Centraal reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en de werking van
de faculteiten van de Vrije Universiteit Brussel
Aanvullend facultair reglement Faculteit Recht & Criminologie
Preambule
Het Centraal reglement betreffende de bestuurlijke inrichting en de werking van de
faculteiten van de Vrije Universiteit Brussel, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van
2 juni 2015, stipuleert in Titel V artikel 35, § 1 dat de faculteit in aanvulling op bedoeld
centraal reglement een aanvullend facultair reglement kan opstellen. Overeenkomstig
deze bepaling worden in onderstaand aanvullend facultair reglement RC een aantal
aanvullingen opgenomen met verwijzing naar de nummering van de artikelen zoals in
het centraal reglement (CR) voorkomend.
In dit aanvullend facultair reglement RC worden slechts de noodzakelijke en
fundamentele aspecten opgenomen met dien verstande dat werkingsgerelateerde
aspecten worden opgenomen in een huishoudelijk facultair reglement.
Artikel 1 (Ad CR Artikel 4, § 3 inzake de postgraduaatopleidingen)
Voor de postgraduaatopleidingen in de faculteit RC worden geen afzonderlijke
opleidingsraden opgericht. Voor de postgraduaat opleidingen van juridische aard is de
Opleidingsraad Rechten bevoegd en voor de postgraduaten opleidingen van
criminologische aard de Opleidingsraad Criminologie bevoegd.
Artikel 2 (Ad CR Artikel 5 en 30, § 1 betreffende de samenstelling van de faculteitsraad)
De faculteitsraad bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:
a) de decaan;
b) de vicedecaan;
c) de academisch secretaris;
d) per vakgroep vier andere leden van het zelfstandig academisch personeel;
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met uitzondering van de twee vakgroepen die de voorzitters van
respectievelijk de opleidingsraad rechten en de opleidingsraad criminologie
leveren, die vijf andere stemgerechtigde leden krijgen;
e) per vakgroep één lid van het overig academisch personeel;
f) vier studenten, minstens één uit elke kernopleiding;
g) twee leden van het administratief en technisch personeel.
Artikel 3 (Ad CR Artikel 7 inzake de gedelegeerde bevoegdheden van de faculteitsraad)
De faculteitsraad delegeert de onder litterae a, 1°, 2° en 3° en b, 1°; 2°, 3°, 4°, 5° en
6° van paragraaf 2 genoemde bevoegdheden naar het faculteitsbestuur.
Artikel 4 (Ad CR Artikel 9, § 1 en 35, § 4 betreffende samenstelling van het
faculteitsbestuur)
Het faculteitsbestuur bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:
a) de decaan;
b) de vicedecaan;
c) de academisch secretaris;
d) de vakgroepvoorzitters;
e) één afgevaardigde van het overig academisch personeel;
f) één afgevaardigde van de studenten;
g) één afgevaardigde van het administratief en technisch personeel:
h) de voorzitters van opleidingsraden van de kernopleidingen;
Artikel 5 (Ad CR Artikel 12, § 1

en 35, § 5 betreffende samenstelling van het

faculteitsbureau)
Het faculteitsbureau bestaat uit de volgende stemgerechtigde leden:
a) de decaan;
b) de vicedecaan;
c) de academisch secretaris;
d) de voorzitters van opleidingsraden van de kernopleidingen;
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Artikel 7 (Ad CR Artikel 27 betreffende de adviesorganen van de faculteit)
De Faculteitsraad richt volgende adviesorganen op:
- de facultaire onderzoekscommissie (FOC);
- de facultaire internationaliseringscommissie (FACIR);
- de facultaire studietrajectcommissies rechten (FSTC-R) en criminologie (FSTC-CR);
- de facultaire alumni en studentencommissie (FALS);
Artikel 8 (Ad CR Artikel 30, § 1 en 35, §§ 3 en 4 betreffende de aanduiding van
plaatsvervangers)
§ 1. Iedere stemgerechtigde vertegenwoordiger van de facultaire geledingen duidt zijn
vaste plaatsvervanger aan uit dezelfde geleding.
§ 2. De afgevaardigden van het overig academisch personeel en van het administratief
en technisch personeel in het faculteitsbestuur duiden ieder een vaste plaatsvervanger
aan uit dezelfde geleding.
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Toelichting
Betreffende de samenstelling van de facultaire organen
Volgende principes werden gehanteerd bij de bepaling van de samenstelling van de
facultaire organen:
 De nood aan een efficiënt bestuur;
 De verhoging van de bestuurlijke draagkracht van het ZAP en de studenten;
 Representativiteit in de besluitvorming.
Tevens werd rekening gehouden met het gegeven dat de kernopleidingen (in de faculteit
RC zijn dit de opleidingen Rechten en Criminologie) en de vakgroepen de fundamenten
zijn van de faculteit. Daaruit volgt dat de voorzitters van deze geledingen een voorname
plaats krijgen binnen de bestuursstructuur. De groeiende belangrijkheid van de
opleidingsraden

