Orde- en tuchtreglement voor studenten
van de Vrije Universiteit Brussel
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Toepassingsgebied
Artikel 1

Dit orde- en tuchtreglement is van toepassing op alle studenten, met inbegrip van gaststudenten, van de Vrije
Universiteit Brussel.
Beginsel
Artikel 2

Van een student die deel uitmaakt van de universitaire gemeenschap wordt verwacht dat hij zich gedraagt met zin
voor verantwoordelijkheid en vanuit respect voor de anderen en hun omgeving, en daarbij blijk geeft van
zelfdiscipline. In die zin moet het tuchtreglement dan ook beschouwd worden als een laatste instrument dat
aangewend wordt wanneer alle andere middelen falen. Daarbij moet benadrukt worden dat een student te allen tijde
het recht op vrije kritische meningsuiting behoudt.
Ordemaatregelen
Artikel 3

§ 1. Bij de docenten berust de orde en tucht van hun onderwijs- en examenactiviteiten. Zij hebben het recht om aan
een student die hen oneerbiedig behandelt of die de orde verstoort de gepaste maatregelen op te leggen teneinde de
orde te herstellen (onder meer hen te bevelen om het lokaal te verlaten).

§ 2. Ter vrijwaring van de orde en veiligheid op de campus kunnen ordemaatregelen worden genomen door de Rector,
de vicerectoren, de (vice)decanen en de afdelingshoofden.
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Feiten die tot tuchtsancties aanleiding kunnen geven
Artikel 4:

§ 1. Een student kan onderworpen worden aan een tuchtprocedure in, onder meer, de volgende gevallen:
a. het plegen van een als misdrijf omschreven feit, bijvoorbeeld:
•

•
•
•

het gebruik van geweld (ongeacht de vorm) tegen leden van de universitaire gemeenschap of
opzettelijke beschadiging van hun eigendommen;
het opzettelijk berokkenen van schade aan universitaire gebouwen of goederen;

diefstal van universitaire lichamelijke of onlichamelijke goederen of onrechtmatig gebruik ervan;
het gebruik van valse attesten, getuigschriften of diploma’s;

b. het stellen van daden die afbreuk doen aan de waardigheid van de persoon of die het vervullen van de
zending van de universiteit, zoals bepaald in het organiek statuut, in het gedrang brengen;
c. het verstoren van de goede orde binnen de universitaire gemeenschap;

d. het door grove nalatigheid berokkenen van schade aan universitaire gebouwen of goederen.

§ 2. Wanneer meer dan één feit ten laste van één student wordt gelegd kan het tuchtorgaan beslissen dat dit, omwille
van samenhang tussen de feiten, slechts aanleiding geeft tot één tuchtprocedure.

§ 3. Indien het tuchtorgaan oordeelt dat er samenhang is tussen een aantal dossiers, kan er beslist worden deze samen
te voegen. Dergelijke beslissing impliceert niet dat de betrokken studenten dezelfde sanctie krijgen.
Sancties
Artikel 5:

§ 1. De volgende tuchtsancties, of een combinatie ervan, kunnen worden opgelegd:
1. vermaning;

2. verbreking van het huurcontract van de student-huurder in de studentenkamers van de VUB;

3. tuchtschorsing voor het gebruik van bepaalde faciliteiten voor studenten (bibliotheek, leerplatform,
restaurant, studiebegeleiding, ...);

4. tuchtschorsing voor het volgen van één of meer opleidingsonderdelen of bepaalde onderwijsactiviteiten;

5. tuchtschorsing voor alle onderwijsactiviteiten en alle faciliteiten voor studenten;

6. tuchtschorsing voor alle onderwijsactiviteiten en alle faciliteiten voor studenten mèt inbegrip van één of
meerdere examenperiode(s);
7. uitsluiting.

§ 2. Tuchtschorsing voor het volgen van één of meer opleidingsonderdelen en/ of deelname aan opleidingsactiviteiten
en/ of het gebruik van faciliteiten voor studenten, al dan niet met inbegrip van examenperiode(s), kan uitgesproken
worden voor de duur van ten hoogste één jaar;

§ 3. Uitsluiting kan slechts worden uitgesproken voor feiten waarbij opzet werd aangetoond en houdt het
onmiddellijk verlies van de hoedanigheid van student in. De betrokkene kan slechts opnieuw worden ingeschreven na
een periode van tenminste twee kalenderjaren en na toelating door de vicerector Onderwijs en Studentenzaken.
De periode van twee kalenderjaren gaat in op de dag na de kennisgeving van de beslissing.
§ 4. Het verstrijken van de duur van de tuchtsanctie heeft tot gevolg dat met de betrokken sanctie geen rekening meer
mag worden gehouden, behoudens in geval van recidive voor wat het bepalen van de strafmaat betreft.
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Tuchtorganen
Artikel 6

De tuchtorganen zijn:
-

-

de vicerector Onderwijs en Studentenzaken (hierna: de vicerector):
Deze leidt het onderzoek en neemt een beslissing overeenkomstig artikel 10. Hij kan zijn bevoegdheden in
het kader van dit reglement delegeren aan één van de leden van het zelfstandig academisch personeel die
hiertoe, op voordracht van de vicerector, worden aangeduid door de Raad van Bestuur.
de tuchtcommissie:
Deze neemt een beslissing overeenkomstig artikel 17.
de tuchtcommissie in beroep:
Tuchtcommissie in de schoot van de Raad van Bestuur. Deze neemt een beslissing overeenkomstig artikel
20, § 1.

