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Kiesreglement zoals goedgekeurd op 

de algemene vergadering van 1 

augustus 2014 

 

 

KIESREGLEMENT VOOR DE 

PRAESIDIUMVERKIEZINGEN VAN HET VLAAMS 

RECHTSGENOOTSCHAP 

HOOFDSTUK I -  ALGEMENE PRINCIPES 

Art. 1. Dit kiesreglement regelt de jaarlijkse verkiezing van het dagelijks bestuur van de VZW Vlaams 

Rechtsgenootschap (VRG). 

Art. 2. Dit kiesreglement is opgesteld en dient gelezen te worden conform de statuten en het 

huishoudelijk reglement van het VRG. 

Art. 3. Dit reglement is van toepassing op alle leden en medewerkers van de kandidaat-praesidia en op 

de kandidaat-facultairs. 

HOOFDSTUK II -  NEUTRALE COMITÉS 

Afdeling 1 -  Samenstelling Neutrale comités 

Art. 4. Er bestaan twee neutrale comités: het Kiescomité en de Beroepscommissie. Het Kiescomité 

treedt op als Neutraal comité in de zin van art. 2, 2° van het LOKO/STURA Participatiereglement. 

Enkel in de gevallen waarin dit reglement er specifiek in voorziet, kan de Beroepscommissie deze taak 

waarnemen. 

Art. 5. §1. Het Kiescomité is samengesteld uit minimum vier en maximum negen leden: de praeses 

(van rechtswege voorzitter), de vice-praeses, de twee penningmeesters, de secretaris(sen), de 

cursusdienstverantwoordelijke, de facultair van het uittredend dagelijks bestuur en het lid van de raad 

van bestuur bedoeld in art. 20, §2, 5° van de statuten.  

§2. Indien één van de bovenstaande leden van het uittredend dagelijks bestuur niet in het Kiescomité 

wenst te zetelen, kan hij of zij worden vervangen door een ander lid van het uittredend dagelijks 

bestuur en dit door een beslissing genomen per gewone meerderheid door het uittredend dagelijks 

bestuur. Indien de praeses niet wenst te zetelen, beslist het Kiescomité zelf per gewone meerderheid 

wie de voorzitter van het Kiescomité zal zijn. Deze persoon kan niet het lid van de raad van bestuur 

zijn, zoals bedoeld in art. 20, §2, 5° van de statuten. 
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§3. De namen van de leden van het Kiescomité worden in de week van de eerste maandag van maart 

bekendgemaakt in de Minibalans en op de website. 

Art. 6. §1. De Beroepscommissie bestaat van rechtswege uit de volgende leden van de algemene 

vergadering van het VRG: de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester, de secretaris en de 

laatst tot de algemene vergadering toegetreden voormalig facultair. Indien één van deze personen niet 

wenst te zetelen in de Beroepscommissie, kiest de algemene vergadering uit haar leden per gewone 

meerderheid een vervanger. Indien de laatst tot de algemene vergadering toegetreden voormalig 

facultair ook het lid is van de raad van bestuur bedoeld in art. 20, §2, 5° van de statuten dan wordt de 

voorlaatste tot de algemene vergadering toegetreden voormalig facultair lid van de Beroepscommissie. 

§2. De voorzitter van de algemene vergadering is van rechtswege voorzitter van de Beroepscommissie. 

Indien die niet wenst te zetelen in de Beroepscommissie, dan kiest die zelf per gewone meerderheid 

een voorzitter. 

Afdeling 2 -  Bevoegdheden en taken van de neutrale comités 

Onderafdeling 1 -  Het Kiescomité 

Art. 7. Het Kiescomité stelt de stembrieven op en organiseert de verkiezingen. Het heeft tevens als 

taak toe te zien op de strikte naleving van het kiesreglement op basis van een gelijkwaardige 

behandeling van alle kandidaten. 

