PARTICIPATIEREGLEMENT
van de
VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Artikel 1: Medebestuur door studenten
De studentenvertegenwoordigers worden betrokken bij alle aangelegenheden die de studenten aanbelangen.
De studenten zijn vertegenwoordigd in de studentenraad en binnen de volgende organen:
•
•
•
•
•
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•
•
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academische raad
onderwijsraad
raad internationaal beleid
stuvoraad
faculteitsraden
faculteitsbesturen
opleidingsraden

Alle aan de leden van de vergadering toegekende rechten en plichten, zijn op gelijke wijze van toepassing voor
de studentenvertegenwoordigers.
De studentenvertegenwoordigers in bovenvermelde organen hebben dus niet alleen het recht gehoord te
worden, maar eveneens om daadwerkelijk te participeren in de bespreking en mee te beslissen.
Artikel 2: De Studentenraad wordt rechtstreeks verkozen
De studentenvertegenwoordigers
studentengemeenschap.
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Artikel 3: Periode van kandidaatstelling
De periode van kandidaatstelling start in de tweede lesweek van het tweede semester en eindigt in de tweede
week van maart.
Artikel 4: Stemperiode
De verkiezing van de Studentenraad vindt jaarlijks plaats tijdens het tweede semester van het academiejaar
voorafgaand aan het academiejaar waarvoor de Studentenraad wordt geïnstalleerd. De stemperiode start twee
weken na de beëindiging van de periode van kandidaatstelling. De stemperiode duurt tot minstens één week na
de lentevakantie en eindigt ten laatste twee weken voor de aanvang van de blokperiode voorafgaand aan de
tweede examenperiode.
De stemperiode telt minimum 3 weken, maar kan door de verkiezingscommissie telkens met één week verlengd
worden zolang het quorum niet in alle kieskringen behaald werd.
Artikel 5: Uitoefening en delegatie van bevoegdheden door de Studentenraad
§ 1. De Studentenraad kan uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die
studenten aanbelangen aan de interne organen van de universiteit. Het betrokken orgaan brengt na ontvangst
van een advies een met redenen omklede schriftelijke reactie uit in de vorm van een voorstel.
§ 2. De Studentenraad kan zijn bevoegdheden delegeren naar participatiecommissies, de geledingen van
studentenvertegenwoordigers, binnen de bestaande organen van de universiteit.
§ 3. Het bevoegde bestuursorgaan1 van de universiteit delegeert het nemen van alle beleidsbeslissingen m.b.t.
de werking en de organisatie van de studentenvoorzieningen binnen de perken van de
meerjarenbegroting van afdeling III – studentenvoorzieningen - en het goedkeuren van reglementen
m.b.t. de organisatie van de studentenvoorzieningen naar de Studentenraad.
Artikel 6: Aanduiding of voordracht van studentenvertegenwoordigers
§ 1. De studentenvertegenwoordigers in interne en externe organen worden aangeduid of door de Studentenraad
of op de wijze zoals bepaald in het Organiek Statuut of in dit participatiereglement.