Onderzoek
Artikel 7

Na een melding of klacht aan de vicerector wordt het onderzoek door hem geleid.

De vicerector kan zich laten bijstaan door een lid van het zelfstandig academisch personeel of, voor wat het
secretariaat betreft, door een lid van het administratief technisch personeel dat geen betrokken partij is.

Elkeen die een klacht of een melding indient moet zich minstens ten aanzien van de vicerector duidelijk identificeren,
doch kan om een discrete behandeling vragen.
Artikel 8

§1. Het onderzoek van het tuchtdossier gebeurt binnen een redelijke termijn.

§ 2. Op verzoek van één van de betrokkenen of op eigen initiatief, kan de vicerector de betrokkenen uitnodigen voor
een gesprek met het oog op verzoening en/of herstel van de schade. Als er tijdens dit gesprek afspraken worden
gemaakt, wordt ook de duur vastgelegd waarbinnen de uitvoering ervan moet gebeuren. Het onderzoek in tuchtzaken
wordt geschorst in afwachting van de uitvoering van deze afspraken.
Bewarende maatregel
Artikel 9

De vicerector kan een bewarende maatregel nemen in het belang van de orde en veiligheid van de universiteit. De
maatregel en de duur worden gemotiveerd. De student wordt uiterlijk binnen de zeven kalenderdagen na het
opleggen van de bewarende maatregel uitgenodigd om te worden gehoord.
Afsluiten van het onderzoek
Artikel 10

Aan het eind van het tuchtonderzoek beslist de vicerector tot:
a.
b.
c.

seponering
vermaning
verwijzing naar de tuchtcommissie.
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Artikel 11

§ 1. Een afschrift van de beslissing van de vicerector wordt aan de student overgemaakt.

§ 2. Indien een tuchtsanctie wordt overwogen (cf. artikel 10 b. of 10 c.), wordt de student schriftelijk in kennis gesteld
van de ten laste gelegde feiten en van de aard van de jegens hem overwogen beslissing. De student heeft recht op
bijstand van een persoon naar keuze en inzage in het dossier.
Artikel 12

Elke bewarende maatregel vervalt automatisch in geval van een beslissing tot seponering of vermaning door de
vicerector.
Artikel 13

Wanneer de vicerector een beslissing neemt tot vermaning kan de student hiertegen in laatste aanleg beroep indienen
binnen een termijn van 14 kalenderdagen na kennisgeving, door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de
voorzitter van de tuchtcommissie. De student kan in een met redenen omkleed beroepschrift vragen om gehoord te
worden. Het beroep schort de uitvoering niet op.
Tuchtcommissie
Artikel 14

§ 1. De tuchtcommissie bestaat uit de Rector (of zijn afgevaardigde) die optreedt als voorzitter van de tuchtcommissie,
drie leden van het academisch personeel en drie studenten.
§ 2. De leden van het academisch personeel die deel uitmaken van de tuchtcommissie worden aangeduid door de
Raad van Bestuur.
De afgevaardigde van de Rector wordt desgevallend, op voordracht van de Rector, aangeduid door de Raad van
Bestuur .
De student-leden worden aangeduid door de studentenraad.

§ 3. De leden van de tuchtcommissie zijn in deze hoedanigheid door geheimhouding gebonden.
§ 4. Het secretariaat van de tuchtcommissie wordt waargenomen door een jurist.
Artikel 15

In geval van verwijzing naar de tuchtcommissie wordt de student ten minste 14 kalenderdagen voor de hoorzitting
door de voorzitter van de tuchtcommissie opgeroepen. Op de hoorzitting kan de student zijn verweer naar voor
brengen.
Artikel 16

De hoorzitting van de tuchtcommissie vindt plaats achter gesloten deuren.

De tuchtcommissie kan alle onderzoeksmaatregelen nemen die zij nodig acht, met inbegrip van het horen van
getuigen.
Artikel 17

Na de student gehoord te hebben neemt de tuchtcommissie bij gewone meerderheid van stemmen hetzij een
beslissing tot seponering, hetzij een beslissing tot het opleggen van een (combinatie van) tuchtsanctie(s) zoals
bepaald in artikel 5 § 1. Ingeval van staking van stemmen valt de beslissing in het voordeel van de student. Elke
bewarende maatregel vervalt na de uitspraak.
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Beroep
Artikel 18

§ 1. De student beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen, na de schriftelijke betekening van de sanctie om
beroep aan te tekenen.

§ 2. Het met redenen omklede bezwaarschrift dient bij aangetekend schrijven gericht te worden aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur.
§ 3. De student kan in het met redenen omklede bezwaarschrift verzoeken om gehoord te worden.
§ 4. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing niet op.
Artikel 19

Een lid van de tuchtcommissie mag geen deel uitmaken van de tuchtcommissie in beroep.

Artikel 20

§ 1. Na het nemen van alle onderzoeksmaatregelen die nodig worden geacht, neemt de tuchtcommissie in beroep een
beslissing bij gewone meerderheid van stemmen. Staking van stemmen dient, in voorkomend geval, in het voordeel
van de student te worden uitgelegd.

§ 2. De beslissing wordt binnen 14 kalenderdagen na uitvoerbaarheid bij aangetekend schrijven aan de betrokkene te
worden betekend.
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