Art. 8. §1. Het Kiescomité kan de nodige maatregelen nemen indien de bepalingen uit het 

kiesreglement niet worden nageleefd. Deze bepaling strekt zich ook uit tot overtredingen van de 

bepalingen uit het kiesreglement begaan vóór de kandidatuurstelling, voorzover rederlijkerwijze kan 

verwacht worden dat de kandidaten die bepalingen al kenden of behoorden te kennen en ze daardoor te 

moeten naleven. De kandidaat-praesidia en kandidaat-facultairs dienen de beslissingen van het 

Kiescomité te respecteren. 

§2. Het Kiescomité beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend. 

§3. Het Kiescomité stelt een verslag op waarin het alle klachten behandelt en zijn beslissingen 

motiveert. Hierin stelt het ook de verkiezingsuitslag vast. Dit geheel wordt samengesteld door de 

voorzitter en na de verkiezingen ter beschikking gesteld van de algemene vergaderinghet . 

Onderafdeling 2 -  De Beroepscommissie 

Art. 9. §1. Tegen beslissingen van het Kiescomité kan beroep worden ingesteld bij de 

Beroepscommissie.  

§2. Een beroep kan enkel worden ingesteld door een verplicht lid van een kiesploeg, een kandidaat-

facultair of een lid van de faculteitsraad. 
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§3. Een beroep kan worden ingesteld door een vormvrije e-mail of ander geschrift aan de voorzitter 

van de Beroepscommissie over te maken. Het beroep dient uiterlijk 24 uren na kennisname van de 

beslissing van het Kiescomité ingesteld te worden. De Beroepscommissie beslist uiterlijk binnen 24 

uren per gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

De Beroepscommissie moet niet fysiek samenkomen en kan op enige andere gepaste wijze 

beraadslagen. Een beslissing van de beroepscommissie vervangt de beslissing van het Kiescomité. 

HOOFDSTUK III -  UITSLUITING VAN EEN KANDIDAAT-PRAESIDIUM OF KANDIDAAT-

FACULTAIR 

Art. 10. Een kandidaat-praesidium of een kandidaat-facultair kan enkel uitgesloten worden van 

deelname aan de verkiezingen volgens de in dit hoofdstuk bepaalde modaliteiten. Elke beslissing tot 

uitsluiting die niet volgens de in dit hoofdstuk bepaalde modaliteiten is gebeurd, is van rechtswege 

nietig.  

Art. 11. Een kandidaat-praesidium of kandidaat-facultair kan enkel uitgesloten worden van deelname 

aan de verkiezing bij een manifeste schending van dit reglement. Deze schending kan plaatsgevonden 

hebben vóór de kandidatuurstelling. 

Art. 12. Een beslissing tot uitsluiting wordt genomen door het Kiescomité met een drie vierde 

meerderheid. Die beslissing dient daarna binnen de 24 uren, en uiterlijk voor aanvang van de 

stembusgang, te worden bekrachtigd door het Beroepscomité met een drie vierde meerderheid. 

Art. 13. §1. Een beslissing tot uitsluiting kan slechts rechtsgeldig genomen worden door het 

Kiescomité door eerst aan het kandidaat-praesidium of de kandidaat-facultair ter kennis te brengen dat 

een stemming tot uitsluiting zal plaatsvinden. Die kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren en bevat 

ook de schendingen die aanleiding gaven tot het opstarten van de procedure van uitsluiting. Het 

kandidaat-praesidium of de kandidaat-facultair moet dan, alle omstandigheden in acht genomen, een 

redelijke termijn krijgen om zijn of haar standpunt toe te lichten omtrent die mogelijke schendingen. 

§2. Indien het Kiescomité of de Beroepscommissie een stemming tot uitsluiting heeft gehouden, dient 

het kandidaat-praesidium of de kandidaat-facultair waarover deze stemming ging, schriftelijk van het 

resultaat op de hoogte gebracht te worden. De mededeling bevat de medeling of de vereiste drie vierde 

meerderheid bereikt werd of niet. Indien die meerderheid bereikt werd, bevat ze ook op omstandige 

wijze de redenen waarom die beslissing genomen werd. 

