Reglement over het beroep tegen beslissingen in uitvoering van het
beleid studentenvoorzieningen
Artikel 1. Beslissingen waartegen beroep kan worden aangetekend

Een student - hierna verzoeker - die meent dat diens rechten geschonden werden kan beroep
aantekenen tegen volgende individuele beslissingen die ongunstig zijn voor diens persoon:
- Een beslissing inzake de toewijzing van financiële ondersteuning 1;
- Een beslissing inzake de toewijzing van een VUB-studentenkamer 2;
- Een beslissing binnen het georganiseerde studentenleven 3;
- Andere beslissingen binnen de decretale werkvelden studentenvoorzieningen zoals
gedefinieerd in de codex Hoger Onderwijs
Een studentenorganisatie sui generis 4 of erkende studentenvereniging – hierna verzoeker – die meent
dat diens rechten geschonden werden, kan beroep aantekenen tegen een beslissing binnen het
georganiseerde studentenleven waardoor deze studentenorganisatie sui generis of erkende
studentenvereniging ongunstig getroffen werd.
Artikel 2. Ontvankelijkheidsvereisten

De verzoeker dient het beroep ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving van de
bestreden beslissing per e-mail of via aangetekend schrijven 5 in ter attentie van de vicerector
Onderwijs en Studentenzaken. In het verzoekschrift moet de verzoeker minstens volgende elementen
opnemen:
- De identiteit: naam (zoals vermeld op de identiteitskaart of het paspoort), rolnummer en
contactgegevens van de verzoeker. Indien van toepassing vermeldt de verzoeker ook voor
welke studentenorganisatie sui generis of erkende studentenvereniging de verzoeker
optreedt en onder welke hoedanigheid de verzoeker dit doet.
- Vermelding over welke beslissing van welke dienst of welke studentenorganisatie sui generis
het gaat, en de datum waarop die beslissing werd genomen.
- Toelichting waarom de verzoeker niet akkoord gaat met de beslissing, te documenteren met
argumenten en bewijsstukken (attesten, brieven, uittreksels, contracten, facturen).
Als niet aan de vereisten beschreven in dit artikel is voldaan, is het gevolg dat het beroep
onontvankelijk is.
Artikel 3. Samenstelling beroepscommissie studentenvoorzieningen

De beroepscommissie studentenvoorzieningen omvat vier stemgerechtigde leden:
- De voorzitter van de Studentenraad of diens afgevaardigde;
- De ondervoorzitter van de Studentenraad of diens afgevaardigde;
- De afgevaardigde van de vicerector Onderwijs en Studentenzaken;
- Het afdelingshoofd Studentenzaken of diens afgevaardigde.
Een afgevaardigde van het vicerectoraat Onderwijs en Studentenzaken treedt waarnemend, zonder
stemrecht, op tijdens de beroepscommissie studentenvoorzieningen.
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In geval van beroep tegen een beslissing van de studentenraad met betrekking tot het georganiseerde
studentenleven, worden voorzitter en ondervoorzitter van de studentenraad in de beroepscommissie
vervangen door twee VUB-studenten die voormalig lid waren van de studentenraad of stuvoraad. De
beroepscommissie studentenvoorzieningen kan het standpunt inwinnen van volgende personen:
- De verantwoordelijke van de studentgerichte dienst of diens afgevaardigde, in geval het
beroep tegen een beslissing van die dienst wordt aangetekend;
- De voorzitter van een VUB-studentenorganisatie sui generis of diens afgevaardigde, in geval
het beroep tegen een beslissing van deze studentenorganisatie sui generis wordt
aangetekend;
- De voorzitter van de studentenraad of diens afgevaardigde, in geval het beroep tegen een
beslissing van de studentenraad wordt aangetekend.
Personen die een persoonlijk belang hebben kunnen geen deel uitmaken van de beroepscommissie
studentenvoorzieningen.
Het voorzitterschap van de beroepscommissie studentenvoorzieningen wordt altijd opgenomen door
een student-lid van de beroepscommissie . De waarnemend afgevaardigde van het vicerectoraat
Onderwijs en Studentenzaken fungeert als secretaris.
Artikel 4. Behandeling van het beroep

Het beroep leidt tot:
- de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid of
onbevoegdheid, een beslissing die zowel door de vicerector Onderwijs en Studentenzaken als
door de beroepscommissie kan worden genomen;
- een beslissing van de beroepscommissie.
Voor beslissingen inzake de toewijzing van financiële ondersteuning, de toewijzing van een
VUB-studentenkamer of andere beslissingen binnen de decretale werkvelden
studentenvoorzieningen zoals gedefinieerd in de Codex Hoger Onderwijs beoordeelt de
beroepscommissie met volheid van bevoegdheid het beroep tegen de oorspronkelijke
beslissing. De beroepscommissie kan in deze de oorspronkelijke beslissing op gemotiveerde
wijze bevestigen of herzien.
Voor beslissingen binnen het georganiseerde studentenleven beoordeelt
de
beroepscommissie of de motieven die aan de grondslag liggen van de oorspronkelijke
beslissing gegrond zijn. Oordeelt de beroepscommissie dat de motieven gegrond zijn, dan
bevestigt de beroepscommissie de beslissing op gemotiveerde wijze. Oordeelt de
beroepscommissie dat de motieven die aan de grondslag liggen van de oorspronkelijke
beslissing niet gegrond zijn, dan vernietigt de beroepscommissie de oorspronkelijke beslissing
op gemotiveerde wijze. De vernietigde beslissing wordt opnieuw voorgelegd aan het orgaan
dat de oorspronkelijke beslissing nam.
Het beroep wordt in het kader van de ontvankelijkheidsfase en het onderzoek naar de bevoegdheid
op stukken behandeld, zonder dat de student hierbij wordt gehoord.
De verzoeker heeft het recht om door de beroepscommissie gehoord te worden over de grond van de
zaak; de verzoeker kan zich hierbij laten bijstaan door ten hoogste twee personen naar keuze. De
zitting van de beroepscommissie studentenvoorzieningen vindt plaats achter gesloten deuren op het
tijdstip dat de voorzitter bepaalt.
Na de betrokkenen gehoord te hebben, neemt de beroepscommissie een beslissing bij volstrekte
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
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Artikel 5. Informeren van de verzoeker

De beroepscommissie studentenvoorzieningen motiveert de genomen beslissing en deelt die binnen
een termijn van veertig kalenderdagen, die ingaat de dag na deze waarop het beroep werd ingesteld,
via e-mail mee aan de verzoeker.
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