
Amendement Huishoudelijk Reglement en Statuten Gentse Studentenraad, 30/03/2021

Aanpassing van artikel 5, 6, 7, 18 en 25 in het Huishoudelijk Reglement en artikel 9 en 10 in
de Statuten:
Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad in >⅔ quorum en
met algemeenheid van stemmen dd. 09/03/2021 (HR: eerste deel art.5 ; art.18 ; art.25) en dd.
30/03/2021 (HR: tweede deel art.5 ; art.6 ; art.7. Statuten: art.9 ; art.10)

Art. 5
§1 De verkiezingen tijdens een kiesvergadering met het oog op het aanstellen van een
Dagelijks Bestuur voor volgend werkingsjaar, worden voorgezeten door een onafhankelijke
verkiezingscommissie, die in haar midden een vergadervoorzitter aanstelt.

De verkiezingscommissie wordt als volgt samengesteld:
1. Een lid van het zetelende Dagelijks Bestuur, dat niet opnieuw zal kandideren voor een

positie binnen het Dagelijks Bestuur het jaar daaropvolgend.
2. Een niet-stemgerechtigd lid uit de Algemene Vergadering
3. Een alumnus bestuurslid van de Gentse Studentenraad, met name een lid van het

Dagelijks Bestuur dat het lopende academiejaar geen functie meer vervult binnen het
bestuur, maar die wel een functie heeft vervuld binnen het Dagelijks Bestuur in een
van de afgelopen academiejaren.

§2 Leden die deel uitmaken van de verkiezingscommissie, kunnen zich niet kandidaat stellen
om een mandaat op te nemen binnen het Dagelijks Bestuur van het daaropvolgende jaar,
zolang de verkiezingscommissie de verkiezingen voorzit.

§3 De verkiezingscommissie wordt samengesteld door de Algemene Vergadering, op
agendering van het zetelende dagelijkse bestuur. Twee (reguliere) zittingen van de Algemene
Vergadering voor de eerste kiesvergadering, zal het Dagelijks Bestuur een oproep lanceren.
Kandidaten kunnen hun kandidatuur met korte motivatie insturen naar alle leden van het
zetelende Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur zal tijdens de zitting van de Algemene Vergadering die voor de eerste
kiesvergadering plaatsvindt, alle kandidaturen voor de verkiezingscommissie voorleggen,
waarop de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid de verkiezingscommissie zal
samenstellen.
Indien de leden van de verkiezingscommissie niet verkozen raken volgens bovenstaande
samenstelling kan de AV een voordracht doen om tot een verkiezingscommissie met drie
leden te komen.
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§4 De verkiezingscommissie heeft als taken:
1. het ontvangen van de kandidaturen voor het nieuwe Dagelijks Bestuur
2. het voorzitten van verkiezingen op de kiesvergadering(en) waarop kandidaturen voor

het Dagelijks Bestuur van het daaropvolgende werkingsjaar geagendeerd staan en
het voorbereiden van deze agendapunten

3. het organiseren van eerlijke verkiezingen
4. het nemen van procedurele beslissingen omtrent de verkiezingen, indien er

betwisting is (dit kan bijvoorbeeld gaan over de interpretatie van de
verkiezingsprocedure in dit Huishoudelijk Reglement als over kleine, gemotiveerde
procedurele afwijkingen waardoor de eerlijkheid van de verkiezingen niet in het
gedrang komen)

5. Overige taken die bijdragen tot een onafhankelijke en eerlijke verkiezingsprocedure

§5 De verkiezingscommissie streeft naar consensus, maar kan bij ⅔ van de stemmen
beslissen indien nodig.

§6 De verkiezingscommissie geeft voor het aanvangen van de verkiezingen op een
Algemene Vergadering een gemotiveerde rapportering over eventuele
onregelmatigheden/betwistingen/beslissingen aan de Algemene Vergadering.