Art. 14. Tegen de beslissing van de Beroepscommissie om een uitsluiting te bevestigen staat geen 

verder beroep open, behoudens de mogelijkheden daartoe voorzien in het LOKO/STURA 

Participatiereglement. 

HOOFDSTUK IV -  DE KANDIDATUURSTELLING  

Afdeling 1 -  Het kandidaat-praesidium 

Art. 15. §1. Een kandidaat-praesidium bevat twee soorten leden: 
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 Vijf verplichte leden, zijnde de kandidaat-praeses, de twee kandidaat-penningmeesters, de 

kandidaat-secretaris en de kandidaat-cursusdienstverantwoordelijke.  

 Een onbepaald aantal niet-verplichte leden. 

 

§2. De verplichte leden zijn stemgerechtigd voor de verkiezingen van het VRG en zullen dat zijn in 

het jaar van de uitoefening van hun mandaat. 

§3. Indien het kandidaat-praesidium een kandidaat vice-praeses bevat, moet deze persoon 

stemgerechtigd zijn voor de verkiezingen van het Vlaams Rechtsgenootschap en dat ook zijn in het 

jaar van de uitoefening van zijn of haar mandaat. 

§4. Een kandidaat-praesidium waarin een lid van het Kiescomité is opgenomen, is van rechtswege niet 

verkiesbaar. 

§5. De verplichte leden van ieder kandidaat-praesidium zorgen ervoor dat alle leden van hun ploeg op 

de hoogte zijn van het kiesreglement. 

Art. 16. §1. Het is het kandidaat-praesidium toegestaan om een openbare oproep te lanceren tot de 

studenten van de rechtsfaculteit om lid te worden van het kandidaat-praesidium. De vorm waarop deze 

oproep gebeurt, is onderhavig aan de voorafgaande toelating door het Kiescomité. Het Kiescomité 

beslist discretionair of een bepaalde vorm van oproep kan worden toegestaan of niet.  

Art. 17. §1. De kandidatuurstelling dient schriftelijk te gebeuren bij een lid van het Kiescomité ten 

vroegste op 1 februari en ten laatste op 1 april om 12.00 uur. Dat lid verschaft een schriftelijke 

bevestiging van ontvangst van de kandidatuurstelling op eenvoudig verzoek. Indien er op 1 april om 

12.00 uur geen geldige kandidaturen zijn gesteld, wordt deze termijn verlengd tot de vrijdag voor 

aanvrang van de kiesweek.. 

§2. De kandidatuurstelling bevat minstens: 

 De naam, huidige studiefase en handtekening van de verplichte leden zoals bepaald in art. 

15, § 1; 

 De namen van de niet verplichte leden; 

 Een e-mailadres waarop het Kiescomité of de Beroepscommissie kennisgevingen kunnen 

doen; 

 De ploegnaam. Deze ploegnaam mag noch de naam ‘Vlaams Rechtsgenootschap’, de 

afkorting ‘VRG’, noch het schild of logo van het VRG bevatten. Verwijzingen naar of 

imitaties van voornoemde zaken zijn eveneens verboden. Het Kiescomité heeft de 

bevoegdheid de naam van het kandidaat-praesidium te censureren. Het is wel toegelaten bij 

de ploegnaam te vermelden dat de ploeg een ‘kandidaat-VRG-praesidium’ is; 

 De naam van de kandidaat-facultair die tot de ploeg behoort, zo er één is. 

§3. Uiterlijk bij de aanvang van de verkiezingscampagne  wordt een volledig en gedetailleerd verslag 

gevoegd van de vergaarde natura- en geldsponsoring, met een overzicht van alle campagne-

activiteiten. 
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Afdeling 2 -  De kandidaat-facultair. 

