Verkiezingsreglement 2018
Timetable:
Zondag 25 Maart: Aanstelling kiescomité
Op Algemene Vergadering zondag 25 maart zijn Andreas Van de Vyver, Margot Taveirne en
Anneleen Weyns unaniem goedgekeurd door het Praesidium als Kiescomité voor de
Verkiezingen van het Praesidium voor 2018-2019.
Dinsdag 27 maart 12u00: Openen kandidaturen
Dinsdag 10 april 12u00: Sluiten kandidaturen + laatste dag indien Huishoudelijk Reglement
Dinsdag 17 april 19u00: Debat en voorstelling kandidaturen in een auditorium op het UZ Gent
Dinsdag 17 april na afloop debat: Openen online stemming
Zondag 22 april 23u59: Sluiten online stemming
Maandag 23 april: Bekendmaking resultaten in café De Karper

Statutaire voorwaarden verkiezingen
Hoofdstuk 6: Jaarlijkse verkiezingen van de praesidiumleden
Art. 30: De verkiezingen van de praesidiumleden voor het volgende werkingsjaar van de vereniging
dienen jaarlijks te worden gehouden.
Art. 31: Elk lid of praesidiumlid heeft één stem. Stemming bij volmacht is niet toegestaan.
Art. 32: De datum van de verkiezingen dient uiterlijk 21 kalenderdagen op voorhand bekend
gemaakt te worden. Het tijdstip en de locatie dienen uiterlijk 3 kalenderdagen op voorhand
aan alle praesidiumleden en leden bekend gemaakt te worden.
De verkiezingen vinden ten laatste 3 weken voor de start van de examenperiode
plaats, weergegeven volgens de officiële academische kalender.
Art. 33: Men kan zich enkel verkiesbaar stellen indien men voldoet aan de eisen zoals gestipuleerd
in Artikel 13 en men op het moment van de verkiezingen ingeschreven is als student
geneeskunde aan de Universiteit Gent en met grote zekerheid het volgende academiejaar
nog steeds student aan de opleiding Geneeskunde van de Universiteit Gent is.
Art. 34: §1.
Praeses en vicepraeses komen op als duo voor de verkiezingen. Zij moeten minstens
één jaar in het praesidium gezeten hebben en voldoende ervaring hebben met de werking
van het praesidium. Tevens moet minstens één van beide het voorbije jaar praesidiumlid
geweest zijn.
§2.

De volgende functies bekleden een functie met meerdere leden: Sport, Cursus,
Feest, PR Extern en Penningmeester.

§3.

De functie van Web kan zowel als duo of solitair uitgeoefend worden. Kandidaten
hiervoor geven een gefundeerde verklaring aan het Verkiezingscomité waarom zij
al dan niet wensen solitair op te komen.

§4.

Zowel Cursus als Penningmeester zijn doorgeeffuncties, waarbij één van hen de
functie reeds uitvoerde in het jaar dat de verkiezing plaatsvindt. Indien geen van
beide in staat is de functie nog een jaar uit te voeren, kan er zich een nieuw duo
kandidaat stellen.

§5.

Volgende praesidiumleden moeten gedoopt zijn bij de VGK: praeses, vicepraeses
en op zijn minst één van de penningmeesters. Ook het volledige cantuspraesidium
dient gedoopt te zijn bij de VGK.

Art. 35: Als Praeses dient men een Huishoudelijk Reglement aan zijn kandidatuur toe te voegen bij
de kandidaatstelling. Dit Reglement kan opgevraagd worden door alle leden, vanaf 7
kalenderdagen voor de verkiezingen. Dit reglement dient de eerstvolgende Algemene
Vergadering goedgekeurd te worden door het nieuw aangestelde praesidium door middel
van stemming waarbij de helft plus één voldoende is. Ook aanpassingen tijdens het
werkingsjaar zijn mogelijk en deze dienen op dezelfde wijze goedgekeurd te worden. Het
Huishoudelijk Reglement gaat van kracht wanneer de praeses zijn functie betreedt.
Art. 36: De kandidatuur kan enkel per e-mail naar het e-mailadres van het Verkiezingscomité
worden ingediend en dit tot 7 kalenderdagen voor de verkiezingen. Kandidaturen die na
deze periode worden ingediend zullen als ongeldig worden beschouwd en de kandidaat zal
bijgevolg niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen.
Art 37: Uitvoering van de verkiezingen:
§1.
Er geldt een minimum aanwezigheidsquorum van, in totaal, 50 leden en/of
praesidiumleden.
§2.

