Participatiereglement Studentenraad KU Leuven
I Algemeen
Artikel 1 – Codex Hoger Onderwijs
Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger
Onderwijs versie 4 en de bijlagen daaraan (februari 2015).
Artikel 2 – Definities
1° Participatiecommissie: democratisch verkozen verzameling studentenvertegenwoordigers
van een opleiding of faculteit. De facto komt de commissie overeen met het facultaire
overlegorgaan. Dat kan bestaan uit vertegenwoordigers van één of meerdere kringen, lokale
studentenraden (verkozen per opleiding) of rechtstreeks verkozen leden. Hieronder wordt ook
begrepen; elke raad of andere vergadering die advies geeft, beslissingen voorbereidt of neemt
over een faculteit, een opleiding of delen van een faculteit of opleiding.
2° Neutraal comité: kiescommissie samengesteld door de participatiecommissie, die waakt
over de verkiezingen.
3° Kring: campusgebonden vereniging die de lokale belangen van de student
vertegenwoordigt.
4° Kringkoepel: organisatie die de studenten van verschillende, meestal inhoudelijk
verwante, opleidingen vertegenwoordigt.
5° Lokale studentenraad: campusgebonden vereniging die de belangen van de student
vertegenwoordigt inzake onderwijs, diversiteit, duurzaamheid, internationaal beleid,
cultuur, sport en ICT binnen een opleiding. Een lokale studentenraad kan eventueel
onderdeel zijn van een kring of ermee samenvallen.
6° Campusraad: Orgaan bestaande uit verschillende participatiecommissies, binnen en/of
buiten de KU Leuven die de gezamenlijke belangen van die commissies binnen een campus
structureel verdedigt.
7° Studentenraad KU Leuven (Stura KU Leuven): De studentenraad van de KU Leuven. Zij is
verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen van vertegenwoordigers over de
volledige KU Leuven. Ook staat ze in voor alle studentenparticipatie op universiteitsniveau.Artikel

3 – Doel
Dit reglement bepaalt het verloop van de verkiezingen voor de participatiecommissies. Stura
KU Leuven en de betrokken campusraad, indien die bestaat, waken over de verkiezingen daar
de participatiecommissies deel uitmaken van de Algemene Vergaderingen van de
Studentenraad KU Leuven en de respectievelijke campusraden, die zo op hun beurt
democratisch valide zijn samengesteld. Op deze manier wordt de vertegenwoordiging binnen
de opleiding, op facultair en op universitair niveau op een uniforme manier georganiseerd.
Artikel 4 – Indeling per opleiding
De Algemene Vergadering van Stura KU Leuven deelt jaarlijks vóór 31 maart elke
stemgerechtigde student in bij een opleiding en wijst elke opleiding toe aan een facultair
overlegorgaan. De Algemene Vergadering van Stura KU Leuven kan er ook voor kiezen om
een deel van deze taak te delegeren naar een campusraad. Studenten met een
diplomacontract worden ingedeeld op basis van hun opleiding. Studenten met een

creditcontract worden ingedeeld op basis van de opleiding waarvan zij de meeste
opleidingsonderdelen volgen. In het uitzonderlijke geval dat een student een identiek aantal
studiepunten opneemt van verschillende opleidingen, wordt de student ingedeeld bij één van
deze opleidingen. Indien de student niet akkoord gaat met de voorgestelde indeling kan een
wijziging aangevraagd worden bij Stura KU Leuven of de gedelegeerde campusraad.
Dezelfde regeling geldt voor studenten met meerdere diplomacontracten aan verschillende
faculteiten.
Artikel 5 – Organisatie verkiezingen
§1. De verkiezingen voor de facultaire vertegenwoordigers worden georganiseerd per campus
en/of per faculteit conform het kiesreglement van de participatiecommissie van die faculteit.
§2. De verkiezingen voor opleidingsvertegenwoordigers worden georganiseerd per campus
door de studenten van de betrokken opleiding(en) of faculteit verbonden aan die campus en
conform aan het kiesreglement van de betrokken kring, kringkoepel of lokale studentenraad.
§3. De verkiezingen voor de hogeschoolvertegenwoordigers die, via hun campusraad een
gezamenlijke vertegenwoordiging onderhouden met de vertegenwoordigers aan de KU
Leuven, worden gecontroleerd door hun eigen studentenraad.
§4. De campusraden kunnen, onafhankelijk van het participatiereglement, zelf regels
opstellen omtrent de leden van hun Algemene Vergadering. Die dienen echter te allen tijde
complementair te zijn aan de regels van de Studentenraad KU Leuven.
II Samenstelling participatiecommissie
Artikel 6 – Principe
§1. De participatiecommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de studenten van de
opleiding of faculteit. Die vertegenwoordigers worden jaarlijks verkozen door en onder de
stemgerechtigde studenten van de opleiding.
§2. Het is toegelaten binnen één faculteit een verkiezing te organiseren per opleiding en per
campus. In dat geval worden de facultaire vertegenwoordigers voorgedragen uit de verkozen
opleidingsvertegenwoordigers.
Artikel 7 – Duur van het mandaat
§1. Het vertegenwoordigingsmandaat van de leden van de participatiecommissie duurt tot
het einde van het academiejaar waarvoor deze verkozen zijn of tot de datum bepaald door
het werkingsreglement van de participatiecommissie.
§2. De participatiecommissie bepaalt in een werkingsreglement de datum waarop de nieuwe
mandaten beginnen.
§3. Het mandaat van een lid van de participatiecommissie met rechtstreekse
vertegenwoordigingsbevoegdheid eindigt van rechtswege een maand nadat hij/zij, in
toepassing van artikel 11 van dit reglement, geen stemgerechtigd student meer is.
Artikel 8 – Aantal leden
De participatiecommissie bestaat uit ten minste één lid per beginnende schijf van vijfhonderd
studenten, met een minimum van drie leden.

