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Dit reglement werd goedgekeurd door 
- de Raad van Bestuur  van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw op 13 mei 2008; 
- de Associatie Studentenraad Antwerpen op 14 mei 2008. 
   
   
RECHTSGROND 
 
- Decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap; 
- Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap; 
- Decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, zoals 

gewijzigd; 
- Decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het 

hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in 
de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen (hierna 
Participatiereglement genoemd). 

 
 

  

VASTSTELLING 
 
Artikel 1 
 
Conform de artikelen II 65 en 66 van het Participatiedecreet nemen Associatie Universiteit & Hogescholen 
Antwerpen vzw (verder genoemd ‘Associatie’) en de Associatie Studentenraad Antwerpen (verder genoemd 
‘Studentenraad’) dit participatiereglement aan, met inbegrip van elke eventuele wijziging zoals bepaald in 
artikel 13.  
 
 

  

DOELSTELLING 
   
Artikel 2 
 
Het participatiereglement heeft als doel de relatie tussen de Associatie en de Studentenraad te regelen en 
bepaalt: 
- de wijze waarop de vertegenwoordiging van studenten in de participatieorganen binnen de Associatie 

wordt geregeld; 
- de wijze waarop de verkiezing van de vertegenwoordigers van de studenten wordt geregeld; 
- de wijze waarop de samenstelling en werking van de studentenparticipatieorganen binnen de Associatie 

wordt geregeld; 
- de bevoegdheden die aan de Studentenraad worden toegekend en de procedureregels die bij het uitoe-

fenen van deze bevoegdheden in acht moeten worden genomen; 
- de wijze waarop geschillen over de uitvoering van en/of over de interpretatie van een bepaling in het par-

ticipatiereglement worden beslecht. 
   

 
STATUUT EN FACILITEITEN VOOR STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS 
   

REGLEMENT OP DE STUDENTENPARTICIPATIE BINNEN DE  
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Goedgekeurd 
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Artikel 3 
 
3.1 De Associatie draagt er zorg voor dat de (voormalige) vertegenwoordigers van de studenten in de 

participatieorganen binnen de Associatie op geen enkele wijze nadelen ondervinden of sancties krij-
gen voor de daden gesteld in de uitoefening van hun mandaat. 

   
3.2 De vertegenwoordigers van de studenten die menen vanwege hun lidmaatschap in de participatieor-

ganen binnen de Associatie benadeeld te zijn of een sanctie te hebben gekregen, kunnen hiertegen 
een met redenen omkleed bezwaar indienen, in eerste instantie bij de voorzitters van respectievelijk 
de Studentenraad en de Associatie. Indien één van deze betrokken partij is wordt het bezwaar inge-
diend bij diens ondervoorzitter. 

   
Artikel 4 
   
De Associatie zorgt ervoor dat de Studentenraad kan genieten van de nodige infrastructurele, financiële, 
administratieve en educatieve ondersteuning. 
   
Artikel 5 
   
5.1 Elke studentenvertegenwoordiger kan naar aanleiding van een overleg met de Associatie een verga-

derattest verkrijgen. Dit wordt afgeleverd door de voorzitter van de Associatie 
   
5.2 Voor de activiteiten van de Studentenraad kan elke studentenvertegenwoordiger eveneens een ver-

gaderattest ontvangen, dit wordt afgeleverd door de voorzitter van de Studentenraad 
   
PARTICIPATIEORGANEN MET STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS 
   
Artikel 6 
   
6.1 De organisatie van de studentenparticipatie verloopt volgens het ‘Overlegplatform Bestuur en Studen-

tenraad ASRA’. 
   
6.2 De samenstelling en werking worden bepaald in een huishoudelijk reglement. 
   
VERKIEZING VAN STUDENTENVERTEGENWOORDIGERS BINNEN DE STUDENTENRAAD 
   
Artikel 7 
   
7.1 De verkiezingen van de studentenvertegenwoordigers voor de Studentenraad wordt binnen de instel-

ling georganiseerd. 
   
7.2 De interne organisatie van de Studentenraad wordt binnen een huishoudelijk reglement bepaald. 
   
Artikel 8 
 
De Associatie roept, in afspraak met de betrokken studentenvertegenwoordigers, bij het begin van ieder 
academiejaar en uiterlijk op 15 november de Studentenraad voor hun eerste vergadering samen. De Associ-
atie ziet toe op de tijdige invulling, vanuit elke instelling, van de studentenvertegenwoordiging van de Studen-
tenraad. 
   
BEVOEGDHEDEN VAN DE STUDENTENRAAD 
   
Artikel 9 
   
9.1 De Studentenraad behartigt de materiële en morele belangen van elke student van de Associatie 

Antwerpen. 
   
9.2 De Studentenraad is bevoegd om over alle aangelegenheden die de studenten redelijkerwijze aanbe-

langen, uit eigen beweging aan de Raad van Bestuur van de Associatie schriftelijk voorstellen te doen 
en standpunten kenbaar te maken. De Raad van Bestuur van de Associatie brengt binnen 30 dagen 
na ontvangst van een schriftelijk voorstel of standpunt steeds een met redenen omklede schriftelijke 
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reactie uit aan de Studentenraad. Voordat de Raad van Bestuur van de Associatie een reactie uit-
brengt, stelt de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Associatie de voorzitter van de Studenten-
raad in de gelegenheid om hierover met hem of haar in overleg te treden. 

   
Artikel 10 
   
De Associatie en de Studentenraad onderhandelen de lijst van overleg- en/of werkgroepen waarvoor de 
Studentenraad het recht heeft 2 vertegenwoordigers af te vaardigen. Deze vertegenwoordiging is minstens 
gegarandeerd in de werkgroep Onderwijs en de werkgroep Studeren doe je in Antwerpen.  
   
INFORMATIEDOORSTROOM 
   
Artikel 11 
   
De Associatie voorziet de Studentenraad van de agenda’s en de verslagen van de Raad van Bestuur en van 
de Algemene Vergadering. 
   
GESCHILLENREGELING 
   
Artikel 12 
   
Er is sprake van een geschil als de Raad van Bestuur van de Associatie en de Studentenraad het ondanks 
bijkomend overleg, respectievelijk een gewijzigd voorgenomen besluit niet eens zijn over de uitvoering van 
het Participatiereglement en/of de interpretatie van een bepaling van het Participatiereglement. 
Indien er een geschil is over de uitvoering van het Participatiereglement en/of de interpretatie van een bepa-
ling van het Participatiereglement, proberen de voorzitter van de Studentenraad of zijn afgevaardigde en de 
voorzitter van de Associatie of zijn afgevaardigde in de eerste plaats een akkoord te bereiken. Dit akkoord 
wordt voorgelegd ter goed- of afkeuring aan de Studentenraad en de Associatie.  
Als de voorzitters of hun vertegenwoordigers geen akkoord bereiken, of als het akkoord door een van de 
partijen afgekeurd wordt, dan wordt er door beide partijen, in onderlinge overeenstemming een derde partij 
gezocht die dan zal optreden als bemiddelaar. 
   
WIJZIGINGEN 
   
Artikel 13 
   
De Raad van Bestuur van de Associatie en de Studentenraad nemen respectievelijk op grond van consen-
sus in de Raad van Bestuur en op grond van een volstrekte meerderheid van stemmen in de Studentenraad, 
een eventuele wijziging van het Participatiereglement aan. 
 