Art. 18. §1. Een kandidaat-facultair die lid is van het Kiescomité is van rechtswege niet verkiesbaar. 

Hij kan ook niet tegelijkertijd deel uitmaken van de verplichte leden als bedoeld in 

art. 15, §1.  

§2. De kandidaat-facultairs zijn stemgerechtigd voor de verkiezingen van het Vlaams 

Rechtsgenootschap en zullen dat zijn in het jaar van de uitoefening van hun mandaat.  

Art. 19. §1. De kandidatuurstelling van de kandidaat-facultairs dient afzonderlijk te gebeuren van de 

kandidaat-praesidia. 

§2. De kandidatuurselling dient schriftelijk te gebeuren bij een lid van het Kiescomité ten vroegste op 

1 februari en ten laatste op 1 april om 12.00 uur. Dat lid verschaft een schriftelijke bevestiging van 

ontvangst van de kandidatuurstelling op eenvoudig verzoek. 

Art. 20. De kandidatuurstelling bevat de naam, de huidige studiefase en de handtekening van de 

kandidaat-facultair, alsook de ploegnaam van het kandidaat-praesidium waartoe hij behoort indien hij 

behoort tot een kandidaat-praesidium. 

HOOFDSTUK V -  DE CAMPAGNE 

Art. 21. De verplichte leden van de kandidaat-praesidia sluiten een degelijke verzekering af voor hun 

leden, medewerkers en activiteiten tijdens de verkiezingscampagne. Een dergelijke verzekering dekt 

ten minste (i) de burgerlijke aansprakelijkheid van hun leden, (ii) de lichamelijke schade aan hun leden 

en derden en (iii) brand- en ontploffingsrisico’s. 

Art. 22. §1. Elke ploeg dient een volledig en gedetailleerd overzicht bij te houden van de door haar 

vergaarde natura- en geldsponsoring. Het kiescomité kan dit overzicht op ieder ogenblik opvragen en 

inkijken. Het kiescomité ziet er in het bijzonder op toe dat er een redelijke verhouding bestaat tussen 

de inkomsten en uitgaven. 

§2. Elk kandidaat-praesidium dient een overzichtelijke boekhouding bij te houden tijdens de 

verkiezingen, alsmede een map met alle sponsoringovereenkomsten. Het Kiescomité kan deze stukken 

op ieder ogenblik opvragen en inkijken. Na de verkiezingen zijn de kandidaat-praesidia verplicht deze 

boekhouding over te maken aan het Kiescomité. Het Kiescomité bezorgt deze samen met de stukken 

bedoeld in art. 7, § 3 aan de raad van bestuur van het VRG. 

§3. Het is geen enkel kandidaat-praesidium of kandidaat-facultair toegestaan op welke wijze dan ook 

kanscontracten aan te gaan waarin beloftes worden gedaan voor het werkelijke VRG-werkingsjaar 

waarvoor zij kandidaat zijn. 

§4. De kandidaat-praesidia en de kandidaat-facultairs zien er op toe dat zij de ter hun beschikking 

gestelde persoonlijke gegevens van de studenten uitsluitend gebruiken voor de verspreiding van hun 
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drukwerk en conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

Art. 23. Op geen enkele wijze mag een kandidaat-praesidium of kandidaat-facultair gebruik maken 

van welke bestaande infrastructuur dan ook van het VRG. 

Art. 24. §1. De verkiezingsweek vindt plaats tijdens de week waarin de laatste donderdag van april 

valt. Op geen enkele wijze mag vóór zondagavond 24 u. of na woensdagavond 24 u. reclame gemaakt 

worden of mogen activiteiten van kandidaat-praesidia plaatsvinden. Enige uitzonderingen hierop zijn 

het verdelen van campagneboekjes of foldertjes, het plakken van affiches en het maken van reclame 

via internet. Deze vormen van reclame mogen reeds vanaf vrijdagmiddag 12 u. geschieden. 