Artikel 9 - Werkingsreglement

§1. De participatiecommissie bepaalt in een werkingsreglement:
-

Het aantal leden van de participatiecommissie;
De verkiezingsprocedure, onder de voorwaarden bepaald onder titel V van dit
reglement;
Desgevallend, de functies die samen verkozen moeten worden zoals bedoeld onder
artikel 12, §2;
Desgevallend, de procedure beschreven in artikel 24, §2 van dit reglement.

§2. Het werkingsreglement mag niet afwijken van de bepalingen van dit reglement, behalve
waar die mogelijkheid uitdrukkelijk wordt voorzien.
§3. Elk academiejaar deelt de participatiecommissie vóór 1 maart het van toepassing zijnde
werkingsreglement mee aan Stura KU Leuven.
Artikel 10 – Samenstelling van Stura KU Leuven en de campusraden
De leden van de campusraden en Stura KU Leuven alsook hun plaatsvervangers worden
jaarlijks verkozen door de leden van elke participatiecommissie, conform de eigen statuten.
Een overzicht van de beschikbare mandaten binnen de instelling en associatie wordt tijdig
openbaar beschikbaar gesteld.
III Verkiezingsprocedure
Artikel 11 – Stemrecht en opkomst
§1. Hebben stemrecht:
-

Studenten met een diplomacontract
Studenten met een creditcontract, indien zij voor minstens 15 credits zijn
ingeschreven

§2. In afwijking van §1. hebben volgende studenten geen stemrecht:
-

Studenten met een creditcontract die voor minder dan 15 credits zijn ingeschreven
Studenten met een examencontract
Doctoraatsstudenten
Studenten ingeschreven in een post-academische vorming
Studenten van andere instellingen voor hoger onderwijs die in het kader van een
uitwisselingsprogramma aan de KU Leuven studeren
Studenten van interuniversitaire opleiding(en) die niet gecoördineerd word(t)(en)
door de KU Leuven
Studenten van KU Leuven Technologiecampus Diepenbeek.

§3. De studentenvertegenwoordigers van een kring, kringkoepel, lokale studentenraad of
participatiecommissie verliezen hun stemrecht in de facultaire organen als minder dan 10%
van de stemgerechtigde studenten van de respectievelijke kring, lokale studentenraad of
participatiecommissie heeft deelgenomen aan de verkiezingen.
§4. Elke stemgerechtigde student wordt vertegenwoordigd door de participatiecommissie.
Artikel 12 – Wijze van kandidaatstelling
§1. De respectievelijke functies in de participatiecommissie worden afzonderlijk verkozen.
§2. In afwijking van het principe gesteld in §1 kan de participatiecommissie in het
werkingsreglement bepalen dat sommige of alle functies samen verkozen worden. In dat

geval stelt men zich als ploeg kandidaat.
§3. Alleen stemgerechtigde studenten van een kring, kringkoepel, lokale studentenraad of
participatiecommissie hebben het recht zich kandidaat te stellen voor functies waarbij zij
rechtstreekse vertegenwoordigingsbevoegdheid verkrijgen. Uitzonderlijk kunnen
studenten die reeds meer dan één academiejaar aan de instelling studeren en plannen een
andere opleiding te volgen zich ook kandidaat stellen; indien de geplande studie niet
aangevat wordt verliest deze persoon alle vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 13 – Algemene voorwaarden
§1. De verkiezingen mogen plaatsvinden vanaf 1 april in het academiejaar voorgaande aan het
academiejaar waarvoor de verkiezing plaats vindt. .
§2. De verkiezing (de periode vanaf de start van de verkiezingscampagne tot het sluiten van
de stembussen) moeten minimaal 2 dagen duren, waarbij op de laatste dag (of dagen) de
stembusgang plaats vindt.
§3. De stemming is geheim.
§4. De participatiecommissie organiseert de verkiezingen voor de nieuwe leden van de
participatiecommissie.
Artikel 14 – Neutraal Comité
§1. Een Neutraal Comité, samengesteld door de participatiecommissie en bestaande uit
(minstens) 3 personen die geen kandidaat zijn bij de verkiezingen (ook niet in een nietverkiesbare ploeg), houdt toezicht op de verkiezingen.
§2. Indien nodig waakt het Neutraal Comité ook over de verkiezing van de facultaire
vertegenwoordigers van de andere campussen.
§3. De leden van het Neutraal Comité hoeven geen student te zijn.
§4. Indien een kring of lokale studentenraad dat wenst, kunnen zij een lokaal “subcomité”
oprichten voor de verkiezing van de niet-vertegenwoordigende functies binnen de kring of de
lokale studentenraad. Zij dienen dan een aparte aanvraag hiervoor in bij hun campusraad en
rapporteren apart van het facultaire “supercomité”. Per schijf van 500 studenten dient er wel
nog minstens 1 facultaire vertegenwoordiger te worden verkozen.
Artikel 15 – Fraude
§1. Bij vermoeden van fraude kunnen studenten van de kring en leden van de faculteitsraad
klacht neerleggen bij het Neutraal Comité.
§2. Acht het Neutraal Comité de fraude bewezen, dan organiseert de participatiecommissie
nieuwe verkiezingen zoals bepaald in artikel 19.
Artikel 16 – Uitsluiting
§1. Enkel bij een overtreding(en) van een kandidaat die de uitslag van de stemming
onrechtmatig manipuleert of beïnvloedt kan het Neutraal Comité overgaan tot uitsluiting van
die kandidaat.
§2. Het werkingsreglement neemt verdere bepalingen op m.b.t. de modaliteiten van

