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Memorie bij ‘Samenstelling participatiecommissies en LOKO’
TITEL I

TITEL IV

Algemeen

Samenstelling LOKO

Met dit reglement worden de verkozen vergaderingen van
een kring (‘kringvergadering’) erkend als ‘participatiecommissie’. Dat betekent dat zij de bevoegdheden van de studentenraad uitoefenen op het niveau van de opleidingen die
zij vertegenwoordigen en op het niveau van de faculteit.

De leden van elke kringvergadering beslissen onderling wie
van hen er naar LOKO komt en wie er plaatsvervanger is.

Het aantal zetels van elke kring in LOKO is beperkt om de
vergadering werkbaar te houden. Volgens de huidige samenstelling telt de vergadering 45 leden. Bovendien is er
De reden voor deze indeling is eenvoudig: de beslissingen een maximum bepaald om te vermijden dat de studenten
die de studenten het meest aan den lijve ondervinden, wor- van één (groep van) opleidingen een te groot overwicht op
den vaak op facultair of lager niveau genomen. LOKO is de vergadering zouden hebben.
niet in staat om deze tientallen vergaderingen op te volgen.
TITEL V
TITEL II

Verkiezingsprocedure

Kringen
Artikel 11 – Stemrecht
De studentenraad deelt voor de verkiezingen alle studenten
Dit reglement gaat over studentenvertegenwoordiging. Die
in in kringen.
vertegenwoordiging gebeurt echter niet in het ijle: de verHet is de bedoeling dat de bestaande studentenkringen (dat
tegenwoordigers moeten hun achterban kennen en kunnen
zijn er 30) alle opleidingen omvatten. Studenten van nieuraadplegen. Ook omgekeerd is de betrokkenheid van de stuwe opleidingen worden in de eerste plaats ingedeeld bij een
denten essentieel voor een goede vertegenwoordiging. Van
bestaande kring. Het is echter zeer goed mogelijk dat bestudenten die niet of nauwelijks op de campus komen, kunstaande kringen fuseren, dat zij zich splitsen, of dat nieuwe
nen we niet verwachten dat zij goede vertegenwoordigers
kringen ontstaan. Anthropolis (nieuw opgerichte kring voor
kiezen. Om die redenen hebben studenten die minder dan
de studenten Antropologie) en Babylon (fusiekring Taal- en
15 credits opnemen, studenten met een examencontract en
Letterkunde) zijn daar recente voorbeelden van.
PAV-studenten, geen stemrecht.
TITEL III
Samenstelling kringvergadering

Doctorandi worden uitgesloten omdat zij stemrecht hebben
bij de verkiezingen voor de vertegenwoordigers van AAP/BAP.
Hun noden en bekommernissen sluiten ook meer aan bij die
groep dan bij de studenten in de basisopleidingen.

Voor studenten in uitwisselingsprogramma’s en interuniverDe kringvergadering is een vergadering verkozen door en sitaire opleidingen hebben we de meest logische oplossing
onder de studenten van de kring.
gekozen.
Deze vergadering bestaat uit ten minste drie leden. Meer
Artikel 12 – Wijze van kandidaatstelling
leden zijn verplicht als de groep vertegenwoordigde studenten groot is. De kringvergadering van een kring met 2800 In principe worden alle functies binnen een kringvergadestudenten zal 6 leden moeten tellen. Vanaf 3001 zijn dat er ring (zoals praeses, onderwijsverantwoordelijke, cultuurverantwoordelijke, . . . ) los van elkaar verkozen. De kringverzelfs 7.
gadering kan echter bepalen dat men zich als ploeg kandiDe kringvergadering heeft ook een werkingsreglement waardaat moet stellen.
in zij het nodige in regels giet.
Artikel 13 – Algemene voorwaarden
Artikel 14 – Organisatie
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Uit pragmatische overwegingen is het te verkiezen dat de De kringvergadering maakt deze keuze.
kringvergaderingen zelf de verkiezingen van hun voor de
nieuwe kringvergadering organiseren.
TITEL VII
Een neutraal comité is noodzakelijk omdat sommige leden
Slotbepalingen
van de zittende kringvergadering opnieuw kandidaat kunnen zijn.
Artikel 15 – Fraude

Artikel 23
Alleen bij fraude kunnen er nieuwe verkiezingen zijn. Klach- De Algemene Vergadering van LOKO neemt een beslissing
ten moeten ingediend worden bij het neutraal comité.
in alle gevallen die niet in het participatiedecreet of dit reglement geregeld worden.
Artikel 16 – Nieuwe verkiezingen
Het is mogelijk dat er onregelmatigheden zijn bij verkiezingen die plaatsvinden in de laatste lesweek. Daarom is
het mogelijk dat een nieuwe ronde pas bij het begin van het
volgend academiejaar plaats vindt. In dat geval worden de
nodige mandaten verlengd.

Status:
Datum:

Voorstel aan AV
27 maart 2006

Artikel 18 – Rapportering
§ 1. De voorzitter van LOKO ontvangt de resultaten van de
verkiezingen rechtstreeks van het neutraal comité. Hij ontvangt ook de namen van de studenten die hun stem hebben
uitgebracht. Die lijsten maken controle mogelijk. Daarnaast legt het neutraal comité uit hoe het weet wie er gestemd heeft en stelt het zich garant voor de regelmatigheid
van de verkiezingen.
§ 2. De voorzitter van LOKO verzamelt de gegevens van
de verschillende kringen en brengt verslag uit aan het Gemeenschappelijk bureau.
Artikel 19 – Opkomst
De verplichte opkomst geldt ook voor elke kring afzonderlijk. Dat wil zeggen: als bij de verkiezingen voor een kringvergadering minder dan 10% van de studenten zijn stem
heeft uitgebracht, dan verliezen de vertegenwoordigers van
die kring hun stemrecht in de facultaire organen.
Het stemrecht in LOKO komt nooit in gevaar. Het participatiedecreet bepaalt expliciet dat de studentenraad ook regelmatig is samengesteld als er minder dan 10% opkomst
is.
TITEL VI
Vertegenwoordigers in facultaire organen

Artikel 20 – Zetelverdeling
Wij willen geen a priori verdeling van de zetels in facultaire
organen opleggen. Mochten hier problemen ontstaan, dan
kan de Algemene Vergadering van LOKO de knoop doorhakken, conform artikel 23
Artikel 21 – Verkiezing
Vertegenwoordigers in facultaire organen kunnen op twee
manieren verkozen worden:
– door de kringvergadering (getrapt); of
– door de studenten van de kring (rechtstreeks).
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