§7 Indien de Algemene Vergadering niet akkoord gaat met de beslissingen van de
Verkiezingscommissie en bijgevolg van mening is dat er sprake is van onregelmatigheden
waardoor er geen eerlijke kandidaatstelling heeft plaatsgevonden, kan zij bij gewone
meerderheid van stemmen beslissen, voor het starten van de kiesprocedure, om de
verkiezing te verdagen naar een volgende Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering
kan in het geval van verkiezingen onder voorzitterschap van de verkiezingscommissie geen
beroep doen op artikel 25 van dit Huishoudelijk Reglement. De Algemene Vergadering geeft
in dat geval ook een gemotiveerde verklaring naar de verkiezingscommissie toe en geeft aan
de verkiezingscommissie concrete aandachtspunten mee om de eerlijkheid van
kandidaatstelling te waarborgen. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor een
eerlijke kandidaatstelling tegen de Algemene Vergadering waar dit verdaagde agendapunt
geagendeerd wordt. De Algemene Vergadering kan slechts eenmalig beroep doen op deze
procedure van verdagen.

§8 De verkiezingscommissie leidt alle verkiezingsactiviteiten van het Dagelijks Bestuur van
het daaropvolgende jaar, totdat het nieuw verkozen bestuur in ambt treedt. Van zodra het
nieuw verkozen bestuur in ambt is, zal de voorzitter binnen dat nieuwe Dagelijks Bestuur de
verkiezingsprocedure voorzitten voor functies binnen datzelfde nieuwe bestuur.
(i) Indien er geen voorzitter verkozen is, blijft de verkiezingscommissie zoals hierboven
beschreven de verkiezingen van het nieuwe Dagelijks Bestuur voorzitten, totdat er een
voorzitter is verkozen.
(ii) Indien aan de start van het nieuwe academiejaar geen voorzitter is verkozen, zal de dan
statutair aangeduide voorzitter van de Gentse Studentenraad de potentiële verkiezingen
voorzitten.
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(iii) Indien deze statutair aangeduide voorzitter een intentie uit aan de Algemene Vergadering
zich nog kandidaat te willen stellen als voorzitter, zal de Algemene Vergadering een
verkiezingsvoorzitter aanduiden. Deze zal toezien op het eerlijk openstellen van het ambt,
een eerlijke verkiezingsprocedure en deze zal de verkiezing voorzitten.

§9 De verkiezingscommissie wordt ambtshalve ontbonden bij de start van het nieuwe
academiejaar.

§10 De verkiezingen van voorzitter en ondervoorzitter worden altijd een eerste maal
geagendeerd op de reguliere Algemene Vergadering voorafgaand aan de eerste agendering
van de verkiezingen van de andere leden van het Dagelijks Bestuur.
Er moet geen voorzitter en/of ondervoorzitter verkozen worden op de zitting van de
Algemene Vergadering waar dit het eerst geagendeerd staat.

§11 De verkiezing van de DB-leden verloopt volgens de volgende procedure:
1. Ten laatste vijf kalenderdagen voor de verkiezingsvergadering bezorgen de

kandidaten hun kandidatuur aan de verkiezingscommissie, dit door te mailen naar
een mailadres dat enkel toegankelijk is voor de leden van de verkiezingscommissie.
De kandidatuur omvat een motivatiebrief en een curriculum vitae.

2. De leden van de Algemene Vergadering zullen voor elke kandidatuur een formulier
ontvangen waarmee ze op voorhand vragen voor de kandidaten kunnen doorsturen
naar de vergadervoorzitter van de verkiezingen.

3. De verkiezingscommissie bereidt de verkiezingsvergadering voor en bepaalt
daarbij welke van de op voorhand ingestuurde vragen gesteld zullen worden. Op
de vergadering krijgen de kandidaten de kans om hun kandidatuur toe te lichten.

4. In deze eerste vragenronde stelt de vergadervoorzitter van de verkiezingen de vooraf
ingestuurde en geselecteerde vragen. Deze tracht hierbij zoveel mogelijk vragen die
door afwezige stemgerechtigde leden zijn ingezonden te stellen, tenzij deze ongepast
worden bevonden. Tijdens de vragenronde kan een lid van de Algemene Vergadering
(zowel stemgerechtigd als niet-stemgerechtigd) het woord vragen om een spontane
verdiepende vraag te stellen.

5. De kandidaten verlaten de vergadering.
6. Er wordt een debat gevoerd over de kandidaten. Indien de leden van de AV dit

wenselijk achten, worden er nieuwe vragen opgesteld door de AV in samenspraak
met de vergadervoorzitter.

7. Voor deze eventuele tweede vragenronde kunnen kandidaten opnieuw
binnengeroepen worden, waarna de vergadervoorzitter de voorbereide vragen stelt en
de vergadering opnieuw spontaan verdiepende vragen kan stellen.

