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Dit tuchtreglement is toepasselijk op alle studenten van de Universiteit Hasselt en tUL-studenten 
met hoofdinschrijving op campus Diepenbeek of campus Hasselt. Ook doctoraatsstudenten vallen 
daaronder. Zij dienen zich te gedragen met zin voor verantwoordelijkheid voor zichzelf, de anderen 
en hun omgeving. Van studenten die zich voorbereiden op een taak in de gemeenschap verwacht 
de universiteit dat zij reeds tijdens hun opleiding blijk geven van zelfdiscipline en 
verantwoordelijkheidszin. De studenten dienen zich tevens te onthouden van handelingen die niet 
stroken met de beginselen die aan de Universiteit ten grondslag liggen, zoals bepaald in de 
Opdrachtverklaring van de Universiteit (beschikbaar op de UHasselt-website). 

Het tuchtreglement is een instrument ter handhaving van de orde en de tucht. Anderzijds verschaft 
het tuchtreglement aan de betrokkenen informatie over de procedures en behoedt het voor 
willekeur bij sancties. De studenten ontlenen er tevens rechten aan, zoals een beroepsprocedure 
en het recht zich te laten bijstaan tijdens een tuchtprocedure. 
 
I Feiten die tot tuchtsancties aanleiding kunnen geven 

1. Tuchtmaatregelen worden genomen wanneer het gedrag van de student het ordelijk 
verstrekken van onderwijs en/of de maatschappelijke opdracht van de Universiteit in het 
gedrang brengt. 

2. Een tuchtmaatregel kan genomen worden in onder meer de volgende gevallen: 

a. het verstoren van de goede orde binnen de universitaire gemeenschap; 

b. het gebruik van geweld tegen leden van de universitaire gemeenschap; 

c. het opzettelijk of door grove nalatigheid berokkenen van schade aan universitaire 
gebouwen of goederen of aan gebouwen of goederen toebehorend aan leden van 
de universitaire gemeenschap; 

d. diefstal van universitaire lichamelijke of onlichamelijke goederen, waaronder maar 
niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, of onrechtmatig gebruik ervan; 
diefstal van goederen van leden van de universitaire gemeenschap; 

e. 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 de 
Opdrachtverklaring in het gedrang brengen. 

3. Wanneer meer dan één feit ten laste van een student wordt gelegd geeft dit aanleiding tot 
slechts één tuchtprocedure indien de Tuchtcommissie oordeelt dat er samenhang bestaat.  

4. Indien de Tuchtcommissie oordeelt dat er een samenhang bestaat tussen feiten gepleegd 
door meerdere studenten, kan beslist worden deze samen te voegen in een 
gemeenschappelijke tuchtprocedure. Dergelijke beslissing impliceert geenszins dat de 
betrokken studenten dezelfde sanctie krijgen. 

 
II Mogelijke tuchtmaatregelen 

5. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

a. de berisping; 
b. de ontzegging van het recht om één of meer opleidingsonderdelen of bepaalde leer- 

en onderwijsactiviteiten te volgen, of gebruik te maken van bepaalde faciliteiten; 
c. de tijdelijke wegzending voor een bepaalde duur binnen het lopende academiejaar; 
d. de tijdelijke wegzending tot op het einde van het lopende academiejaar; 
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e. de tijdelijke wegzending voor meerdere academiejaren; 
f. de definitieve wegzending. 

 
III Onderzoek 

6. Het onderzoek van de tuchtzaken wordt geleid door de vicerector onderwijs of bij zijn/haar 
afwezigheid of onbeschikbaarheid door de vicerector onderzoek. De vicerector kan zich 
hiervoor laten bijstaan. 

7. Het onderzoek van het tuchtdossier door de vicerector dient binnen een redelijke termijn te 
gebeuren en geeft aanleiding tot seponering of doorverwijzing naar de Tuchtcommissie. 
Indien de vicerector de aangelegenheid voor behandeling doorverwijst naar de 
Tuchtcommissie, stelt hij/zij de betrokken student hiervan schriftelijk in kennis bij 
aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs, waarin de hem ten laste gelegde 
tekortkoming vermeld wordt. Indien de student minderjarig is,wordt tevens de wettelijke 
vertegenwoordiger ingelicht.  

8. In geval van dwingende noodzakelijkheid of bij strafrechtelijke vervolging kan de 
behandelende vicerector, in samenspraak met de rector, of de Tuchtcommissie een 
voorlopige ordemaatregel nemen. De maatregel, de dwingende noodzakelijkheid evenals de 
duur worden gemotiveerd. De betrokken student wordt schriftelijk in kennis gesteld van 
deze ordemaatregel. Indien de student minderjarig is, wordt tevens de wettelijke 
vertegenwoordiger ingelicht. Deze maatregel vervalt van rechtswege in geval van 
seponering of uitspraak door de Tuchtcommissie. 

Indien na de behandeling ten gronde aan de betrokken student een tijdelijke wegzending 
wordt opgelegd, wordt de duur van een eventuele preventieve schorsing in mindering 
gebracht van de sanctie. 