§2. Als reclame wordt ondermeer beschouwd maar is niet beperkt tot: elke vorm van veruitwendiging 

waarbij door middel van een grafisch tekensysteem wordt opgeroepen om deel te nemen tot de 

stemming, deel te nemen aan één van de activiteiten van het kandidaat-praesidium of de 

naamsbekendheid van het kandidaat-praesidium te vergroten. 

Art. 25. §1. In de hal van de Nieuwe Valk staat het de kandidaat-praesidia vrij om op maandag, 

dinsdag en woensdag van de campagneweek een verkiezingsstand op te richten. Het Kiescomité zal de 

nodige inspanningen leveren om de hal voor de campagneweek te reserveren en kent ook de plaats toe 

dat elk kandidaat-praesidium mag gebruiken in de hal van de Nieuwe Valk. Indien de kandidaat-

praesidia elektriciteitsvoorzieningen wensen, dienen zij het Kiescomité hiervan in te lichten die tevens 

de aanvraag zal verzorgen. De kosten verbonden aan het plaatsen van elektriciteitsvoorzieningen zijn 

ten laste van de kandidaat-praesidia die ze aanvragen. Indien de kandidaat-praesidia andere locaties 

nodig hebben, dienen zij hiervoor zelf de nodige aanvragen te doen. De hal van de Nieuwe Valk dient 

ten laatste op woensdag om 24.00 uur volledig ontruimd te zijn.  

§2. Indien de Nieuwe Valk niet ter beschikking kan gesteld worden voor de verkiezingen, zal er door 

het Kiescomité eeneen gelijkaardige locatie aangeduid worden.  

Art. 26. Op de woensdag van de campagneweek organiseert het Kiescomité twee debatten waaraan de 

kandidaat-praesessen en -facultairs verplicht zijn deel te nemen. Iedere ploeg is verplicht afdoende 

reclame te maken omtrent deze debatten, de verkiezingsdag en de Valkfeesten.  

HOOFDSTUK VI -  DE VERKIEZINGEN. 

Art. 27. De stembusgang en de bekendmaking van de uitslag vinden plaats op de laatste donderdag 

van april. 

Art. 28. De kandidaat-facultair wordt tegelijkertijd, doch afzonderlijk van het kandidaat-praesidium, 

verkozen.  

Art. 29. De stemming vindt plaats op de donderdag van de verkiezingsweek. Op deze dag is het 

voeren van campagne op welke wijze dan ook strikt verboden. Het Kiescomité beslist of er een 

schriftelijke stemming, een elektronische stemming dan wel een combinatie van de twee zal worden 
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geïnstalleerd. Het Kiescomité moet hierbij maximale inspanningen leveren om zoveel mogelijk 

kiesgerechtigde studenten te bereiken. De vorm van de stemming moet in overeenstemming zijn met 

de richtlijnen uitgevaardigd door de universitaire studentenvertegenwoordiging. De verkiezingen 

starten ten vroegste om 8 u.h, eindigen uiterlijk om 20 u.00h en duren minstens acht opeenvolgende 

uren. Bovendien zal het Kiescomité, indien technisch mogelijk, in een aantal aula’s een stembusgang 

laten doorgaan en erop toezien dat alle fases die stemgerechtigd zijn een stem hebben kunnen 

uitbrengen. In de fases waarin er op donderdag geen lessen plaatsvinden, kan het Kiescomité besluiten 

de stembusgang in de aula’s te vervroegen. 

Art. 30. Enkel studenten die door de studentenraad op niveau van de universiteit of de associatie als 

stemgerechtigd worden bestempeld, worden toegelaten hun stem uit te brengen. 

Art. 31. §1. Het stemformulier geeft de mogelijkheid een stem uit te brengen voor één kandidaat-

praesidium en één kandidaat-facultair. Stemformulieren waaruit niet blijkt naar welke kandidaat de 

stem gaat, zijn ongeldig. 

