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Beslissing
Het BO van VTK, samengekomen op 25/09, gaat akkoord met eenparigheid van stemmen met
het voorstel voor het intern reglement zoals hieronder bepaald:

Afdeling 14. Stuver verkiezingen
Artikel 71. Kandidaatstelling
§1. Aan het begin van het academiejaar doet VTK een oproep waarbij studenten aan de faculteit
Ingenieurswetenschappen zich kandidaat kunnen stellen voor (een) positie(s) in de
verschillende opleidings-POC’s, departementsraden en -besturen tot de deadline voor
kandidaatstelling.
§2. Na de deadline voor kandidaatstelling worden de namen van de verschillende kandidaten
bekendgemaakt op de website van VTK.
§3. De deadline voor kandidaatstelling wordt bepaald door de post VTK Onderwijs alvorens de
verkiezingen worden geopend. Wijzigingen aan de deadline kunnen na de start van de
verkiezingen enkel gedaan worden door het neucom, zoals bepaald in art. 75, mits voldoende
communicatie. Het neucom brengt hiervan de post VTK Onderwijs op de hoogte.

Artikel 72. Verkiezingsprocedure
§1. De verkiezingen gebeuren in principe volgens het idee van de stilzwijgende procedure, zoals
uitgewerkt in Art. 73.
§2. In gevallen van overvulling van posities wordt er altijd eerst gewerkt naar een compromis
onder de kandidaten.
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§3. In de gevallen dat Art. 72 §1 en §2 niet van toepassing zijn wordt er gewerkt met de
schriftelijke verkiezingsprocedure zoals uitgewerkt in Art. 74.
§4. In elk geval verbind VTK zich er alleszins aan om voldoende te communiceren naar de
betrokken studenten.

Artikel 73. Stilzwijgende procedure
§1. De stilzwijgende procedure gaat uit van het rechtsprincipe van het jus vigilantibus. Mits
goede communicatie van VTK wordt het de student geacht op de hoogte te zijn van de
verkiezingen van de stuvers en het recht wordt aan de studenten gegeven om bezwaar aan te
tekenen.
§2. Een student die bezwaar wilt aantekenen doet dit bij het neucom, die hiervoor een
procedure opstelt.
§3. De deadline voor bezwaar aantekenen wordt bepaald door de post VTK Onderwijs alvorens
de verkiezingen worden geopend. Wijzigingen aan de deadline kunnen na de start van de
verkiezingen enkel gedaan worden door het neucom, zoals bepaald in art. 75, mits voldoende
communicatie. Het neucom brengt hiervan de post VTK Onderwijs op de hoogte.

Artikel 74. Schriftelijke procedure
§1. In de gevallen dat Art. 73 niet van toepassing is wordt er automatisch overgeschakeld naar
een schriftelijke verkiezingsprocedure.
§2. VTK organiseert een schriftelijke stemming voor de kandidaten waarbij volgende studenten
stemgerechtigd zijn:
alle studenten uit de desbetreffende opleiding in het geval van een POC.
alle studenten uit opleidingen die onder het desbetreffende departement vallen in het
geval van een departementsraad of -bestuur, voor zover zij student zijn aan de Faculteit
Ingenieurswetenschappen.
§3. Kandidaten worden met een gewone meerderheid na afloop van de stemming verkozen, dit
wordt door het neucom meegedeeld.

Artikel 75. Neutraal Comité
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§1. Het neutraal comité, hierna neucom genoemd, staat in voor het goede verloop van de
stuververkiezingen.
§2. Elk jaar, voor de start van de stuververkiezingen, wordt een neucom aangesteld door het BO
van VTK, dat minstens uit 2 leden bestaat.
§3. Op het einde van de verkiezingsprocedure rapporteert het neucom aan het BO.
§4. Het neucom heeft eerste beslissingsrecht over alle zaken, conflicten en situaties niet
expliciet behandeld in dit reglement.

Artikel 76. Belangenvermenging en conflicten
§1. Alle kandidaten verbinden zich eraan om in hun positie zonder belangenvermenging uit te
oefenen vanuit het uitgangspunt van wat het beste is voor hun studenten.
§2. Een betrokken persoon wordt bijkomend gedefinieerd als iemand die zich niet kandidaat
stelt, noch lid is van het neucom.
§3. Een lid van het neucom kan zich niet kandidaat stellen als stemgerechtigde lid voor een POC,
een departementsraad en -bestuur.

Artikel 77. Beroepen
§1. Bij klachten over het neucom kan een student zich richten tot de voorzitter van het BO.
Indien deze betrokken persoon is, wordt de lijn van opvolging gebruikt die VTK gebruikt voor het
aanstellen van een vergadervoorzitter voor het BO, tot een persoon zonder
belangenvermenging gevonden wordt. De persoon wordt door het BO aangesteld als
vergadervoorzitter betreffende het punt van de klacht over het neucom.
§2. VTK communiceert deze persoon samen met de leden van het neucom.
§3. De beroepen worden behandeld binnen het BO door de leden die geen betrokken personen
zijn.
§4. Verdere beroepen worden volgens het participatiereglement van Stura behandeld.
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