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RAAD VOOR BETWISTINGEN 

INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN 

 

BESCHIKKING 

2021/004 

 

 

 

Jim DERIDDER, voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake 

studievoortgangsbeslissingen; 

 

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs; 

 

Gelet op artikel 6 van het decreet van 18 december 2020 ‘tot het nemen van dringende 

tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (V)’; 

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de Raad, inzonderheid artikel 8; 

 

 Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 van de minister van Binnenlandse 

Zaken ‘houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 

te beperken’, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 april 2021; 

 

 Overwegende dat de gebouwen van de Vlaamse overheid, waarin het secretariaat en de 

zittingszalen van de Raad zijn gevestigd, niet of beperkt voor het publiek worden opengesteld; 

 

 Overwegende dat de sanitaire veiligheidsmaatregelen ten gevolge van de toegenomen 

aanwezigheid van het coronavirus COVID-19 onder de bevolking, de Raad ertoe nopen om zijn 

dienstverlening tijdelijk te reorganiseren opdat fysieke contacten en verplaatsingen zoveel 

mogelijk worden beperkt, zowel voor de rechtzoekenden als voor de medewerkers van de Raad; 

 

 Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om met betrekking tot de werking van de 

Raad de nodige maatregelen te nemen, rekening houdend met het spoedeisend karakter van de 

beroepen die bij de Raad aanhangig worden gemaakt. 

 

 

BESLIST 

 

Artikel 1 

De openbare zittingen van de Raad worden opgeschort vanaf 2 mei 2021 tot en met 30 juni 

2021. 

 

Artikel 2 
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Voor alle in de in artikel 1 vermelde periode vastgestelde zaken zal middels het secretariaat van 

de Raad aan de partijen worden gevraagd of zij ermee instemmen dat de zaak op basis van de 

schriftelijke stukken in beraad wordt genomen, zonder dat zij ter terechtzitting worden gehoord. 

Zo alle partijen bevestigend antwoorden, zal de bevoegde kamer de zaak in beraad nemen en 

uitspraak doen. 

In alle andere gevallen zullen de partijen door de bevoegde kamervoorzitter te zijnen of haren 

huize bijeen geroepen worden voor een virtuele terechtzitting via Teams of een vergelijkbare 

toepassing, volgens de modaliteiten die op gezag van de bevoegde kamervoorzitter door het 

secretariaat van de Raad worden meegedeeld. 

 

Artikel 3 

Het secretariaat van de Raad is niet voor het publiek toegankelijk vanaf 2 mei 2021 tot en met 

30 juni 2021.  

Indien in hangende zaken voor de toepassing van artikel II.300 van de Codex Hoger Onderwijs 

niet kan worden volstaan met een elektronische mededeling van stukken, wordt de behandeling 

van de zaak op vraag van de meest gerede partij opgeschort. De bevoegde kamervoorzitter 

regelt de verdere procedure.  

 

 

 Aldus verleend te Brussel op 6 mei 2021. 

 

 

 De Voorzitter 

 

 

 

 

 J. Deridder 
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