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TITEL I
Algemeenheden
Artikel - 1

– 5 uittredende leden van het Dagelijks Bestuur die zich voor geen enkele functie
verkiesbaar stellen

Kader

– minstens 1 en hoogstens 5 leden van de
Raad van Bestuur van LBK vzw die geen
lid zijn van het huidig Dagelijks Bestuur.

§1 Dit kiesreglement bepaalt de modaliteiten van
de verkiezingen overeenkomstig de statuten
van LBK VZW, artikel 9.

Indien er onvoldoende kandidaten zijn die onder één van bovenvermelde groepen vallen, kan
het Dagelijks Bestuur ook andere leden van het
Neutraal Comité aanduiden. Deze kandidaten
mogen zich evenwel in geen enkel geval verkiesbaar stellen voor een functie.

§2 Dit kiesreglement is onderhevig aan het participatiereglement van de Stura KU Leuven
en het ‘LOKO-kiesreglement’ enerzijds, en aan
het decreet van 19 maart 2004 betreffende de
rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie
van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs voor sociale promotie in de hogescholen
en de begeleiding van de herstructurering van
het hoger onderwijs in Vlaanderen (het ‘participatiedecreet’) anderzijds.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van
LBK vzw is tevens voorzitter van het Neutraal
Comité.
§3 Ieder stemgerechtigd lid kan, mits gegronde reden, de presidiumvergadering vragen een lid
van het Neutraal Comité te wraken. Het Dagelijks Bestuur beslist na overleg met de presidiumvergadering over deze eventuele wraking.
Gewraakte leden worden vervangen.

De presidiumvergadering vervult de functie
van ‘kringvergadering’, ter vertegenwoordiging
van de ‘kring’, zoals bedoeld in art. 2 van het
LOKO-kiesreglement.
Artikel - 2

§4 De leden van het Neutraal Comité worden aan
LOKO en Stura bekendgemaakt. Hun namen
worden eveneens op de LBK-website gepubliceerd.

Stemgerechtigden

Stemgerechtigd zijn alle natuurlijke personen die
conform het participatiedecreet en het LOKO- kiesreglement stemgerechtigd zijn voor de verkiezing
van studentenvertegenwoordiging aan de Faculteit
Bio-Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Artikel - 4

§1 De presidiumvergadering bezit conform het
LOKO-kiesreglement en het participatiereglement van de Stura KU Leuven de bevoegdheid
verkiezingen te organiseren. Deze bevoegdheid delegeert de presidiumvergadering aan het
Neutraal Comité.

TITEL II
Het Neutraal Comité
Artikel - 3

Bevoegdheden

Samenstelling

§2 Het Neutraal Comité ziet, conform het LOKOkiesreglement en het participatiereglement van
de Stura KU Leuven, toe op de correcte toepassing van dit reglement en op het eerlijk verloop van de verkiezingen. Het informeert kan-

§1 Het Dagelijks Bestuur richt een Neutraal Comité op en de AV keurt zijn samenstelling
goed.
§2 Het Neutraal Comité bestaat uit:
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didaten en oordeelt over klachten, sancties en
fraudegevallen.
Artikel - 5

§5 Kandideren voor eender welk van bovenstaande functies kan enkel indien men steunend lid en dus conform met de criteria
voor stemrecht uit art. 11 participatiedecreet
LOKO is.

Onpartijdigheid

Leden van het Neutraal Comité dienen zich volledig onpartijdig op te stellen ten opzichte van alle
verkiesbare kandidaten en mogen in geen geval hun
voorkeur voor bepaalde kandidaten laten blijken.

§6 Het mandaat van verkozen leden begint op
15 juli van hetzelfde kalenderjaar als de verkiezingen en eindigt het daaropvolgende jaar
op 14 juli. Echter, indien het Neutraal Comité nieuwe verkiezingen uitschrijft, worden de
mandaten van alle effectieve leden automatisch
verlengd tot de verkiezing van de nieuwe leden.

TITEL III
Kandidatuur
Artikel - 6

Verkiesbare mandaten

Artikel - 7

§1 Voor volgende effectieve leden (‘AV-leden’)
worden verkiezingen uitgeschreven:

Kandidatuur

§1 Het Neutraal Comité stelt tijdig drie verschillende formulieren voor kandidatuur op:

– alle leden van het Dagelijks Bestuur

– een formulier A voor alle Dagelijks Bestuursfuncties die individueel/in groep
verkozen worden

§2 De jaarpresidia worden verkozen conform het
Intern Reglement van LBK vzw, art. 10.