De Raad van Bestuur is o.m. bevoegd voor het bepalen, middels de goedkeuring van een algemeen
strategisch plan (ASP), van het algemeen strategisch beleid binnen de door de Universiteitsraad vastgestelde
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§ 2. De studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur wordt aangeduid door de Universiteitsraad op
voorstel van de studentenvertegenwoordigers in de universiteitsraad en na een advies van de studentenraad.
§ 3. De studentenvertegenwoordigers in de stuvoraad worden voor de helft aangeduid door de Studentenraad en
voor de helft aangeduid door de raad van bestuur, op voorstel van de Studentenraad.
§ 4. De studentenvertegenwoordigers in de participatiecommissies van de opleidingsraden worden
aangeduid/verkozen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk reglement van de faculteit.
Het departement Onderwijs- en Studentenbeleid voorziet, in overleg met de Studentenraad, richtlijnen voor de
samenstelling van de studentenvertegenwoordiging in de opleidingsraden. Het departement Onderwijs- en
Studentenbeleid bewaakt de samenstelling en de wijze waarop die tot stand komt en informeert de Studentenraad
hierover.
§ 5. M.b.t. de aanduiding van studentenvertegenwoordigers in de participatiecommissies van de
faculteitsraden verloopt de procedure als volgt:
1. De studenten die, zoals gedefinieerd in artikel 1 van het algemeen reglement van de Studentenraad en
de Stuvoraad, voor het daaropvolgend academiejaar voor de Studentenraad verkozen zijn binnen een
facultaire kieskring worden automatisch aangeduid als studentenvertegenwoordiger in hun
faculteitsraad;
2. Voor de resterende mandaten in de faculteitsraden worden studentenvertegenwoordigers van de
faculteitsraden aangeduid/verkozen overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het huishoudelijk
reglement van de faculteit.
Het departement Onderwijs- en Studentenbeleid voorziet, in overleg met de Studentenraad, richtlijnen voor de
samenstelling van de studentenvertegenwoordiging in de faculteitsraden. Onderwijs-& Studentenbeleid bewaakt
de samenstelling en de wijze waarop die tot stand komt en informeert de Studentenraad hierover.
§ 6. M.b.t. de aanduiding van studentenvertegenwoordigers van de participatiecommissies in de
faculteitsbesturen verloopt de procedure als volgt:
De studentenvertegenwoordigers in de faculteitsbesturen worden aangeduid door en vanuit de
studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraad.
Artikel 7: Faciliteiten inzake onderwijs- en examenregeling
Het bevoegde bestuursorgaan voorziet voor de studentenvertegenwoordigers die aangeduid werden door de
Studentenraad of het bevoegde bestuursorgaan zoals bepaald in artikel 6 de nodige faciliteiten op het gebied van
onderwijs- en examenregeling. Zij krijgen daartoe het statuut van reflex-student toegekend zoals gedefinieerd in
het onderwijs- en examenreglement.
Artikel 8: Ondersteuning van de werking van de studentenvertegenwoordiging
De universiteit stelt een ingericht lokaal ter beschikking aan Studentenraad. Dit lokaal is uitsluitend bestemd voor
activiteiten verbonden aan de werking van de Studentenraad.
De universiteit voorziet in haar begroting de nodige budgetlijnen om de studentenraad toe te laten goed te
functioneren zonder dat de studentenvertegenwoordigers persoonlijke middelen hoeven te investeren.
De universiteit zorgt voor administratieve ondersteuning en organiseert het aankopen van diensten en goederen
zodat de studentenvertegenwoordigers geen aankopen moeten prefinancieren met persoonlijke middelen.
De universiteit ondersteunt de communicatie van de Studentenraad.
De dienstverantwoordelijken ondersteunen de studentenvertegenwoordigers in functie van een goed begrip van
studentgericht en studentengerelateerd beleid. Dat kan gebeuren op initiatief van de dienstverantwoordelijken of
op vraag van de studentenvertegenwoordigers. De studentenvertegenwoordigers, aangeduid zoals bepaald in
artikel 6, kunnen gebruik maken van het voor personeelsleden beschikbaar aanbod voor vorming, training en
opleiding.
De studentenraad kan een gemotiveerd voorstel over de gewenste ondersteuning overmaken aan het bevoegde
bestuursorgaan.

algemene strategische visie; de vaststelling van de jaar-en meerjarenbegroting en de jaarrekening van de
Universiteit, en de opmaak van het jaarverslag; het vastleggen en aanpassen van het investerings-en
financieringsplan; personeelsaangelegenheden. De Raad van Bestuur mag zijn bevoegdheden delegeren.
(uit artikel 27 en 28 van het Organiek Statuut)
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Artikel 9: Geschillenregeling
Indien zich geschillen zouden voordoen over de uitvoering en interpretatie van de participatierechten is het de
vicerector Onderwijs en Studentenzaken die in het geschil zal bemiddelen. Indien nodig zal de rector het geschil
beslechten.
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