Het Verkiezingscomité dient zich te onthouden tijdens de stemming.

§3.

De verkiezingen bestaan uit één stemmoment; d
e online stemming via de
sharepoint van de Faculteit, waarop de VGK een eigen pagina heeft. De duur van
deze stemperiode wordt bepaald door het kiescomité conform de statutaire
voorwaarden.
§3.1. Eén kandidaat of team voor één functie
Wanneer voor een vacature slechts één kandidaat is, geldt het volgende: De
kandidaten verschijnen op het debat voor wie ze zich verantwoorden en
voorstellen. Vragen kunnen rechtstreeks op het debat gesteld worden of op
voorhand doorgestuurd worden naar het kiescomité. Het kiescomité bepaalt
zelf tijdens het debat welke van de doorgestuurde vragen ze stellen.
Bij een solo kandidaat of team zijn er drie stemopties: voor, tegen en
onthouding. Om verkozen te geraken is een eenvoudige meerderheid van
50+1 nodig. Onthouding heeft geen invloed op de stempercentages en
worden niet meegeteld in de uitslag, maar tellen wel mee voor het
opkomstpercentage. Concreet betekent dit dat de opties voor en tegen
tezamen 100% vormen.
§3.2. Meerdere kandidaten of teams voor eenzelfde functie
Wanneer voor een vacature meerdere kandidaten of teams zijn, geldt het
volgende: alle kandidaten en teams stellen zich voor op het debat. Vragen
kunnen rechtstreeks op het debat gesteld worden of op voorhand
doorgestuurd worden naar het kiescomité. Het kiescomité bepaalt zelf

tijdens het debat welke van de doorgestuurde vragen ze stellen. Bij
meerdere kandidaten of teams is er per kandidaat of team een stemoptie
voor en een blanco tegenstem. Om verkozen te geraken is een eenvoudige
meerderheid van 50+1 nodig. Een blanco stem heeft wel invloed op de
stempercentages en wordt meegeteld als tegenstem tegen alle kandidaten.
Indien er meer dan 2 kandidaten zijn kan het kiescomité de stemperiode
onderverdelen in 2 kiesrondes waarbij na de eerste kiesronde alle
kandidaten buiten de twee hoogst scorende afvallen. In de tweede en finale
stemronde wordt dan terug vanaf nul gestemd voor de twee overgebleven
kandidaten of teams.
§3.3. Tijdens het online stemmoment wordt volgende verdeling van de stemmen
gehanteerd: 50% van de stemmen gebeurt door het huidige praesidium en
50% van de stemmen gebeurt door de leden. Een meerderheid is
voldoende om verkozen te worden.
§3.4. Kandidaten hebben geen stemrecht voor de functie waarvoor zij opkomen.
§7.

De aanstelling van een SWOP PR en een BeMSA PR gebeurt intern binnen SWOP en
BeMSA. Beide verkozenen dienen vervolgens goedgekeurd te worden op de
algemene VGK-verkiezingen conform Art. 37 van de Statuten. Indien SWOP of
BeMSA bij meerdere kandidaten besluiten geen stemmoment te organiseren en
hierover besluitloos blijven, is het steeds mogelijk deze personen tegen elkaar te
laten opkomen op de VGK-verkiezingen waar gestemd zal worden volgens Art. 37.

