OVERLEGPLATFORM BESTUUR EN STUDENTENRAAD ASRA
Huishoudelijk reglement
Goedgekeurd door het Uitvoerend College en ASRA op 16-03-2005

Artikel 1
Binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen v.z.w., hierna ‘de associatie’ genoemd,
wordt een ‘Overlegplatform bestuur en studentenraad’ geïnstalleerd, hierna verder ‘het overlegplatform’
genoemd.
Dit overlegplatform is gelegen te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 55. Alle correspondentie gebeurt
ter attentie van de voorzitter van het overlegplatform, op het correspondentieadres van de Associatie
Universiteit & Hogescholen Antwerpen v.z.w.
Artikel 2
Het overlegplatform beoogt het overleg tussen het bestuur van de associatie en de studenten van de
instellingen van de associatie, m.b.t. de studentenaangelegenheden die aan de associatie zijn overgedragen in toepassing van artikel 100, 101 of 102 van het ‘Decreet betreffende de herstructurering van
het hoger onderwijs in Vlaanderen’ (4 april 2003) en overeenkomstig de bepalingen in het ‘Decreet betreffende de participatie in het hoger onderwijs’ (19 maart 2004).
De Associatie StudentenRaad Antwerpen, hierna ASRA genoemd, vormt overeenkomstig de reglementeringen in dit laatste decreet, de vertegenwoordiging van de studenten.
Artikel 3
Het bestuur van de associatie biedt het overlegplatform inzagerecht en adviesbevoegdheid over alle
aspecten conform de specificatie in artikel 2 van dit huishoudelijk reglement.
Artikel 4
Het bestuur van de associatie kan in uitbreiding van de aangelegenheden vermeld in artikel 2 van dit
huishoudelijk reglement, aan het overlegplatform advies vragen voor aangelegenheden die niet op instellingsniveau noch op Vlaams niveau worden behandeld.
Artikel 5
Het overlegplatform vergadert minstens twee keer per academiejaar. De data worden op het einde van
ieder academiejaar vastgelegd.
Artikel 6
Het overlegplatform is paritair samengesteld uit twee geledingen:
. de gemandateerde studentenafvaardiging;
. de gemandateerde bestuursafvaardiging.
De studentenafvaardiging wordt samengesteld op basis van één vertegenwoordiger per instelling in de
associatie, tevens lid van de ASRA. Het mandaat van de afgevaardigden uit de studentenafvaardiging
bedraagt één jaar en is verlengbaar. Het staat een mandaatgever vrij om het mandaat van een door
hem aangeduide afgevaardigde te beëindigen. Indien de gemandateerde vertegenwoordiger verhinderd
is, kan een plaatsvervanger, lid van ASRA, de vergadering bijwonen.
De bestuursafvaardiging wordt samengesteld uit de bestuurders van de associatie die deel uitmaken
van het Uitvoerend College van de associatie.
Artikel 7
De voorzitter van de raad van bestuur van de associatie is voorzitter van het overlegplatform. Hij is lid
van de vergadering zonder stemrecht.
De studentenafvaardiging duidt een ondervoorzitter en een vervangend ondervoorzitter aan.
De voorzitter, of bij afwezigheid de voorzitter ondervoorzitter? van het Uitvoerend College van de associatie, zit de vergadering voor.
De voorzitter en de ondervoorzitter bepalen de agenda.
De voorzitter is belast met de goede orde tijdens de vergaderingen van het overlegplatform.
De ondervoorzitter staat de voorzitter bij met de organisatie van de werking van het overlegplatform.
Het mandaat van ondervoorzitter en plaatsvervangend ondervoorzitter duurt één jaar en is verlengbaar.
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Artikel 8
Beide geledingen kunnen beroep doen op deskundigen. Het aantal deskundigen per geleding kan nooit
groter zijn dan vier. De aanwezigheid van deskundigen wordt binnen de vijf werkdagen, na het ontvangen van de agenda, aan de voorzitter gemeld.
Artikel 9
Ieder lid van de vergadering kan een agendapunt voorstellen aan de voorzitter of de ondervoorzitter. De
uitnodiging, agenda en stukken worden minstens vijf werkdagen voor de bijeenkomst aan de vergadering bezorgd.
Artikel 10
Bij hoogdringendheid kan het overlegplatform bijeengeroepen worden op verzoek van drie leden van de
vergadering.
Artikel 11
Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid in de geleding studentenafvaardiging
en met unanimiteit in de geleding bestuursafvaardiging.
Bij een advies wordt gestreefd naar consensus. Bij gebrek aan consensus worden de verschillende
standpunten in het advies weergegeven.
Artikel 12
Een wijziging van dit huishoudelijk reglement, een advies of een protocol kunnen maar geldig tot stand
komen wanneer 50% van iedere geleding aanwezig is.
Indien het quorum niet bereikt wordt, wordt het agendapunt naar een volgende vergadering verschoven.
Bij een vergadering na ‘tweede uitnodiging’ is het aanwezigheidsquorum niet meer vereist.
Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement kunnen slechts met unanimiteit bij de geleding bestuursafvaardiging en bij een 2/3 meerderheid bij de geleding studentenafvaardiging worden goedgekeurd.
Artikel 13
De voorzitter ziet erop toe dat van elke vergadering een openbaar verslag wordt opgesteld. Dit wordt
binnen de vier weken naar de leden verstuurd. Elementen die discretie noodzaken worden in aanvullende notulen opgenomen en liggen ter inzage voor de leden.
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