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REGLEMENT HOUDENDE DE PROCEDURE TOT AANWIJZING VAN DE LEDEN VAN 
HET BESTUURSCOLLEGE VAN DE UNIVERSITEIT GENT  

 
 

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE UNIVERSITEIT GENT : 
 
Gelet op het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap, zoals het werd gewijzigd; 
 
Gelet op het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het 
Universitair Centrum Antwerpen, inzonderheid op artikel 10, zoals laatst gewijzigd door 
bijzonder decreet van 24 april 2014; 
 
Overwegende dat de leden van het Bestuurscollege en hun plaatsvervangers die het 
zelfstandig academisch personeel, het assisterend academisch personeel, het administratief 
en technisch personeel, de studenten en de openbare instanties, politieke, sociaal-
economische en culturele milieus vertegenwoordigen, worden aangewezen door de Raad 
van Bestuur op voordracht van de betrokken geledingen, rekening houdend met het 
genderevenwicht waarbij ten hoogste twee derde van de leden van het Bestuurscollege 
bestaat uit personen van hetzelfde geslacht; dat de procedure tot aanwijzing van de 
voormelde leden van het Bestuurscollege en hun plaatsvervangers moet worden vastgelegd 
door de Raad van Bestuur; 
 
 

B E S L U I T : 
 
Artikel 1.  
 
Voor de vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel (ZAP), het 
assisterend academisch personeel (AAP), het administratief en technisch personeel (ATP), 
de studenten en de openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus 
geldt een onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van de Raad van Bestuur en van het 
Bestuurscollege, zowel voor de titularis als voor de plaatsvervanger. 
 
Lidmaatschap van het Bestuurscollege, zowel voor de titularis als voor de plaatsvervanger, is 
eveneens onverenigbaar met het ambt van directeur van een directie van de centrale 
administratie van de Universiteit Gent of van decaan of onderwijsdirecteur in een faculteit 
van de Universiteit Gent en dit vanaf het opnemen van deze functie.   
 
Artikel 2.  
 
Voor de vertegenwoordiging van het ZAP in het Bestuurscollege doen de verkozen leden 
van de Raad van Bestuur, zetelend voor het ZAP (hierna ‘de geleding van het ZAP’), een 
voordracht van minstens 2 mannelijke en 2 vrouwelijke leden.  
 
Voor de vertegenwoordiging van het AAP in het Bestuurscollege doen de verkozen leden 
van de Raad van Bestuur, zetelend voor het AAP (hierna ‘de geleding van het AAP’), een 
voordracht van minstens één mannelijke kandidaat-titularis met daaraan gekoppeld een 
kandidaat-plaatsvervanger voor het AAP van hetzelfde geslacht en van minstens één 
vrouwelijke kandidaat-titularis voor het AAP met daaraan gekoppeld een kandidaat-
plaatsvervanger voor het AAP van hetzelfde geslacht. 
 
Voor de vertegenwoordiging van het ATP in het Bestuurscollege doen de verkozen leden 
van de Raad van Bestuur, zetelend voor het ATP (hierna ‘de geleding van het ATP’), een 
voordracht van minstens één mannelijke kandidaat-titularis voor het ATP met daaraan 
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gekoppeld een kandidaat-plaatsvervanger voor het ATP van hetzelfde geslacht en van 
minstens één vrouwelijke kandidaat-titularis voor het ATP met daaraan gekoppeld een 
kandidaat-plaatsvervanger voor het ATP van hetzelfde geslacht. 
 
Voor de vertegenwoordiging van de studenten in het Bestuurscollege doen de verkozen 
leden van de Raad van Bestuur, zetelend voor de studenten (hierna ‘de geleding van de 
studenten’), een voordracht van minstens één mannelijke kandidaat-titularis voor de 
studentengeleding met daaraan gekoppeld een kandidaat-plaatsvervanger voor de 
studentengeleding van hetzelfde geslacht en van minstens één vrouwelijke kandidaat-
titularis voor de studentengeleding met daaraan gekoppeld een kandidaat-plaatsvervanger 
voor de studentengeleding van hetzelfde geslacht. 
 