§2. In het geval dat een kandidaat-facultair conform art. 20 te kennen heeft gegeven deel uit te maken 

van een kandidaat-praesidium en dat kandidaat-praesidium conform art. 17, §2 te kennen heeft 

gegeven dat deze kandidaat-facultair deel uitmaakt van het kandidaat-praesidium, wordt de ploegnaam 

vermeld op het stemformulier voor de verkiezing van de facultair achter de naam van die kandidaat-

facultair.  

Art. 32. §1. Het Kiescomité telt de stemmen. De kandidaat-praeses van elke ploeg en elke kandidaat-

facultair hebben het recht om de telling van de stemmen bij te wonen. Het Kiescomité dient hen 

daartoe tijdig te verwittigen van de plaats en het tijdstip waarop de telling zal doorgaan. Zij hebben 

ook het recht om de uitslag van de elektronisch uitgebrachte stemmen te verifiëren. 

§2. De volledige uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de Valkfeesten. 

§3. Na de stemming worden de formulieren één maand bewaard in een gesloten doos 

Art. 33. §1. Het kandidaat-praesidium dat het hoogste percentage stemmen achter zijn naam krijgt, 

wint de verkiezingen. Het winnende kandidaat-praesidium is bijgevolg het praesidium in de zin van 

art. 25, §2 van de statuten van de VRG. Hun mandaat vangt aan na aanstelling van de verplichte leden 

tot lid van de raad van bestuur van de VZW Vlaams Rechtsgenootschap. Bij een gelijk aantal totaal 

stemmen dient er de eerstvolgende donderdag een nieuwe stemming te worden georganiseerd. Het is 

de kandidaat-praesidia tijdens deze periode niet toegestaan om reclame te maken of activiteiten te 

organiseren. Het Kiescomité neemt bij het organiseren van deze nieuwe stemming de formaliteiten van 

art. 29 in acht. 

§2. De verkiezingen zijn slechts geldig indien er ten minste een opkomst is van 10% van de 

stemgerechtigden. 

§3. Dit artikel is tevens van toepassing op de verkiezing van de kandidaat-facultair. 
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§4. De praeses, de eventuele vice-praeses en de facultair vertegenwoordigen de studenten in 

vertegenwoordigingsorganen op universitair en associatieniveau. Zij kunnen in hun plaats een 

vertegenwoordiger aanduiden.  

Art. 34. §1. Indien de verkozen kandidaat-facultair ontslag neemt of indien er geen kandidaat-facultair 

verkozen is, worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd voor de kandidaat-facultair. De artikelen 

van dit reglement zijn mutadis mutandis van toepassing op deze verkiezing. Het organiseren van de 

nieuwe verkiezing wordt aangekondigd in de Minibalans, op de website en in de aula’s van alle 

studiefases die een stem kunnen uitbrengen. 

§2. Na het ontslag heeft ieder die onder de voorwaarden van art. 11 valt, de mogelijkheid om zich 

kandidaat te stellen. De termijn hiervoor is één week vanaf de publicatie in de Minibalans en wordt 

mee opgenomen in de Minibalans. 

§3. Na deze week, hebben de kandidaten de mogelijkheid om tussen maandag en woensdag zich voor 

te stellen aan de rechtenstudenten. Op de donderdag wordt er een verkiezing gehouden zoals bedoeld 

in de art. 27 tot 33. De uitslag wordt bekend gemaakt in de Minibalans, op de website en in de aula’s 

van alle studiefases die een stem kunnen uitbrengen. 

§4. De verplichte leden van het dagelijks bestuur, met uitzondering van de leden die kandidaat-

facultair zijn, fungeren als Kiescomité voor deze verkiezing. 

Art. 35. Het winnende kandidaat-praesidium en de winnende kandidaat-facultair zijn na afloop van de 

Valkfeesten gehouden de locatie van deze feesten te ontruimen en schoon te maken. 

Art. 36. Dit kiesreglement treedt in werking op 1 september 2014. 

 


