REGLEMENT VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN DE UNIVERSITEIT GENT
(Raad van Bestuur van 7 maart 2014, zoals gewijzigd door de Raad van Bestuur van 12
september 2014 en 10 november 2015

Gelet op het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het
Universitair Centrum Antwerpen, inzonderheid op artikel 18;
Gelet op het decreet van 20 december 2013 tot bekrachtiging van de decretale bepalingen
betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013 (Codex Hoger
Onderwijs);

Hoofdstuk I. - De kiezers
Artikel 1 : Voor de verkiezing van de 12 vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch
personeel en hun plaatsvervangers in de raad van bestuur zijn stemgerechtigd, de personen
die op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten behoren tot :
a) de docenten, hoofddocenten, hoogleraren, gewoon hoogleraren en buitengewone
hoogleraren zoals bedoeld in artikel V.3., 1e lid van de Codex Hoger Onderwijs;
b) de mandaathouders van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen met
een aanstelling van onbepaalde duur;
c) de leden van het onderwijzend personeel van groep 3 die opgenomen zijn in het
integratiekader bedoeld in artikel V.209. van de Codex Hoger Onderwijs of die vanaf 1
oktober 2013 gerangschikt zijn in het universitair kader.
Deze stemgerechtigde leden worden ingedeeld in 12 kiesomschrijvingen :
⇒ de kiesomschrijving 1, zijnde deze van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte ;
⇒ de kiesomschrijving 2, zijnde deze van de faculteit Rechtsgeleerdheid ;
⇒ de kiesomschrijving 3, zijnde deze van de faculteit Wetenschappen ;
⇒ de kiesomschrijving 4, zijnde deze van de faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen;
⇒ de kiesomschrijving 5, zijnde deze van de faculteit Ingenieurswetenschappen en
Architectuur;
⇒ de kiesomschrijving 6, zijnde deze van de faculteit Economie en Bedrijfskunde;
⇒ de kiesomschrijving 7, zijnde deze van de faculteit Diergeneeskunde ;
⇒ de kiesomschrijving 8, zijnde deze van de faculteit Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen;
⇒ de kiesomschrijving 9, zijnde deze van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen ;
⇒ de kiesomschrijving 10, zijnde deze van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen ;
⇒ de kiesomschrijving 11, zijnde deze van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen ;
⇒ de kiesomschrijving 12, zijnde deze die alle vorige kiesomschrijvingen omvat.
Voor de kiesomschrijvingen 1 tot en met 11 zijn de leden bedoeld onder a) en c) enkel
stemgerechtigd voor de kiesomschrijving waartoe de faculteit behoort waaraan zij benoemd
of aangesteld zijn; de stemgerechtigde leden bedoeld onder b) zijn enkel stemgerechtigd
voor de kiesomschrijving waartoe de faculteit behoort waaraan zij toegevoegd zijn.
Voor de kiesomschrijving 12 zijn alle leden bedoeld onder a), b) en c) stemgerechtigd.
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Artikel 2 : Voor de verkiezingen van de drie vertegenwoordigers van het assisterend
academisch personeel en hun plaatsvervangers in de raad van bestuur zijn stemgerechtigd,
de personen die op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten behoren tot :
a) de assistenten en doctor-assistenten zoals bedoeld in artikel V.3., 3e lid van de Codex
Hoger Onderwijs;
b) de wetenschappelijke en pedagogische medewerkers tijdelijk en op contractuele basis
aangesteld ten laste van de saldi van de werkingsuitkeringen van de vorige
begrotingsjaren zoals bedoeld in artikel IV.18, 3e lid van de Codex Hoger onderwijs;
c) de
wetenschappelijke medewerkers
waarmee
de
Universiteit
Gent
een
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten en die bezoldigd worden ten laste van de
inkomsten van de afdelingen II tot V van de begroting van de Universiteit Gent;
d) de houders van een doctoraatsbeurs toegekend door de Universiteit Gent in toepassing
van het door de raad van bestuur goedgekeurde reglement;
e) de mandaathouders van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen met
tijdelijke aanstelling en de houders van een beurs van het Agentschap voor Innovatie door
Wetenschap en Technologie;
f) andere categorieën van wetenschappelijke medewerkers die in toepassing van artikel 16,
5e lid van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het
Universitair Centrum Antwerpen, door de raad van bestuur onder door de raad
vastgelegde voorwaarden bij de categorie van het assisterend academisch personeel
worden ingedeeld; hiertoe behoren onder meer de personeelsleden van IMEC, VIB en
iMinds die als wetenschappelijk medewerker werkzaam zijn binnen de Universiteit Gent;
g) de leden van het onderwijzend personeel van groep 1 en 2 die opgenomen zijn in het
integratiekader bedoeld in artikel V.209. van de Codex Hoger Onderwijs of die vanaf 1
oktober 2013 gerangschikt zijn in het universitair kader.
Deze stemgerechtigde leden van het assisterend academisch personeel worden ingedeeld in
drie kiesomschrijvingen :
⇒ de kiesomschrijving 1, omvattende de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte,
Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogische
Wetenschappen, Politieke en Sociale Wetenschappen;
⇒ de
kiesomschrijving
2,
omvattende
de
faculteiten
Wetenschappen,
Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Bio-ingenieurswetenschappen;
⇒ de
kiesomschrijving
3,
omvattende
de
faculteiten
Geneeskunde
en
Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen.
De stemgerechtigde leden bedoeld onder a), b) en g) zijn enkel stemgerechtigd voor de
kiesomschrijving waartoe de faculteit behoort waaraan zij benoemd of aangesteld zijn; de
stemgerechtigde leden bedoeld onder c), d), e) en f) zijn enkel stemgerechtigd voor de
kiesomschrijving van hun diensthoofd of promotor.
Evenwel zullen de stemgerechtigde leden die verbonden zijn aan de centrale administratie
buiten de faculteiten worden ondergebracht in de kiesomschrijving van de stemgerechtigde
leden van het administratief en technisch personeel.
Artikel 3 : Voor de verkiezing van de drie vertegenwoordigers van het administratief en
technisch personeel en hun plaatsvervangers in de raad van bestuur zijn stemgerechtigd, de
personen die op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten behoren tot :
a) het administratief en technisch personeel bezoldigd ten laste van de werkingsuitkeringen
van de Vlaamse Gemeenschap, zoals bedoeld in artikel V.47. van de Codex Hoger
Onderwijs;
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b) het administratief en technisch personeel waarmee de Universiteit Gent een
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten en die bezoldigd worden ten laste van de
inkomsten van de afdelingen II tot V van de begroting van de Universiteit Gent
c) de leden van het administratief en technisch personeel die opgenomen zijn in het
integratiekader bedoeld in artikel V.209. van de Codex Hoger Onderwijs of die vanaf 1
oktober 2013 gerangschikt zijn in het universitair kader.
Deze stemgerechtigde leden van het administratief en technisch personeel worden
ondergebracht in één kiesomschrijving.
Artikel 4 : Voor de verkiezing van de vier vertegenwoordigers van de studenten en hun
plaatsvervangers in de raad van bestuur zijn stemgerechtigd, de personen die op de dag van
de afsluiting van de kiezerslijsten aan de Universiteit Gent ingeschreven zijn als student,
hetzij met een diplomacontract, hetzij met een creditcontract voor minimum 27 studiepunten.
Studenten die enkel ingeschreven zijn voor een permanente vorming zijn uitgesloten.
Deze stemgerechtigde
kiesomschrijving.

