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Samenstelling participatiecommissies en LOKO - Voorstel revisie
TITEL I

op basis van de opleiding waarvan zij opleidingsonderdelen
volgen.

Algemeen
TITEL III
Samenstelling kringvergadering

Artikel 1 – Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 4 – Principe

1◦ kring: de studenten van een of meer opleidingen;

De kringvergadering is samengesteld uit vertegenwoordi2◦ kringvergadering: de participatiecommissie zoals be- gers van de kring. Deze vertegenwoordigers worden jaardoeld in artikel II.48, §2 van het participatiedecreet, lijks verkozen door en onder de stemgerechtigde studenten
op het niveau van een kring;
van de kring.
3◦ facultair orgaan: elke raad of andere vergadering die
Artikel 5 – Duur van het mandaat
advies geeft, beslissingen voorbereidt of neemt over
een faculteit, een opleiding of delen van een faculteit § 1. Het mandaat van de leden van de kringvergadering
duurt één jaar.
of een opleiding;
§ 2. De kringvergadering bepaalt in het werkingsreglement
4◦ neutraal comité: kiescommissie samengesteld door de de datum waarop de nieuwe mandaten beginnen.
kringvergadering;
§ 3. Het mandaat van een lid van de kringvergadering ein5◦ participatiedecreet: het decreet van 19 maart 2004 be- digt van rechtswege één maand nadat hij/zij, in toepassing
treffende de rechtspositieregeling van de student, de van artikel 11 van dit reglement, geen stemgerechtigd stuparticipatie in het hoger onderwijs, de integratie van dent meer is.
bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor soArtikel 6 – Aantal leden
ciale promotie in de hogescholen en de begeleiding
van de herstructurering van het hoger onderwijs in De kringvergadering bestaat uit ten minste één lid per beVlaanderen;
ginnen de schrijf van vijfhonderd studenten in de kring, met
een minimum van drie.
6◦ ploeg: groep kandidaten voor (een deel van) de kringvergadering;
Artikel 7 – Werkingsreglement
7◦ LOKO: de overkoepelende studentenraad, samenge- § 1. Elke kringvergadering bepaalt in een werkingsreglesteld uit vertegenwoordigers van de kringvergaderin- ment:
gen.
– het aantal leden van de kringvergadering
Artikel 2
Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.48
tot II.52 en van artikel II.66, §3 van het participatiedecreet.
TITEL II
Kringen

Artikel 3 – Indeling

– 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; en
– 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 deze
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
mogelijkheid
uitdrukkelijk
wordt voorzien.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

De Algemene Vergadering van LOKO deelt jaarlijks voor § 3. Elk academiejaar deelt de kringvergadering voor 1
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
31 maart elke student in bij één kring. Studenten met een maart het van toepassing zijnde werkingsreglement mee aan
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
diplomacontract worden ingedeeld op basis van hun oplei- de voorzitter van LOKO.
::::::::::::::::::::::
ding. Studenten met een creditcontract worden ingedeeld
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TITEL IV
Samenstelling LOKO

sommige of alle functies samen verkozen worden. In dat
geval stelt men zich als ploeg kandidaat.
§ 3. Alle stemgerechtigde studenten van de kring hebben
het
recht zich kandidaat te stellen.
::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Artikel 13 – Algemene voorwaarden

Artikel 8 – Principe

De leden van LOKO en hun plaatsvervangers worden jaar- § 1. De verkiezingen vinden plaats tussen 1 april en het
lijks verkozen door en onder de leden van elke kringverga- einde van de lessen.
dering.
§ 2. De verkiezingen zijn gespreid over meerdere dagen.
Artikel 9 – Duur van het mandaat

§ 3. De stemming is geheim.

§ 1. Het mandaat van de leden van LOKO duurt één jaar.

Artikel 14 – Organisatie
§ 2. De kringvergadering bepaalt in het werkingsreglement § 1. De kringvergadering organiseert de verkiezingen voor
de datum waarop de nieuwe mandaten voor de door haar de nieuwe leden van de kringvergadering.
verkozen leden beginnen.
§ 2. Een neutraal comité, samengesteld door de kringver§ 3. Het mandaat van een lid van LOKO eindigt van rechts- gadering en bestaande uit (minstens) drie personen die geen
:::::::::::::
wege één maand nadat hij/zij, in toepassing van artikel 11 kandidaat zijn bij de verkiezingen, houdt toezicht op de vervan dit reglement, geen stemgerechtigd student meer is.
kiezingen.
Artikel 10 – Zetelverdeling

Artikel 15 – Fraude
Elke kring heeft één vertegenwoordiger per beginnende § 1. Bij vermoeden van fraude kunnen studenten van de
schijf van duizend studenten, met een maximum van drie.
kring en leden van de faculteitsraad klacht neerleggen bij
het neutraal comité.
TITEL V
§ 2. Acht het neutraal comité de fraude bewezen, dan organiseert de kringvergadering nieuwe verkiezingen zoals beVerkiezingsprocedure
paald in artikel 19.
Artikel 16 – Uitsluiting
Artikel 11 – Stemrecht
§ 1. Hebben stemrecht:
– Studenten met een diplomacontract.

§ 1. :::::
Enkel:::
bij Bij overtredingen van een kandidaat die
de uitslag van de stemming ::::::::::::
onrechtmatig manipuleert of
beı̈nvloedt kan het neutraal comité overgaan tot uitsluiting
van deze kandidaat.

