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    Aan de Stafhouders van de Balies binnen de OVB  
Aan de rectoren van de universiteiten en de 
algemeen directeurs van de hogescholen  

 
 

 
 
Brussel, 19 maart 2020 

 
 
 
Mevrouw, mijnheer de Stafhouder 
Mevrouw, mijnheer de rector,  
Mevrouw, mijnheer de algemeen directeur 
 

 
 

Net zoals alle andere rechtscolleges zag de Raad voor 
Studievoortgangsbeslissingen zich genoodzaakt om bijzondere maatregelen te nemen ten 
gevolge van het coronavirus. 

 
Bijgaand laat ik u de beschikking ter zake van 13 maart ll. toekomen. Ik dank de 
Stafhouders om deze samen met dit schrijven binnen hun  Balie te verspreiden. 
 
De situatie wordt van dag tot dag opgevolgd en zo nodig zullen nieuwe maatregelen 
worden genomen. 
 
Op dit ogenblik wordt de volgende werkwijze aangenomen. 
 
Het instellen van een beroep bij de Raad geschiedt krachtens artikel II.294, §3 van de Codex 

Hoger Onderwijs middels een aangetekend schrijven. Aangezien de postdiensten geopend 
blijven en om discussies over de vaste datum te vermijden, is het aangewezen om dit 
voorschrift zoveel mogelijk te eerbiedigen. De aangetekende zending is evenwel niet op 
straffe van nietigheid voorgeschreven, en de Raad zal in voorkomend geval uiteraard met 
de specifieke omstandigheden rekening houden.  
 
Aan de advocaten die een procespartij bijstaan en aan de hogeronderwijsinstellingen, de 
warme oproep om zoveel mogelijk in te stemmen met een schriftelijke behandeling van de 
zaak. Dit zal de Raad, voor zover de omstandigheden het blijven toelaten, in de 
mogelijkheid stellen om op korte termijn uitspraak te blijven doen. 
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Tenzij de overheid anders beslist, wordt de werking van de Raad als dusdanig niet 
opgeschort, evenmin als de termijnen die in de procedurekalenders worden bepaald. Dit 
omwille van de korte doorlooptijd die de decreetgever voor ogen heeft en de bezorgdheid 
dat aan de verzoekende partij de nuttige toegang tot de rechter zou worden ontzegd, 
bijvoorbeeld wanneer een beoogd beroep door het verstrijken van de tijd en de aanvang 
van een volgende examenzittijd nutteloos zou worden. 
 
Ik stip graag aan dat de uitwisseling van de nota’s in beginsel per e-mail geschiedt, zodat 
de naleving van de procedurekalenders in principe niet in het gedrang komt.  
 
Mochten partijen en hun advocaten moeilijkheden ondervinden om in een welbepaald 

dossier de termijnen na te leven, gelieve dit dan onverwijld te willen meedelen aan het 
secretariaat van de Raad op raad.studievoortgang@vlaanderen.be. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
 
 
Jim Deridder 

Voorzitter 
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