§8. In samenspraak met BeMSA en SWOP kan VGK een voorkeurstem uiten op de
verkiezingen van SWOP en/of BeMSA. Hiervoor wordt een of meerdere
afgevaardigde(n) aangeduid die VGK vertegenwoordigen op de SWOP- en BeMSAverkiezingen.
Art. 38: Zijn kiesgerechtigd: elk natuurlijk persoon in het bezit van een VGK-lidkaart.
Art. 39: De verkiezingen worden georganiseerd door het uittredend praesidium. De verkiezingen
staan onder leiding van het Verkiezingscomité; deze bestaat uit de uittredende praeses,
indien deze zelf niet op komt voor een nieuwe praesidiumfunctie, en praesidiumleden, op
de Algemene Vergadering gekozen. Zij zien toe op het correct verloop van de verkiezingen.
De leden van het Verkiezingscomité moeten behoren tot de groep van kiesgerechtigden en
mogen geen kandidaat zijn. Verder dienen zij geacht te worden zich volledig neutraal op te
stellen en mogen zelf geen stem uitbrengen. De namen van de leden van het Verkiescomité
worden vermeld bij de oproeping.
Art. 40: §1.

Men kan zich slechts voor één functie kandidaat stellen.

§2.
Alle promotieteksten voor in ’t Spiegelken worden door het Verkiezingscomité
verzameld en na goedkeuring doorgestuurd naar de Scriptors voor publicatie.
Art. 41: Alle kandidaten dienen voor de start van het debat in digitale vorm hun presentatie af te
geven aan het Verkiezingscomité.
Art. 42: §1.
Het Verkiezingscomité bezit een Verkiezingsreglement om de verkiezingscampagne
op een eerlijke en serene manier te laten verlopen. Alle kandidaten krijgen de kans

campagne te voeren. De wijze van campagnevoeren is vrij binnen de bepalingen van dit
Verkiezingsreglement, het Huishoudelijk Reglement van de Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen en de Universiteit Gent, alsmede van de vigerende wetgeving.
Bij overtreding volgt uitsluiting. Het Verkiezingscomité kan kandidaten terecht wijzen
wanneer zij autonoom en onafhankelijk de situatie beoordelen en indien nodig maatregelen
nemen. Enkel het Verkiezingscomité is bevoegd te oordelen over geschillen. Elke beslissing
van het Verkiezingscomité dient gerespecteerd te worden, op ongehoorzaamheid staat
uitsluiting.
§2.
Indien kandidaten voor de campagne een beroep doen op derden voor materiële
steun (in geld of natura), moeten zij dit, alsmede de waarde van de steun, ter goedkeuring
voorleggen aan het Verkiezingscomité. De VGK-sponsors, zoals vermeld op de lijst die in
samenspraak met de PR Externs wordt opgemaakt en die in de lokalen van de VGK ter inzage
is voor de kandidaten één maand voor de bekendmaking van verkiezingsdatum, mogen niet
aangesproken worden voor de campagne.
§3.
Alle activiteiten die het dagelijks leven op het UZ Gent (of eender welk gebouw waar
lessen of practica van de opleiding Geneeskunde doorgaan) in min of meerdere mate kunnen
beïnvloeden, dienen minstens 4 kalenderdagen voorafgaand aan de activiteit aangevraagd te
worden bij het Verkiezingscomité. Zij heeft het recht een activiteit te verbieden, verplaatsen
of uit te stellen.
Art. 43: Indien bij een geschil of onduidelijkheid een conflict optreedt, heeft het Verkiezingscomité
steeds het laatste woord.

Toevoegingen op Statuten
1. DEBAT
a. De functies worden afgegaan in statutaire volgorde, de kandidaat die eerst inschreef
mag zich eerst voorstellen.
b. Elke functie krijgt exact 5min om zich voor te stellen, enkel praeses & vice krijgen
tezamen 10 minuten.
c. Na de voorstelling zal er mogelijkheid zijn tot vraagstelling vanuit de zaal. Het zal ook
mogelijk zijn om op voorhand vragen doortesturen naar het kiescomité die dezen
dan zelf kunnen stellen op het debat.
d. Het kiescomité kan vragen weigeren indien irrelevant.
e. Het debat zal opgenomen worden en gedurende de stemperiode online herbekeken
kunnen worden
2. Voor de tekstjes in het spiegeltje mag maximaal 500 woorden per kandidaat geschreven
worden, voor praeses & vice mag dit tezamen 1000 woorden zijn. Een foto mag bijgevoegd
worden. De tekstjes worden na goedkeuring doorgestuurd naar de scriptors.
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