– Studenten met een creditcontract, indien zij voor ten § 2. Het kringreglement neemt verdere bepalingen op m.b.t.
de modaliteiten van uitsluiting.
minste 15 credits zijn ingeschreven.
§ 3. In elk geval tellen de stemmen van de uitgesloten kan§ 2. Hebben geen stemrecht:
didaat wel mee voor het bepalen van de opkomst in artikel 22 en voor het te bereiken quorum van 10% conform art
– Studenten met een creditcontract die voor minder dan II,51 §2 van het participatiedecreet.
15 credits zijn ingeschreven.
Artikel 17 – Beroep
– Studenten met een examencontract.
§ 1. Bij twijfel over de neutraliteit van het neutraal comité,
– Doctoraatsstudenten.
het correcte verloop van de stemming of over de correctheid
van het kringreglement kunnen studenten van de kring en
– Studenten ingeschreven in post-academische vorming. leden van de faculteitsraad klacht neerleggen bij LOKO en
– Studenten van andere instellingen voor hoger onder- dit tot 2 weken na afloop van de verkiezingen.
wijs die in het kader van een uitwisselingsprogramma § 2. De AV van LOKO stelt een beroepscommissie samen,
aan de K.U.Leuven studeren.
zonder studenten van de betrokken kring. De beroepscommissie legt haar beslissing ter bekrachtiging voor aan de AV.
– Studenten van interuniversitaire opleiding(en) die niet De AV kan de beslissing enkel goedkeuren of verwerpen.
gecoördineerd word(t)(en) door de K.U.Leuven.
§ 3. De beroepscommissie kan enkel beslissen over de elementen vermeld in §1.
Artikel 12 – Wijze van kandidaatstelling
§ 4. De beroepscommissie kan bovendien het kringregle§ 1. De respectievelijke functies in de kringvergadering ment ongeldig verklaren, het neutraal comité ontslaan, eerworden afzonderlijk verkozen.
dere beslissingen van het neutraal comité ongedaan maken
§ 2.
In afwijking van het principe gesteld in §1 kan en zich in de plaats stellen van het neutraal comité voor wat
de kringvergadering in het werkingsreglement bepalen dat betreft artikel 15 en artikel 16.
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Artikel 18 – Motivering

– de kringvergadering; of

Alle beslissingen genomen door het neutraal comité, de be– de stemgerechtigde studenten van de kring.
roepscommissie of de AV van LOKO dienen afdoende gemotiveerd te worden.
§ 2. De kringvergadering maakt de keuze uit §1 en bepaalt
de procedure in het werkingsreglement.
Artikel 19 – Nieuwe verkiezingen
§ 1. Eventuele nieuwe verkiezingen worden ten laatste
Artikel 25 – Duur van het mandaat
in de vierde week van het nieuwe academiejaar georgani§ 1. Het mandaat van de studentenvertegenwoordigers in
seerd.
de facultaire organen duurt één jaar.
§ 2. Het mandaat van de gekozen leden en hun plaatsver§ 2. De kringvergadering bepaalt in het werkingsreglement
vangers in de kringvergadering, in LOKO en in de facultaire
de datum waarop de nieuwe mandaten voor de door haar
organen van de betrokken kring wordt bij nieuwe verkiezinverkozen leden beginnen.
gen automatisch verlengd tot de verkiezing van de nieuwe
§ 3. Het mandaat van studentenvertegenwoordiger in een
leden.
facultair orgaan eindigt van rechtswege één maand nadat
Artikel 20 – Resultaten
hij/zij, in toepassing van artikel 11 van dit reglement, geen
§ 1. Het faculteitsbestuur, of bij ontstentenis daarvan het stemgerechtigd student meer is.
groepsbestuur, kan een waarnemer afvaardigen voor de telling van de stemmen.
TITEL VII
§ 2. Het neutraal comité stelt de resultaten van de verkieSlotbepalingen
zingen vast en maakt ze bekend.
Artikel 21 – Rapportering
§ 1. De voorzitter van LOKO ontvangt van het neutraal
comité:

Artikel 26

De Algemene Vergadering van LOKO neemt een beslissing
– de namen van de nieuwe leden van LOKO uit de be- in alle gevallen die niet in het participatiedecreet of dit reglement geregeld worden.
trokken kring en hun plaatsvervangers;
Artikel 27 – Overgangsbepaling
– de lijst met de namen van de stemgerechtigde studenten en van de studenten die hebben deelgenomen aan Dit reglement gaat in op 1 augustus 2009.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
de verkiezingen; en
– bewijzen voor de regelmatigheid van de verkiezingen,
in het bijzonder voor de authenticiteit van de opkomst.

§ 2. De voorzitter van LOKO brengt verslag uit van de
verkiezingen aan het Gemeenschappelijk bureau :::::::
College
van
Bestuur.
::::::::::

Status:

Aangenomen op de AV van 24 maart 2006
Gewijzigd op de AV van 4 april 2008
Voorstel tot wijzingen, nog niet aangenomen.

Datum:

18 mei 2008

Artikel 22 – Opkomst
De studentenvertegenwoordigers van een kring verliezen
hun stemrecht in de facultaire organen als minder dan 10%
van de stemgerechtigde studenten van de kring heeft deelgenomen aan de verkiezingen.
TITEL VI
Vertegenwoordigers in facultaire organen

Artikel 23 – Zetelverdeling
Als meerdere kringen behorend tot eenzelfde faculteit studentenvertegenwoordigers hebben in hetzelfde facultaire
orgaan, dan bepalen de kringvergaderingen onderling de
verdeling van de mandaten.
Artikel 24 – Verkiezing
§ 1. De studentenvertegenwoordigers in facultaire organen
worden verkozen onder de stemgerechtigde studenten van
de kring door:
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