8. Er volgt een geheime stemming per kandidaat. Alle stemgerechtigde leden brengen
hun stem uit.

Art. 6

§1 Een kandidaat wordt verkozen tot voorzitter met tweederdemeerderheid. In de
eerste stemronde stemt ieder stemgerechtigd AV-lid per kandidaat voor, tegen of
onthouding. Elke volgende stemronde verloopt op dezelfde manier, tenzij anders vermeld
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hieronder.

§2 Behaalt geen van de kandidaten een tweederdemeerderheid, dan wordt een
volgende stemronde gehouden, evenwel met uitsluiting van de kandidaat die in de
eerste ronde het minste aantal stemmen behaalde. Indien meerdere kandidaten het
minst aantal stemmen haalden, vallen zij allen af op voorwaarde dat er nog minstens
één kandidaat overblijft die een hoger aantal stemmen haalde. Indien alle kandidaten
na een eerste stemronde evenveel stemmen halen, volgt de procedure beschreven in
paragraaf 5.
Blijft er nog maar één kandidaat over, dan volgt een vertrouwensstemming, waarin
de overgebleven kandidaat een tweederdemeerderheid moet behalen. Behaalt deze
persoon geen tweederdemeerderheid, wordt de verkiezing verdaagd tot de volgende
Algemene Vergadering. Een nieuwe oproep tot kandidaatstelling dient te gebeuren.

§3 Behalen twee of meer kandidaten de tweederdemeerderheid, dan volgt een
stemronde waarbij de stemgerechtigde leden slechts mogen stemmen op één van de
kandidaten die de tweederdemeerderheid behaalden.
Indien geen van deze kandidaten een tweederdemeerderheid haalt, wordt de
verkiezingsprocedure herhaald waarbij aan de kandidaten nieuwe vragen moeten
worden gesteld.
Indien wederom geen van beide kandidaten een tweederdemeerderheid behaalt, volgt
een vertrouwensstemming over de kandidaat die het meeste voorstemmen behaalde
in de tweede stemronde. Behaalt deze persoon geen tweederdemeerderheid, wordt
de verkiezing verdaagd tot de volgende Algemene Vergadering. Een nieuwe oproep
tot kandidaatstelling dient te gebeuren.

§4 Na iedere stemronde worden de stappen 6 t.e.m. 8 uit art. 5 herhaald.

§5 Indien in een van de stemrondes een ex aequo optreedt, zal volgende procedure gelden:

● Er volgt onmiddellijk een nieuwe stemronde waarbij elk stemgerechtigd AV-lid
slechts voor één van de kandidaten mag stemmen. Indien net voordien een
stemronde heeft plaatsgevonden volgens dezelfde modaliteiten (bv. wanneer twee of
meer kandidaten de tweederdemeerderheid hadden bereikt), zal er eerst een nieuwe
discussieronde met de mogelijkheid tot vragen volgen alvorens over te gaan op deze
nieuwe stemming.

○ (i) Indien één kandidaat een tweederdemeerderheid behaalt, is deze
kandidaat verkozen.

○ (ii) Indien geen enkele kandidaat een tweederdemeerderheid behaalt,
maar er wel precies één kandidaat het hoogst aantal stemmen behaalt, vindt
er een vertrouwensstemming plaats voor de kandidaat die het hoogst aantal
stemmen heeft behaald, waarin deze kandidaat een tweederdemeerderheid
moet behalen.

○ (iii) Indien meer dan één kandidaat het hoogst aantal stemmen heeft
behaald, volgt er een nieuwe discussieronde met de mogelijkheid om vragen
te stellen aan de overgebleven kandidaten. Hierna volgt een nieuwe
stemronde waar elk stemgerechtigd AV-lid slechts mag stemmen op één van
de kandidaten die het hoogst aantal stemmen heeft behaald. Dezelfde
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modaliteiten en uitkomsten gelden als hierboven in dit lid voor scenario’s (i)
en (ii). Indien deze stemming opnieuw eindigt in een ex aequo, worden de
verkiezingen verdaagd tot op de volgende Algemene Vergadering. Een nieuwe
oproep tot kandidaatstelling dient te gebeuren.

§6 In elke stemming waar een AV-lid meerdere stemmen kan uitbrengen, wordt de kandidaat
met de grootste (respectievelijk kleinste) verhouding van voorstemmen over de som van
voor- en tegenstemmen beschouwd als de kandidaat met het meeste (respectievelijk
minste) stemmen.