leden

van

de

studenten

worden

ondergebracht

in

één

Artikel 5 : Indien eenzelfde persoon wegens cumulatie van titels, functies of hoedanigheden
tot meerdere kiezersgroepen behoort, oefent deze persoon alleen stemrecht uit in de
kiezersgroep bepaald door de volgende afdalende orde :
- zelfstandig academisch personeel ;
- assisterend academisch personeel ;
- administratief en technisch personeel ;
- studenten.

Hoofdstuk II. - De kiezerslijsten
Artikel 6 : Met het oog op de verkiezing van de leden van de raad van bestuur stelt de
secretaris van de raad van bestuur de kiezerslijsten op.
Deze lijsten worden afgesloten op 31 december van het jaar dat aan de verkiezingen
voorafgaat.
Artikel 7 : De kiezerslijsten worden minstens veertig dagen vóór de datum van de
verkiezingen openbaar gemaakt op het intranet van de Universiteit Gent.
Binnen de tien dagen na de bekendmaking van de kiezerslijsten kunnen door elke persoon
die behoort tot een der kiezersgroepen van de Universiteit Gent, eventuele verhalen
ingediend worden bij de voorzitter van de verkiezingscommissie. Dit kan via e-mail of bij
gemotiveerde, gedagtekende en door de indiener ondertekende brief neergelegd worden op
de zetel van de verkiezingscommissie. Deze commissie doet uitspraak over de ingediende
verhalen binnen de twintig dagen na de bekendmaking van de kiezerslijsten.
Hoofdstuk III. - De kandidaten
Artikel 8 : Als vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel of als hun
plaatsvervangers zijn verkiesbaar de stemgerechtigde personen, zoals bepaald in artikel 1
van dit besluit, die op de dag van de afsluiting van de kiezerslijstentenminste twee jaar een
opdracht als personeelslid in de Universiteit Gent vervuld hebben.

