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Na studies maatschappelijk werk aan de voormalige Arbeidershogeschool, studeerde Ludo M. VENY 

rechten aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij tijdens het academiejaar 1985-86 het diploma van 

licentiaat in de rechten behaalde. Hij promoveerde tot doctor in de rechten op 22 maart 1994 met 

een proefschrift over 'De regelgeving op het academisch onderwijs. De rechtspositie van de Vlaamse 

universiteiten en van hun personeel'. Sinds 1 oktober 1996 is hij als docent verbonden aan de 

Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent, belast met de opleidingsonderdelen 'Bestuursrecht' en 

'Belgisch Publiekrecht'. Hij is directeur van het Interfacultair centrum voor Onderwijsrecht 

Universiteit Gent en was tijdens het academiejaar 2001-2002 Ombudsman voor de opleiding 

'Licenties Rechten'. 

 

Vanaf januari 2006 is Prof. L.M. VENY vertegenwoordiger namens de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

in de Commissie Ontwikkelingssamenwerking van de Gentse Universiteit. 

 

Zijn publicaties situeren zich op het domein van het publiek- en bestuursrecht en het onderwijsrecht; 

het huidige wetenschappelijk onderzoek is voornamelijk toegespitst op publieke rechtshandhaving 

en het recht van de lokale besturen. 

 

Tussen mei 2000 en april 2003 was hij lid van het wetenschappelijk comité dat de werkzaamheden 

van de intercamerale Commissie voor de Politieke Vernieuwing (Kamer van volksvertegenwoordigers 

en Senaat) bijstond; hij is tevens occasioneel lesgever aan het Opleidingsinstituut voor Federale 

Ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Personeel en Management. 

 

Sedert oktober 2002 is hij voorzitter van de Hoge Raad van het Binnenlands Bestuur dat de Vlaamse 

regering en het Vlaams Parlement adviezen verstrekt omtrent in hoofdzaak (voor)ontwerpen van 

decreet inzake de lokale besturen of voor die besturen relevante regelgeving. In het kader van het 

Gelijke Onderwijskansendecreet heeft de Vlaamse minister van Onderwijs hem met ingang van 1 

januari 2003 voor een periode van zes jaar benoemd tot voorzitter van de Commissie inzake 

Leerlingenrechten en neemt hij het voorzitterschap waar van de Commissie ‘Toelating’ bij de VlOR. 

 

Door de Universiteit Gent is hij voorgedragen als lid van de Selectiecommissie ‘Beleidsvoorbereidend 

onderzoek en sensibilisering’ van de VlIR. 

 

Sinds de oprichting tot december 2004 fungeerde hij als mede-hoofdredacteur van het tijdschrift 

Chroniques de droit public – Publiekrechtelijke Kronieken, waarvan hij sedertdien lid van de 

kernredactie is gebleven, en verder is Prof. VENY lid van de redactieraden van het Tijdschrift voor 

Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid en de Kinderrechtengids, en lid van het redactiecomité van het 

Nieuw juridisch Weekblad. 

 

Sinds 1 oktober 2006 is hij vakgroepvoorzitter van de vakgroep Publiekrecht. 