 
IV Tuchtcommissie 

9. De Tuchtcommissie bestaat uit:  

- de vicerector die niet het onderzoek heeft gedaan, of een door de rector vooraf 
aangeduid lid van het zelfstandig academisch personeel als plaatsvervanger voor 
het geval beide vicerectoren afwezig of onbeschikbaar zijn, hij/zij treedt op als 
voorzitter; 

- de faculteitsdecanen of per faculteit het lid van het zelfstandig academisch 
personeel dat de decaan hiertoe aanduidt; 

- de directeur onderwijscoördinatie; 
- twee studenten, aangeduid door het Bestuurscollege op voorstel van de 

Studentenraad uit de verkozen leden van de Studentenraad, die geen lid zijn van 
het Bestuurscollege. 

De samenstelling van de Tuchtcommissie wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld op 
voorstel van het College van Decanen voor de duur van het mandaat van de rector. De 
studenten worden jaarlijks in september aangeduid. 

Het secretariaat van de Tuchtcommissie wordt opgenomen door een juridische 
stafmedewerker bij het rectoraat, aangeduid door de rector. Hij neemt als waarnemer deel 
aan alle vergaderingen van de Tuchtcommissie. 

10. De leden van de Tuchtcommissie zijn door geheimhouding gebonden. 
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11. De Tuchtcommissie neemt beslissingen met betrekking tot het al dan niet nemen van 
tuchtmaatregelen bij delegatie door de Raad van Bestuur, overeenkomstig artikel 13 §2 
van het decreet van 11 juni 2008 houdende het statuut van de Universiteit Hasselt en de 
Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg, op basis van een uitdrukkelijke delegatie 
door de Raad van Bestuur, goedgekeurd op 14.12.2010. 

 
V Procedure 

12. De opgeroepen student heeft vanaf de dag van kennisname van de verwijzing naar de 
Tuchtcommissie inzage in het dossier. Hij kan zich laten bijstaan door een persoon naar 
keuze. 

13. In geval van verwijzing naar de Tuchtcommissie wordt de betrokken student ten minste 14 
kalenderdagen voor de hoorzitting bij aangetekende brief door de voorzitter van de 
Tuchtcommissie opgeroepen. Daarbij wordt aangeduid op welke plaats, datum en uur de 
Tuchtcommissie de student zal horen. 

14. De zittingen van de Tuchtcommissie vinden plaats achter gesloten deuren. 

15. De Tuchtcommissie kan alle onderzoeksmaatregelen nemen die zij nodig acht, met inbegrip 
van het horen van getuigen. 

16. Na de betrokken student gehoord te hebben en desgevallend kennis te hebben genomen 
van zijn verweerschrift, of na vaststelling dat de student afwezig blijft ondanks zijn/haar 
oproeping, neemt de Tuchtcommissie een beslissing bij gewone meerderheid van stemmen. 

17. De Tuchtcommissie kan oordelen dat haar beslissing onmiddellijk uitvoerbaar is, mits 
bijzondere motivering. 

18. De beslissing van de Tuchtcommissie geldt als een collegiale beslissing. Interne 
standpunten noch het resultaat van de stemming worden meegedeeld. 

19. Een afschrift van de met redenen omklede beslissing wordt aan de betrokkene als 
aangetekende zending toegezonden of overhandigd tegen ondertekening van een 
ontvangstbewijs. 

 
VI Beroep 

20. De betrokken student beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen ingaand de dag na 
de betekening van de beslissing van de Tuchtcommissie, om beroep aan te tekenen bij het 
Bestuurscollege. 

21. Het met redenen omklede bezwaarschrift dient bij aangetekende brief gericht te worden 
aan de voorzitter van het Bestuurscollege. 

22. De student kan in het met redenen omklede bezwaarschrift verzoeken door het 
Bestuurscollege gehoord te worden. 

23. Indien de student verzocht heeft om gehoord te worden, wordt hij hiertoe per 
aangetekende brief uitgenodigd. De vergadering van het Bestuurscollege waarop het 
beroep wordt behandeld moet minstens 14 kalenderdagen na de datum van betekening van 
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de uitnodiging plaatsvinden. De vicerector die het voorafgaandelijke onderzoek heeft 
gedaan en de vicerector die als voorzitter fungeerde van de Tuchtcommissie, dienen voor 
de behandeling van en stemming over desbetreffend agendapunt de vergadering te 
verlaten.  

24. Na het nemen van alle onderzoeksmaatregelen die nodig worden geacht, neemt het 
Bestuurscollege een beslissing bij gewone meerderheid van stemmen.  

25. De beslissing in beroep wordt binnen 14 kalenderdagen ingaand de dag na de beslissing 
van het Bestuurscollege bij aangetekende zending aan de betrokkene betekend of 
overhandigd tegen ondertekening van een ontvangstbewijs. 

 
VII Inwerkingtreding 

26. Dit tuchtreglement treedt in werking op 15.12.2010. 