– een formulier B voor alle werkgroepen en
voor de EFS

§3 Naast bovenstaande effectieve leden worden er
ook verkiezingen uitgeschreven voor:

– een formulier C voor lolkandidaten

– de verantwoordelijke van de gewone werkgroepen

Het Neutraal Comité stelt deze formulieren tijdig ter beschikking van de kandidaten. Formulieren A en B moeten minstens velden bevatten
voor:

– een verantwoordelijke van elke speciale
werkgroep
– de Extra Facultaire Studentenvertegenwoordiging (EFS)

– de persoonsgegevens
dida(a)t(en)

– alle gewone werkgroepleden

– de geambieerde functie

– alle speciale werkgroepleden

– vragen die peilen naar de motivatie en
plannen van de kandida(a)t(en)

– alle presidiumwerkgroepleden

van

de

kan-

Ook zorgt het Neutraal Comité ervoor dat de
kandida(a)t(en) de mogelijkheid hebben om
een motivatiebrief via de site door te sturen.

§4 Alle leden van het Dagelijks Bestuur kandideren individueel voor hun functie en worden individueel verkozen.

Beide formulieren moeten ook de vermelding
bevatten dat de kandida(a)t(en) kennis hebben
genomen van en instemmen met dit kiesreglement. Formulier B moet bovendien een veld
bevatten voor de naam van de verantwoordelijke.

De werkgroepleden van alle werkgroepen, behalve, de 2 te verkiezen werkgroepleden van
de werkgroep penning, kandideren in groep
en worden in groep verkozen. Voor gewone
en voor speciale werkgroepen wordt op het
stemformulier vermeld welk werkgroeplid kandideert als verantwoordelijke. De EFS en de
werkgroep penning worden individueel verkozen.

§2 Een verkiesbare kandidaat, werkgroep of EFS
stelt zich kandidaat door het juiste formulier
volledig ingevuld, door te sturen via de site
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TITEL IV
Verloop van de verkiezingen

(www.lbk.be) samen met de motivatiebrief en
dit vóór de “deadline verkiesbare kandidaat”.
Indien na de “deadline verkiesbare kandidaat”
voor een functie nog geen kandidatuur is ingediend, wordt de deadline voor deze functie
verschoven tot de maandag van de kiesweek
om 23:59.

Artikel - 8

Planning

§1 Bij het opstellen van de jaarkalender bepaalt
de presidiumvergadering wanneer de kiesweek
valt.

Eén en dezelfde persoon kan in geen geval tegelijkertijd kandideren voor meerdere functies
als effectief lid.

§2 Tenzij de presidiumvergadering hierover anders beslist, geldt automatisch het volgende:
– de woensdag en de donderdag van de kiesweek zijn de verkiezingsdagen

§3 Een niet-verkiesbare kandidaat (‘lolkandidaat’) stelt zich kandidaat door formulier C
door te sturen via de site voor de maandag
van de kiesweek om 23:59. Kandidaat-leden
van het Dagelijks Bestuur kunnen in geen geval tegelijk kandideren als lolkandidaat. Nietverkiesbare kandidaten worden tijdens de verkiezingen op het stemformulier in groep vermeld onder de naam ‘lolploeg’. Hun verkiezingsuitslag is van geen enkele betekenis; zij
kunnen op basis hiervan het daaropvolgend
jaar in geen geval een functie uitoefenen.

– de week voorafgaand aan de kiesweek is
de prékiesweek
– de week voorafgaand aan de prékiesweek
is de reclameweek
– de “deadline verkiesbare kandidaat” valt
samen met het begin van de kiesweek
(zondagnacht 23:59)
– de formulieren voor kandidatuur worden
in de week voor de reclameweek opengesteld (zondagnacht 23:59) maar nog niet
bekend gemaakt

§4 Het Neutraal Comité heeft het recht om, mits
gegronde reden een kandidatuur te weigeren.
Deze weigering moet echter met een 2/3 meerderheid goedgekeurd worden door een Dagelijks Bestuur, waarvan de samenstelling wordt
verminderd met de Dagelijks Bestuursleden
die tegelijk opnieuw kandidaat zijn voor een
functie.

– de ingevulde formulieren van de kandidaten worden gepubliceerd vanaf de start
van de reclameweek (maandag 00:00)
– de kiesperiode omvat de kiesweek en de
prékiesweek
De presidiumvergadering houdt er rekening
mee dat, conform het LOKO-kiesreglement en
het participatiereglement van Stura KU Leuven, de verkiezingsdagen tussen 1 april en het
einde van de lessen van datzelfde semester
moeten vallen.

§5 Het Neutraal Comité hangt een lijst met alle
verkiesbare mandaten op in de Bar. Hierop
vullen kandidaten hun naam in en maken aldus
hun kandidatuur aan het publiek bekend. Deze
lijst is echter louter indicatief; het afgeven van
bijlage formulier A en B zoals hierboven beschreven geldt als definitieve kandidatuur.