in

de

besluitvorming

wordt

daarmee

ook

vertaald

in

de

bestuursstructuur.
De modaliteiten betreffende de aanduiding en verkiezing van leden van deze organen
wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de faculteit. Zoals bepaald in artikel 5
van het Centraal reglement wordt gestreefd en gewaakt over een evenwichtige
samenstelling. Er worden hierover geen nadere regels bepaald, maar de vakgroepen
zullen hierover in de mate van het mogelijke zorg voor dragen.
Delegatie van bevoegdheden
Uit de Goco-II structuur volgt dat de faculteitsraad voortaan minder frequent
samenkomt en eerder een algemene (grote beleidslijnen en algemene plannen
goedkeuren) en een toezichthoudende taak heeft. Het nieuwe faculteitsbestuur komt
regelmatig samen en bepaalt het beleid van de faculteit. Het komt in de plaats van het
oude faculteitscollege. Het faculteitsbureau vormt het dagelijks bestuur van de faculteit.
Dit model noopt wel tot een delegatie van bevoegdheden. Personeelsaangelegenheden
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(zowel in de strikte zin van het woord als in een ruime zin m.b.t. de verdeling van
functies) en de onderwijs gerelateerde aangelegenheden die reeds door opleidingsraden
zijn beslist worden daarom toebedeeld aan het faculteitsbestuur. Dit sluit aan bij de
bevoegdheden van het oude faculteitscollege. De faculteitsraad behoudt de
bevoegdheid inzake de voorstellen houdende de aanduiding van fellows en de doctor
honoris causa.
Er wordt niet gekozen voor een sub-delegatie (verder delegatie van bevoegdheden aan
het faculteitsbureau al gedelegeerd van de faculteitsraad naar het faculteitsbestuur),
noch voor een delegatie van bevoegdheden van het faculteitsbestuur aan het
faculteitsbureau, gezien het faculteitsbureau het dagelijkse bestuur van de faculteit
vormt

en

niet

het

orgaan

is

om

beslissingen

te

nemen

inzake

personeelsaangelegenheden.
Evaluatie- en Bevorderingscommissie
De faculteit formuleert geen aanvullende bepalingen betreffende de samenstelling van
de Evaluatie- en Bevorderingscommissie. Dit is immers niet voorzien door het Centraal
reglement. Artikel 6 van het ZAP-reglement bepaalt verder het volgende: ‘Elk bestuur
stelt een evaluatie- en bevorderingscommissie (EBC) in. De facultaire EBC is samengesteld
uit minstens vijf leden van het ZAP die in hoofdorde tot die faculteit behoren, die bij
voorkeur de graad van gewoon hoogleraar hebben, zo niet de graad van hoogleraar. Eén
lid van de EBC mag een emeritus zijn, voor zover en zolang hij nog met enige
academische opdracht belast is. De decaan is altijd lid van de commissie en zit ze voor. De
samenstelling van de EBC wordt vierjaarlijks door het bestuur bepaald, behoudens de
noodzaak om in vervanging te voorzien van de leden ervan die niet meer aan de
voorwaarden voldoen om er deel van uit te maken”. In artikel 26, § 2 van het Centraal
reglement is bepaald dat gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling zodat
elke vakgroep vertegenwoordigd is.
Adviesorganen
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De bestaande organen worden bestendigd. De reeds werkende vrijstellingscommissies
voor de opleidingen in de rechten en de opleiding criminologie worden geformaliseerd
en

aan

deze

lijst

toegevoegd.

Hun

naam

wordt

echter

veranderd

naar

studietrajectcommissie.
Het faculteitsbureau kan daarenboven adviezen inwinnen en personen horen met een
bepaalde deskundigheid of personen die lid zijn van bepaalde universitaire commissies
(b.v. vertegenwoordiger commissie middelen of bibliotheekcommissie).
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