§7 De verkiezing van de ondervoorzitter gebeurt volgens dezelfde procedure als deze van de
voorzitter, maar met een gewone meerderheid in plaats van een tweederdemeerderheid.

§8 Bij discussie geldt de algemene ex aequo regeling. Bij twijfel wordt de geest van de
procedures gevolgd, met voorafgaande goedkeuring van procedurele interpretatie door de
Algemene Vergadering met gewone meerderheid.

Art. 7

I. Voor de verkiezing van DB-leden, uitgenomen voorzitter en ondervoorzitter, geldt
hetgeen volgt:

§1 Voor elke bestuurspositie kunnen meerdere kandidaten verkozen worden. De Algemene
Vergadering kan een maximaal aantal toegelaten bestuurders vastleggen bij gewone
meerderheid voor het starten van de kiesprocedure.

§2 De verkiezingsprocedure vindt plaats per kandidaat. Per kandidaat kan elk
stemgerechtigd AV-lid voor, tegen of onthouding stemmen. Een kandidaat-bestuurslid is
verkozen indien deze een gewone meerderheid behaalt. Indien meer kandidaten een gewone
meerderheid behalen dan er posities werden opengesteld door de Algemene Vergadering,
wordt de procedure beschreven in Art.6 gevolgd, waarbij de tweederdemeerderheid wordt
vervangen door een gewone meerderheid.

II. Algemene Bepaling

Met de instemming van de AV en de kandidaat kan deze laatste verkozen worden voor een
andere functie dan degene waarvoor die zich kandidaat gesteld heeft, op dezelfde
verkiezingsvergadering. Indien de verkiezing van de voorzitter en ondervoorzitter samenvalt
met de verkiezing van de rest van het DB, mag ook iemand die zich kandidaat gesteld heeft
als voorzitter of ondervoorzitter op dezelfde verkiezingsvergadering verkozen worden voor
een andere functie binnen het DB.

Art. 18
§1 De voorzitter leidt de Algemene Vergaderingen van de Gentse Studentenraad. Indien de
voorzitter niet aanwezig is, neemt de ondervoorzitter zijn taak over. Indien ook de
ondervoorzitter niet aanwezig is, wordt de vergadering geleid door de DB-leden, in de
volgorde van anciënniteit, en daarna door het oudste (qua leeftijd) aanwezige
stemgerechtigd lid.
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§2 Als uitzondering op het eerste lid, zal op een Algemene Vergadering waar verkiezingen
geagendeerd staan voor het volgende Dagelijks Bestuur, de verkiezing voorgezeten worden
door de verkiezingscommissie, zoals beschreven in artikel 5 van dit Huishoudelijk
Reglement.

Art. 25
§1 Wanneer tenminste drie stemgerechtigde leden dit vragen, wordt een stemming verdaagd
tot de volgende vergadering. Deze vraag moet gesteld worden voor de stemprocedure is
ingesteld. Op de volgende vergadering kan dit artikel niet opnieuw worden ingeroepen voor
hetzelfde agendapunt.

§2 Als uitzondering op het eerste lid, geldt dit artikel niet voor verkiezingsprocedures,
voorgezeten door de verkiezingscommissie, van leden van het Dagelijks Bestuur voor
volgend werkingsjaar. Hiervoor wordt de procedure in art. 5 §7 van dit Huishoudelijk
Reglement gevolgd.
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Amendering artikel 9 en artikel 10 in de Statuten

Art. 9

De Gentse Studentenraad verkiest een voorzitter onder de aan de Universiteit Gent
ingeschreven studenten die een diplomadoelcontract hebben ofwel minstens 27
studiepunten opnemen onder de vorm van een creditcontract in het academiejaar waarin het
mandaat plaatsvindt. Het mandaat van de voorzitter bedraagt één jaar. Het mandaat kan
tweemaal verlengd worden.

Art. 10

De Gentse Studentenraad verkiest een ondervoorzitter onder de aan de Universiteit Gent
ingeschreven studenten die een diplomadoelcontract hebben ofwel minstens 27
studiepunten opnemen onder de vorm van een creditcontract in het academiejaar waarin het
mandaat plaatsvindt. Het mandaat van de ondervoorzitter bedraagt één jaar. Het mandaat
kan tweemaal verlengd worden.