Voor de vertegenwoordiging van de openbare instanties, politieke, sociaal-economische en 
culturele milieus in het Bestuurscollege wordt de Vlaamse Regering gevraagd een 
voordracht te doen, na raadpleging van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, van 
minstens één mannelijke kandidaat-titularis met daaraan gekoppeld een kandidaat-
plaatsvervanger van hetzelfde geslacht en van minstens één vrouwelijke kandidaat-titularis 
met daaraan gekoppeld een kandidaat-plaatsvervanger van hetzelfde geslacht. 
 
Artikel 3.  
 
De geledingen van het ZAP, AAP, ATP en de studenten in de Raad van Bestuur kunnen 
voor hun voorgedragen kandidaat(ten) voor het Bestuurscollege vrij kiezen onder de voor de 
Raad van Bestuur verkiesbare leden van hun geleding.  
 
Artikel 4.  
 
De voordracht van elke kandidaat door een geleding wordt vergezeld van een motivatie, 
houdende een CV en de voor het Bestuurscollege relevante competenties van de kandidaat. 
 
De voordracht wordt namens een gewone meerderheid van de betrokken geleding1 bij de 
voorzitter van de Raad van Bestuur ingediend. Indien binnen een geleding geen 
meerderheid kan gevonden worden, kan elk lid van die geleding in de Raad van Bestuur een 
eigen voordracht doen die aan dezelfde voorwaarden dient te beantwoorden. 
 
Artikel 5. 
 
De voorzitter van de Raad van Bestuur vraagt aan de rector en vicerector op basis van de 
ingediende voordrachten een voorstel van titularissen en plaatsvervangers voor de 
vertegenwoordiging van het ZAP, AAP, ATP, de studenten en de openbare instanties, 
politieke, sociaal-economische en culturele milieus in het Bestuurscollege te formuleren, 
zonder afbreuk te doen aan de voordracht door een geleding van kandidaten als titularis en 
als plaatsvervanger. Indien er voor een geleding geen rechtsgeldige voordracht beschikbaar 
is, staan de rector en vicerector zelf in voor de voordracht van de betrokken 
vertegenwoordiging.  
 
Het voorstel van de rector en vicerector houdt rekening met het beginsel dat er zowel onder 
de titularissen als onder de plaatsvervangers een genderevenwicht bestaat zodat ten 
hoogste twee derde van de leden van het Bestuurscollege bestaat uit personen van 
hetzelfde geslacht.  
 
De rector en vicerector motiveren hun voorstel.  
 

                                                 
1 Zijnde 7 ZAP-leden, 2 AAP-leden, 2 ATP-leden, 3 studenten  
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Artikel 6. 
 
De voorzitter legt het voorstel van de rector en vicerector als een geheel ter stemming voor 
aan de Raad van Bestuur, die daarover beslist met 2/3e van de uitgebrachte stemmen. 
 
Indien een titularis of plaatsvervanger van de Raad van Bestuur door een geleding is 
voorgedragen, verliest de titularis of plaatsvervanger bij aanwijzing in het Bestuurscollege 
onmiddellijk het mandaat als lid of plaatsvervanger van de Raad van Bestuur. 
 
Indien de geleding van het ZAP slechts 2 mannelijke en 2 vrouwelijke leden voordraagt voor 
het ZAP, zal de niet aangewezen kandidaat van hetzelfde geslacht de plaatsvervanging 
toegewezen krijgen. Ingeval de geleding van het ZAP meer dan 2 leden van één of van 
beide geslachten voordraagt voor de vertegenwoordiging van het ZAP in het 
Bestuurscollege, wijst de Raad van Bestuur op voorstel van de rector en de vicerector een 
plaatsvervanger aan onder de niet aangewezen kandidaat van het geslacht waarvan meer 
dan 2 kandidaten werden voorgedragen. 
 
Artikel 7.  
 
De procedure is dusdanig dat de Raad van Bestuur in de eerste helft van oktober van het 
jaar waarin de betreffende mandaten in het Bestuurscollege (opnieuw) moeten worden 
ingevuld, kan overgaan tot de aanwijzing van respectievelijk twee vertegenwoordigers van 
het ZAP, één vertegenwoordiger van het AAP, één vertegenwoordiger van het ATP, één 
vertegenwoordiger van de studenten en één vertegenwoordiger van de openbare instanties, 
politieke, sociaal-economische en culturele milieus. 
 
Artikel 8.  
 
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014. 
 
 
 
 Gegeven te Gent, 13 juni 2014. 
 