uitsluiting.
§3. In elk geval tellen de stemmen van de uitgesloten kandidaat wel mee voor het bepalen van
de opkomst in artikel 22 en voor het te bereiken quorum van 10% conform aan art. II.51 §2
van het participatiedecreet.
Artikel 17 – Beroep
§1. Bij twijfel over de neutraliteit van het Neutraal Comité, het correcte verloop van de
stemming of over de correctheid van het reglement kunnen studenten van de kring, lokale
studentenraad of participatiecommissie en leden van de faculteitsraad klacht neerleggen
bij hun campusraad en/of Stura KU Leuven en dit tot 2 weken na afloop van de
verkiezingen.
§2. De campusraad en Stura KU Leuven stellen een beroepscommissie samen, zonder
studenten van de betrokken kring of lokale studentenraad. De beroepscommissie legt haar
beslissing ter bekrachtiging voor aan hun respectievelijke Algemene Vergaderingen. Zij
kunnen de beslissing enkel goedkeuren of verwerpen.
§3. De beroepscommissie kan enkel beslissen over de elementen vermeld in §1.
§4. De beroepscommissie kan bovendien het werkingsreglement ongeldig verklaren, het
Neutraal Comité ontslaan, eerdere beslissingen van het Neutraal Comité ongedaan maken en
zich in de plaats stellen van het Neutraal Comité voor wat betreft artikel 15 en 16.
Artikel 18 – Motivering
Alle beslissingen genomen door het Neutraal Comité, de beroepscommissie of de Algemene
Vergadering van Stura KU Leuven of de campusraad dienen afdoende gemotiveerd te
worden.
Artikel 19 – Nieuwe verkiezingen
§1. Eventuele nieuwe verkiezingen worden ten laatste in de vierde week van het nieuwe
academiejaar georganiseerd.
§2. Het mandaat van de gekozen leden in de participatiecommissie, van de gekozen leden en
hun plaatsvervangers binnen enige directe vertegenwoordiging alsook enige werking binnen
de kring of de lokale studentenraden, wordt automatisch verlengd tot de verkiezing van de
nieuwe leden.
Artikel 20 – Resultaten
§1. Het faculteitsbestuur, of bij ontstentenis daarvan het groepsbestuur, kan een waarnemer
afvaardigen voor de telling van de stemmen.
§2. Het Neutraal Comité stelt de resultaten van de verkiezingen vast en maakt ze bekend.
Artikel 21 – Rapportering
§1. De campusraad en Stura KU Leuven ontvangen van het Neutraal Comité:
1° de namen van de verkozen leden van de campusraad en Stura KU Leuven uit de betrokken
kring en/of lokale studentenraad en hun plaatsvervangers;
2° de lijst met de namen van de stemgerechtigde studenten en van de studenten die hebben

deelgenomen aan de verkiezingen, inclusief eventuele stembiljetten;
3° overzicht van eventuele onregelmatigheden en problemen bij de verkiezingen
Dit gebeurt in de vorm van een gehandtekend schriftelijk verslag, dat voor 1 juni wordt
bezorgd.
§2. Stura KU Leuven brengt verslag uit van de verkiezingen aan het Gemeenschappelijk
Bureau van de KU Leuven.
IV Slotbepalingen
Artikel 22 – Uitzonderingen
§1. De Algemene Vergaderingen van de campusraad en Stura KU Leuven nemen een
beslissing in alle gevallen die niet in het participatiedecreet of dit reglement geregeld worden.
§2. De bepalingen aangaande de participatiecommissies aan de Departementen verbonden aan
de groep Biomedische Wetenschappen en de groep Wetenschap en Technologie die afwijken
van dit reglement worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de betrokken
participatiecommissies.
Status: Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 21 oktober 2016.

