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Kenmerk: SU08/096 
 
Basisreglement Student Union 
Dit reglement biedt een aantal basisartikelen waar andere reglementen van de 
Student Union naar kunnen verwijzen.  

Artikel 1. Algemene bepalingen 

 1.1 In dit reglement en in andere unionreglementen wordt verstaan onder: 
a) Student Union, Union, SU: de Stichting Student Union Universiteit Twente; 
b) Raad van Toezicht (RvT): de Raad van Toezicht van de Student Union; 
c) Bestuur: het bestuur van de Student Union; 
d) Student: een persoon die ingeschreven staat als student of extraneus bij een instelling  voor 

hoger onderwijs; 
e) UT-student: een persoon die ingeschreven staat als student of extraneus aan de Universiteit 

Twente; 
f) Primaire doelgroep: UT-studenten; 
g) UT-medewerker: medewerkers die in dienst zijn van de Universiteit Twente;  
h) Secundaire doelgroep: UT-medewerkers; 
i) Tertiaire doelgroep: andere personen dan zij die behoren tot de primaire en/of secundaire 

doelgroep;  
j) Erkenningreglement: het Erkenningreglement deelnemers Student Union; 
k) Uniondeelnemer: een vereniging of stichting die erkend is door de Student Union volgens het 

Erkenningreglement; 
l) Sector: het geheel van Uniondeelnemers op één specifiek terrein zoals vastgesteld volgens 

het Erkenningreglement; 
m) Koepel: een vereniging of stichting die erkend is door de Student Union als sectoraal orgaan 

volgens het Erkenningreglement; 
n) Koepeloverleg: het overleg tussen het bestuur en de koepels zoals beschreven in het 

Erkenningreglement; 
o) Faciliteitenkaart: bewijs van toegang tot nader te bepalen faciliteiten van de 

studentenvoorzieningen, zoals vastgelegd in het Reglement Faciliteitenkaart Student Union; 
p) Partner: de echtgenoot of echtgenote van een persoon dan wel diegene met wie een persoon 

duurzaam samenwoont; 
q) Extern lidmaatschap: het lidmaatschap van een Uniondeelnemer door een persoon die niet 

tot de primaire doelgroep behoort; 
r) Introductie: introductieperiode van nieuwe studenten aan de Universiteit Twente; 
s) Besluit: een schriftelijke beslissing van het bestuur, die niet van algemene strekking is, 

genomen op basis van de statuten van de Student Union of van een unionreglement. 
t) Unioreglement: een door het bestuur opgesteld reglement.  

 

 1.2 Uitsluitend ten behoeve van de eenvoud van formulering van dit reglement is de mannelijke 
vorm voor personen gehanteerd; met deze aanduiding worden echter zowel mannen als 
vrouwen bedoeld. 

 1.3 De termijnen die in dit reglement worden genoemd zijn behoudens academische vakanties 
zoals die gelden aan de Universiteit Twente. 

 
 
Slotbepalingen 

Artikel 2. Hardheidsclausule 

 
Indien toepassing van dit reglement leidt tot onbillijkheden van overwegende aard kan het 
bestuur in een voor betrokkene(n) gunstige zin afwijken van het in dit reglement bepaalde. 
Hierbij wint het bestuur eventueel een gemotiveerd advies in bij de RvT of het koepeloverleg. 
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Artikel 3. Onvoorziene gevallen 

 3.1 In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, met inachtneming van 
het beleid van de Student Union zoals dit is vastgelegd in o.a. reglementen, alsmede van de 
eisen van redelijkheid en billijkheid. 

Artikel 4. Bezwaar & beroep 

 4.1 Het maken van bezwaar tegen een besluit genomen door het bestuur geschiedt door het 
indienen van een bezwaarschrift bij het bestuur. 

 4.2 Het instellen van beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij de RvT en 
kan alleen worden ingesteld indien eerder bezwaar is gemaakt bij het bestuur. 

 4.3 Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht; 
d. de gronden van het bezwaar of beroep. 

 4.4 Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, overgelegd. 

 4.5 De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken. De 
termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. 

 4.6 Het bestuur of de RvT waarbij het bezwaar- of beroepschrift is ingediend, bevestigt de 
ontvangst daarvan schriftelijk binnen twee weken. 

 4.7 Het bezwaar of beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, 
tenzij door het bestuur anders is bepaald. 

 4.8 Het bestuur of de RvT waarbij het bezwaar- of beroepschrift is ingediend beslist binnen zes 
weken na ontvangst. Het bestuur kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan. Verder uitstel is mogelijk voor zover 
de indiener van het bezwaar- of beroepschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden 
daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of ermee instemmen. 

Artikel 5. Citeertitel 

 5.1 Dit reglement kan aangehaald worden als “Basisreglement Student Union”. 

 5.2 Dit reglement is vastgesteld op 7 oktober 2008. 
 
 

 