§3 Tijdens de verkiezingsdagen is stemmen in de
eerste stemronde mogelijk vanaf 9:00 op de eerste verkiezingsdag tot 9:00 op de tweede verkiezingsdag. Voor een eventuele tweede stemronde is stemmen mogelijk op de tweede verkiezingsdag van 10:00 tot 20:00.

§6 Het Neutraal Comité publiceert de lijst met
kandidaten de eerste dag van de reclameweek
op de LBK-website.
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TITEL V
Stemming en uitslag
Artikel - 9

is voor plaats 2, nemen de eerste 3 kandidaten
aan de tweede stemronde deel.
Indien het aantal stemmen tegen in deze
tweede stemronde groter is dan het aantal
stemmen voor de beste kandidaat, blijft het
mandaat open. In het andere geval wordt de
beste kandidaat (de kandidaat die de meeste
stemmen krijgt) verkozen. Echter, bij een ex
aequo voor de eerste plaats blijft het mandaat
open.

Verloop van de stemming

§1 Tenzij het Neutraal Comité anders beslist, verloopt de stemming online en is deze geheim.
Alle stemgerechtigde studenten kunnen via de
LBK-website hun stem uitbrengen. Hun KU
Leuven-login geldt als bewijs van identiteit.
Elke stemgerechtigde student kan per functie
slechts één stem uitbrengen. Voor internetverkiezingen dient het Protocol Internetverkiezingen, opgesteld door LOKO, gevolgd te worden.

§3 De uitslag van de verkiezing wordt door het
Neutraal Comité bekendgemaakt aan de kerk
van Heverlee op de vrijdag van de kiesweek om:
0:01.

§2 Voor elke functie kan elke stemgerechtigde kiezen tussen de volgende opties:

§4 De uitslag van de verkiezingen wordt in veelvoud op een standaardformulier ingevuld en
ondertekend door het voltallig Neutraal Comité. Het Neutraal Comité verschaft volgende
informatie aan de voorzitter van LOKO en
StuRa:

– een stem voor één der kandidaten of
kandidaat-groepen voor deze functie
– een stem tegen
– onthouding
Artikel - 10

– de namen van de nieuwe leden van de
LOKO A.V. en Stura KU Leuven A.V.
en hun plaatsvervangers

Uitslag

§1 Als een kandidaat (of kandidaat-groep) alleen
voor een bepaalde functie kandideert:

– de lijst met namen van de stemgerechtigde studenten en van de studenten die
hebben deelgenomen aan de verkiezingen

De kandidaat wordt verkozen indien hij meer
dan de helft van alle uitgebrachte stemmen
(onthoudingen worden meegeteld bij het tellen van het totaal aantal stemmen) krijgt. In
het andere geval blijft het betrokken mandaat
open.

– bewijzen voor de regelmatigheid van de
verkiezingen, in het bijzonder voor de authenticiteit van de opkomst

§2 Als meer dan één kandidaat (of kandidaatgroep) voor één functie kandideert:

TITEL VI
Campagne

De kandidaat die meer dan de helft van alle
uitgebrachte stemmen (onthoudingen worden
meegeteld bij het tellen van het totaal aantal
stemmen) krijgt, wordt verkozen. Als het aantal stemmen tegen groter is dan alle stemmen
voor alle kandidaten samen, blijft het mandaat
open. In andere gevallen organiseert het Neutraal Comité een tweede stemronde.

§1 Onder campagnevoering wordt verstaan elke
actie, organisatie of dergelijke die georganiseerd is door één of meerdere kandidaten en
die direct of indirect te maken heeft met de
verkiezingen.

Aan deze tweede stemronde nemen enkel de
twee kandidaten, die in de eerste stemronde de
meeste stemmen gekregen hebben, deel. Echter, indien 3 of meer kandidaten aan de eerste stemronde deelnamen en er een ex aequo

§2 Onder reclame voor campagnevoering wordt
verstaan elke publicatie, reclame of dergelijke
uitgestuurd door één of meerdere kandidaten
en die direct of indirect te maken heeft met de
verkiezingen.

Artikel - 11
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Definitie en timing

§3 Enkele vormen van campagnevoering zijn:

§2 Het gebruik van drukwerk is voor elke kandidaat beperkt tot:

– het organiseren van activiteiten (‘verkiezingsactiviteiten’)

§3 Elke kandidaat mag voor iedere groep (een bepaald jaar met een bepaalde optie) slechts één
lesbezoek houden, en dit mits voorafgaande
toestemming van de docent.

– lesbezoeken
§4 Enkele vormen van reclame voor campagnevoering zijn:

§4 Het aanbrengen van affiches of ander promotiemateriaal is slechts toegelaten op officiële aanplakplaatsen, op koten en in Gnorgl en Bar
op de aanplakborden. In het fakhuis en op de
kringkar is promotiemateriaal verboden.

