlijk belang heeft bij een zaak 

die aanhangig is gemaakt bij de Deontologische Commissie, wijst de geleding die hem/haar heeft 

aangewezen onmiddellijk een plaatsvervanger aan. 

  

Artikel 36 

Na doorverwijzing conform art. 34 kan de Deontologische Commissie één van volgende 

tuchtmaatregelen nemen of een combinatie ervan: 

- de vermaning. Deze sanctie kan slechts eenmaal worden opgelegd voor een analoog feit. Een 

volgende sanctie zal automatisch zwaarder zijn. 

- het verbod om gebruik te maken van bepaalde diensten/faciliteiten of om bepaalde onderwijs- en 

leeractiviteiten te volgen 

- een individueel aangepaste herstel -of gedragsremediërende tuchtmaatregel 

- het verbod om deel te nemen aan één of meer examenactiviteiten of één of meer 

opleidingsonderdelen 

- de schorsing voor een bepaalde termijn, geheel of gedeeltelijk 

- de uitsluiting voor het lopende en/of één of meerdere volgende academiejaren 

- de definitieve uitsluiting. 

  

Het onderscheid tussen tuchtmaatregel en academische evaluatie moet worden gevrijwaard. 

  

Artikel 37 

Wanneer de Deontologische Commissie gevat wordt, dan nodigt ze zo spoedig mogelijk bij aangetekend 

schrijven de student(e) uit om hem/haar te horen. De student(e) kan getuigen laten oproepen en zich 

laten bijstaan. De student(e) kan daartoe indien noodzakelijk een beroep doen op financiële 

ondersteuning vanwege de universiteit. De Deontologische Commissie hoort tevens de 

studentenbemiddelaar en kan getuigen horen. Van deze zitting(en) wordt een proces-verbaal opgesteld. 

Indien de opgeroepen student(e) niet verschijnt, wordt een proces-verbaal van niet-verschijnen 

opgesteld. 

  

De met redenen omklede uitspraak van de Deontologische Commissie wordt binnen de week per 

aangetekend schrijven aan de betrokken student(e) meegedeeld. De rector, de decaan van de betrokken 
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faculteit en de studentenbemiddelaar ontvangen een kopie van dit schrijven met daarin de beslissing 

van de Deontologische Commissie. 

  

De student(e) heeft na ontvangst van het aangetekend schrijven een week de tijd om per aangetekend 

schrijven hoger beroep in te stellen bij de rector als voorzitter van het Bestuurscollege. Het 

Bestuurscollege fungeert als beroepsinstantie en kan de sanctie bevestigen, verminderen, verzwaren of 

kwijtschelden. De rector wordt belast met de uitvoering van de eventuele sanctie. 

  

Artikel 38 

Wanneer de student(e) beroep instelt conform art. 37, lid 3, dan wordt deze opgeroepen om op het 

eerstvolgende Bestuurscollege gehoord te worden en zijn/haar 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(e) 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. De stemming is geheim en schriftelijk. Het Bestuurscollege beslist met gewone meerderheid. 

  

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 rector wordt belast met de uitvoering van de eventuele sanctie. 

 

 

12) ORDEMAATREGELEN 
  

Artikel 39 

De rector en de door het Bestuurscollege aangewezen leidinggevenden hebben het recht om in alle 

omstandigheden, ook buiten een tuchtzaak, met onmiddellijke ingang alle dringende en noodzakelijke 

bewarende maatregelen te nemen tot vrijwaring van de orde en de veiligheid van de universiteit. 

  

Artikel 40 

Onverminderd de klachtprocedure ingeleid conform artikel 33, kan de rector een student(e) preventief 

schorsen bij wijze van bewarende ordemaatregel, indien er ernstige aanwijzingen zijn dat de student(e) 

zijn/haar verplichtingen bedoeld in artikel 31, leden 1, 2 en 3, heeft geschonden. 

