Tuchtreglement voor studenten
van de Vrije Universiteit Brussel
Dit tuchtreglement heeft verschillende doelstellingen:
Enerzijds is het een instrument dat er toe strekt om de orde en tucht te handhaven zowel op de campus als in
het onderwijsgebeuren. Anderzijds verschaft het tuchtreglement aan de betrokkenen informatie over de
procedures en helpt het behoeden voor willekeur bij sancties. De studenten ontlenen er tevens rechten aan,
zoals een beroepsprocedure en het recht zich te laten bijstaan.
Van studenten die deel uitmaken van de universitaire gemeenschap wordt verwacht dat zij zich gedragen met
zin voor verantwoordelijkheid en vanuit respect voor de anderen en hun omgeving, en daarbij blijk geven van
zelfdiscipline. In die zin moet het tuchtreglement dan ook beschouwd te 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.
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Orde en tucht tijdens onderwijsactiviteiten
Artikel 1.
Bij de docenten berust de orde en tucht van hun colleges. Zij hebben het recht aan de studenten die hen
oneerbiedig behandelen of die de orde verstoren de gepaste maatregel op te leggen teneinde de orde te
herstellen (onder meer hen bevelen het lokaal te verlaten).

Feiten die tot tuchtsancties aanleiding kunnen geven.
Artikel 2.
§1 Een student kan onderworpen worden aan een tuchtprocedure in onder meer de volgende gevallen:


het plegen van als misdrijf omschreven feiten;



het gebruik van geweld tegen leden van de universitaire gemeenschap of opzettelijke beschadiging
van hun eigendommen;



het opzettelijk of door grove nalatigheid berokkenen van schade aan universitaire gebouwen of
goederen;



diefstal van universitaire lichamelijke of onlichamelijke goederen of onrechtmatig gebruik ervan;



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.



het verstoren van de goede orde binnen de universitaire gemeenschap;

§2. Wanneer meer dan één feit ten laste van een student wordt gelegd geeft dit aanleiding tot slechts één
tuchtprocedure.
§3. Indien het tuchtorgaan oordeelt dat er een samenhang tussen een aantal dossiers bestaat, kan beslist
worden deze samen te voegen.

Onderzoek.
Artikel 3.
§1. Het onderzoek van de tuchtzaken wordt geleid door de vicerector onderwijs en studentenbeleid1. Hij/zij
mag zich in die opdracht laten bijstaan door de decaan van de betrokken faculteit of door een lid van het
academisch personeel dat geen betrokken partij is. Anonieme klachten of meldingen worden niet in aanmerking
genomen.
§2. De betrokken studenten wordt schriftelijk in kennis gesteld van de ten laste gelegde feiten. Indien de
student minderjarig is, wordt tevens de wettelijke vertegenwoordiger ingelicht.

Artikel 4.
§1. Het onderzoek van het tuchtdossier dient binnen een redelijke termijn te gebeuren en geeft aanleiding tot
seponering of verwijzing naar de tuchtcommissie.
§2. De betrokken student wordt schriftelijk in kennis gesteld van de in §1 vermelde beslissing.

Tuchtcommissie.
Artikel 5.
§1. De tuchtcommissie bestaat uit de rector, die optreedt als voorzitter van de tuchtcommissie, 3 leden van het
Academisch Personeel en 3 studenten.
Zolang de vicerector onderwijs en de vicerector studentenbeleid twee onderscheiden functies zijn worden de
betreffende bevoegdheden vermeld in dit reglement waargenomen door de vicerector studentenbeleid.
1
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§2. De leden van het academisch personeel die deel uitmaken van de tuchtcommissie worden jaarlijks
aangeduid door het bevoegde bestuursorgaan.
De afgevaardigde van de rector wordt desgevallend, op voordracht van de rector, aangeduid door het bevoegde
bestuursorgaan.
De student-leden worden jaarlijks 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 de juridische dienst.

Procedure.
Artikel 6.
In geval van verwijzing naar de tuchtcommissie wordt de betrokkene ten minste 10 werkdagen voor de
hoorzitting bij aangetekend schrijven door de voorzitter van de tuchtcommissie opgeroepen.

Artikel 7.
Een student die aan de tuchtprocedure wordt onderworpen heeft steeds het recht op
- inzage in het volledig dossier;
- bijstand door een persoon naar keuze, en kan indien gewenst tevens vragen dat ook een vertegenwoordiger
van de studentenraad de zitting bijwoont.

Artikel 8.
§1. De hoorzitting(en) van de tuchtcommissie vinden plaats achter gesloten deuren.
§2. De tuchtcommissie kan alle onderzoeksmaatregelen nemen die zij nodig acht, met inbegrip van het horen
van getuigen.
§3. Na de betrokkenen gehoord te hebben neemt de tuchtcommissie een beslissing bij gewone meerderheid
van stemmen. Staking van stemmen dient, in voorkomend geval, in het voordeel van de student uitgelegd.
§4. Een afschrift van de met redenen omklede beslissing wordt aan de betrokkenen per aangetekend schrijven
overgemaakt.

Beroep.
Artikel 9.
§1. De betrokkene beschikt over een termijn van 10 werkdagen, na de schriftelijke betekening van de
beslissing overeenkomstig de bepaling van art. 8 §4, om beroep aan te tekenen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
§2. Het met redenen omklede bezwaarschrift dient bij aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van
voornoemd orgaan.
§3. De betrokkene kan in het met redenen omklede bezwaarschrift verzoeken om gehoord te worden.
§4. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing niet op.

Artikel 10.
§1. Het met redenen omklede bezwaarschrift wordt op de eerstvolgende vergadering van het bevoegde
bestuursorgaan behandeld.
§2. Een lid van de tuchtcommissie dat tevens in hetzelfde orgaan zetelt dient voor de behandeling van
desbetreffend agendapunt de vergadering te verlaten.

Artikel 11.
§1. Na het nemen van alle onderzoeksmaatregelen die nodig worden geacht, neemt het bevoegde
bestuursorgaan een beslissing bij gewone meerderheid van stemmen. Staking van stemmen dient, in
voorkomend geval, in het voordeel van de student uitgelegd.
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§2. De beslissing wordt binnen 10 werkdagen na uitvoerbaarheid bij aangetekend schrijven aan de betrokkene
betekend.

Sancties.
Artikel 12.
§1. De volgende tuchtsancties kunnen worden uitgesproken:
1. vermaning;
2. verbreking van het huurcontract van de student-huurder in de studentenkamers van de VUB;
3. tuchtschorsing voor het gebruik van bepaalde diensten en/of het bijwonen van bepaalde colleges;
4. tuchtschorsing met inbegrip van schorsing voor de examens;
5. uitsluiting;
§2. De tuchtschorsing voor het gebruik te maken van bepaalde diensten en/of het bijwonen van bepaalde
colleges, en de tuchtschorsing met inbegrip van schorsing voor de examens kan uitgesproken worden voor een
termijn van ten hoogste één jaar.
§3. De 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 ingeschreven
worden na een periode van tenminste 3 jaar op basis van een met redenen omklede beslissing, of na
uitzonderlijk gemotiveerde toelating van de vicerector onderwijs en studentenbeleid.
§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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