– het verspreiden van drukwerk deelgenomen aan de verkiezingen
– het gebruik van affiches, spandoeken,
vlaggen of ander promotiemateriaal

§5 Het beschadigen van promotiemateriaal van
andere kandidaten is verboden.

– reclamevoering via sociale media

§6 Voor aanvang van de verkiezingsdagen dient
alle promotiemateriaal, uitgezonderd affiches,
verwijderd te zijn.

§5 Campagnevoering is uitsluitend toegelaten
vanaf de kiesperiode. Reclame voor campagnevoering is uitsluitend toegelaten vanaf de week
voorafgaand aan de kiesperiode. Enkel wanneer een kandidaat zijn kandidatuur heeft ingediend via de LBK-website en slechts vanaf
de start van de reclameweek (maandag 00:00),
mag deze zich publiekelijk uiten als kandidaat.
Echter, elke vorm van campagnevoering of opvallend gedrag door kandidaten tijdens de verkiezingsdagen is uitdrukkelijk verboden. Indien een kandidaat zich hieraan toch bezondigt, kan het Neutraal Comité de verkiezingsuitslag voor deze kandidaat ongeldig verklaren. In dat geval worden er voor de betrokken
functie herverkiezingen gehouden, waarbij het
Neutraal Comité de mogelijkheid bezit de kandidatuur van de eerder uitgesloten kandidaat
te weigeren. Echter, herverkiezingen zijn niet
nodig indien meerdere kandidaten de betrokken functie ambieerden en een niet-uitgesloten
kandidaat meer dan 1/2 van alle stemmen behaalde.
Artikel - 12

§7 Indien een kandidaat al gedurende het huidige
jaar een functie uitvoert, gaat het LBK-werk
voor op het verkiezingswerk.
§8 Het Neutraal Comité heeft het recht alle gewone publicaties, elektronische publicaties en
discussiegroepen van LBK te controleren, modereren en aan te passen, indien dit nodig
wordt geacht in verband met het correcte verloop van de verkiezingen.
Artikel - 13

Laster en voorkeur

§1 Het is elke kandidaat uitdrukkelijk verboden
om een andere kandidaat laster toe te brengen.
§2 Indien meerdere kandidaten één bepaalde
functie ambiëren, is het alle kandidaten verboden hun voorkeur voor één of meerdere van
deze concurrenten kenbaar te maken.

TITEL VII
Sancties en fraude

Voorwaarden

§1 Alle verkiezingsactiviteiten moeten door het
Neutraal Comité goedgekeurd worden. Verkiezingsactiviteiten mogen niet concurreren
met LBK-activiteiten, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het Neutraal Comité.
Mits goedkeuring van de verantwoordelijken
mogen verkiezingsactiviteiten in de Gnorgl of
Bar plaatsvinden.

Artikel - 14

Sancties

§1 Bij overtreding van dit kiesreglement door één
of meerdere kandidaten kunnen studenten van
de faculteit een klacht indienen bij het Neutraal Comité, en dit ten laatste op de eerstvolgende zondag na de verkiezingsdagen om
23:59.
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§2 Het Neutraal Comité stelt de beschuldigde op
de hoogte van de klacht en onderzoekt de zaak.
Op zijn verzoek wordt de beschuldigde gehoord. Het Neutraal Comité neemt binnen
48 uur na ontvangst van de klacht een beslissing. Indien de overtreding bewezen wordt geacht, beslist het Neutraal Comité over eventuele sancties tegen de betrokken overtreders.
Mogelijke sancties zijn:
– een berisping
– verbod tot verder campagnevoeren
– uitsluiting voor de verkiezingen; slechts
indien de overtreding van grote ernst is
– herzien van de uitslag van de stemming;
slechts indien de overtreding van grote
ernst is en begaan werd op de verkiezingsdagen zelf
– elke andere sanctie die het Neutraal Comité gepast acht
Artikel - 15

Fraude

§1 Bij vermoeden van fraude bij de stemming
kunnen studenten van de faculteit en leden van
de faculteitsraad klacht neerleggen bij het Neutraal Comité. Dit gebeurt uiterlijk de 15de dag
na afloop van de verkiezingen
§2 Acht het Neutraal Comité de fraude bewezen,
dan organiseert het Neutraal Comité nieuwe
verkiezingen. Deze worden ten laatste in de
vierde week van het nieuwe academiejaar georganiseerd.

TITEL VIII
Slotbepalingen
Artikel - 16

Wijziging

De Algemene Vergadering van LBK vzw beslist
over de wijziging van dit kiesreglement bij gewone
meerderheid van stemmen.
Artikel - 17

Laatste wijziging

Dit kiesreglement werd voor het laatst gewijzigd
door de Algemene Vergadering van LBK vzw op 24
maart 2022.
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