  

De preventieve schorsing als ordemaatregel betekent dat voor de duur ervan de student(e) de toegang 

tot de campus en/of tot elektronische platformen van de universiteit, geheel of gedeeltelijk, wordt 

ontzegd. 
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De student(e) wordt per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de beslissing tot schorsing. 

De door de rector genomen maatregel alsook de duur ervan, worden in dit aangetekend schrijven 

gemotiveerd. 

  

Tenzij hoogdringendheid dit verhindert, hoort de rector voorafgaandelijk aan het nemen van de 

ordemaatregel de betrokken student alsook de studentenbemiddelaar. Indien de rector vervolgens 

beslist de betrokken student niet te schorsen, brengt hij hiervan verslag uit bij de Deontologische 

Commissie en het Bestuurscollege. Indien de rector daarentegen beslist de betrokken student wel te 

schorsen, maakt de rector de zaak dadelijk aanhangig bij de Deontologische Commissie voor een 

tuchtprocedure ten gronde. 

  

Indien er sprake is van hoogdringendheid en de rector de student niet voorafgaandelijk aan het nemen 

van de ordemaatregel heeft gehoord, zal de rector de betrokken student in ieder geval horen uiterlijk 

vijf kalenderdagen na de verzending van het aangetekende schrijven bedoeld in het derde lid. In de 

schriftelijk uitnodiging tot dit gesprek wordt de hoogdringendheid gemotiveerd. Indien de rector 

vervolgens beslist de genomen ordemaatregel in te trekken, brengt hij/zij hiervan verslag uit bij de 

Deontologische Commissie en het Bestuurscollege. Indien de rector daarentegen beslist de betrokken 

maatregel, al dan niet in gewijzigde vorm, te behouden, dan maakt hij/zij de zaak dadelijk aanhangig bij 

de Deontologische Commissie voor een tuchtprocedure ten gronde. 

  

De preventieve schorsing bedraagt ten hoogste zes maanden. De duur van de ordemaatregel kan 

evenwel de zes maanden te boven gaan, indien de betrokken student het voorwerp uitmaakt van een 

strafrechtelijk onderzoek of een strafrechtelijke vervolging.  

  

Artikel 41 

De student(e) heeft na ontvangst van het aangetekend schrijven over zijn/haar preventieve schorsing, 

dan wel na te zijn gehoord door de rector indien dit niet vooraf is gebeurd, zeven kalenderdagen om 

tegen de beslissing tot preventieve schorsing per aangetekend schrijven hoger beroep in te stellen bij de 

rector als voorzitter van het Bestuurscollege. 

  

Het Bestuurscollege fungeert als beroepsinstantie en kan de preventieve schorsing bevestigen, 

opheffen, in duur verminderen of verlengen. 

  

Wanneer de student(e) beroep instelt wordt hij/zij opgeroepen om op de eerstvolgende gewone zitting 

van het Bestuurscollege te worden gehoord en zijn/haar verdediging voor te dragen. De student(e) kan 

zich laten bijstaan. 

Van het verhoor wordt proces-verbaal opgesteld. Indien de opgeroepen student(e) niet verschijnt, 

wordt een proces verbaal van niet-verschijnen opgesteld. 

Het Bestuurscollege kan de zaak verdagen, teneinde een nieuwe oproep te laten verzenden of de 

verdediging meer tijd te gunnen. 

  

Bij de behandeling van het beroep in het Bestuurscollege wordt de rector als voorzitter vervangen zoals 

bepaald in het huishoudelijk reglement van het Bestuurscollege. De zitting heeft plaats met gesloten 

deuren. De stemming is schriftelijk en geheim. Het Bestuurscollege beslist met gewone meerderheid. 
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Het beroep werkt opschortend tot aan de uitspraak 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 Deontologische Commissie en aan de decaan 

van betrokken faculteit. 

  

Indien het Bestuurscollege de preventieve schorsing opheft, wordt de student in zijn/haar rechten 

hersteld. 

 

 

14) OMBUDSPERSOON 

 
Artikel 42 

Er wordt een centrale 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. 

 
 