3

De aldus bepaalde verkiesbare leden zijn enkel verkiesbaar voor de kiesomschrijvingen
waarvoor zij stemgerechtigd zijn.
Binnen ieder van die twaalf kiesomschrijvingen is telkens één mandaat te begeven.
Een verkiesbaar lid kan slechts kandidaat zijn voor één van die twaalf kiesomschrijvingen.
Binnen iedere kiesomschrijving wordt in alfabetische volgorde een naamlijst opgesteld van
de kandidaten.
Voor iedere kiesomschrijving dient er minstens één mannelijke en één vrouwelijke kandidaat
te zijn. Indien voor één of meerdere kiesomschrijvingen aan deze voorwaarde niet is
voldaan, zal het mandaat binnen deze kiesomschrijving(en) in voorkomend geval niet
ingevuld worden door de betrokken faculteit(en).
Artikel 9 : Als vertegenwoordigers van het assisterend academisch personeel of als hun
plaatsvervangers zijn verkiesbaar de stemgerechtigde personen, zoals bepaald in artikel 2
van dit besluit, die op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten tenminste twee jaar een
opdracht als personeelslid in de Universiteit Gent vervuld hebben.
De aldus bepaalde verkiesbare leden zijn enkel verkiesbaar voor de kiesomschrijvingen
waarvoor zij stemgerechtigd zijn.
Binnen ieder van die drie kiesomschrijvingen is telkens één mandaat te begeven.
Een verkiesbaar lid kan slechts kandidaat zijn voor één van die drie kiesomschrijvingen.
Binnen iedere kiesomschrijving wordt in alfabetische volgorde een naamlijst opgesteld van
de kandidaten.
Voor iedere kiesomschrijving dient er minstens één mannelijke en één vrouwelijke kandidaat
te zijn. Indien voor één of meerdere kiesomschrijvingen aan deze voorwaarde niet is
voldaan, zal het mandaat binnen deze kiesomschrijving(en) in voorkomend geval niet
ingevuld worden.
Artikel 10 : Als vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel of als hun
plaatsvervangers zijn verkiesbaar de stemgerechtigde personen, zoals bepaald in artikel 3
van dit besluit, die op de dag van de afsluiting van de kiezerslijsten tenminste twee jaar een
activiteit als personeelslid in de Universiteit Gent vervuld hebben.
Artikel 10bis: § 1. Voor de berekening van de opdracht of activiteit van twee jaar, bedoeld bij
de artikelen 8, 9 en 10, komen in aanmerking, de werkelijke diensten die in de aangegeven
hoedanigheid werden verricht aan de Universiteit Gent of, wat betreft de personeelsleden
opgenomen in het integratiekader bedoeld in artikel V.209. van de Codex Hoger Onderwijs
en de vanaf 1 oktober 2013 in het universitair kader gerangschikte personeelsleden, de
werkelijke diensten die in de aangegeven hoedanigheid werden verricht aan een hogeschool
in één of meerdere academische hogeschoolopleidingen die zijn geïntegreerd in de
Universiteit Gent.
§ 2. Het personeelslid wordt geacht werkelijke diensten te verrichten, zolang het zich,
krachtens het eigen statuut of naar analogie met de statuten die gelden voor de
personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap, bevindt in een toestand
- waarin het personeelslid zijn activiteitswedde behoudt, of
- die, zelfs onbezoldigd, met dienstactiviteit wordt gelijkgesteld, of
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- waarin het personeelslid zelfs onbezoldigd, aanspraak op bevordering of op bevordering tot
een hogere wedde behoudt.
Artikel 11 : Als vertegenwoordigers van de studenten of als hun plaatsvervangers zijn
verkiesbaar de stemgerechtigde personen zoals bepaald in artikel 4, eerste lid van dit
besluit.
Studenten die aldus ingeschreven zijn aan meer dan één faculteit, zijn verkiesbaar voor de
faculteit waar zij hun inschrijving met de meeste studiepunten hebben. Bij een gelijk aantal
studiepunten moeten deze studenten de keuze maken op het ogenblik van hun
kandidaatstelling zoals bepaald in artikel 14 van dit besluit.
Artikel 12 : Zowel voor het administratief en technisch personeel als voor de studenten wordt
in alfabetische volgorde een naamlijst opgesteld van de kandidaat-titularissen waaraan per
kandidaat-titularis de naam van een kandidaat-plaatsvervanger van hetzelfde geslacht
gekoppeld is. Een kandidaat-titularis zonder kandidaat-plaatsvervanger van hetzelfde
geslacht mag niet op de lijst worden opgenomen.
Voor de kiesomschrijving van het administratief en technisch personeel dienen er minstens
drie kandidaten te zijn waarvan minstens één kandidaat-titularis (met een daaraan
gekoppelde kandidaat-plaatsvervanger van hetzelfde geslacht) van het andere geslacht is
dan de andere kandidaten-titularissen (met de daaraan gekoppelde kandidaatplaatsvervangers van hetzelfde geslacht). Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan
(omdat er minder dan drie kandidaten en/of enkel mannelijke of vrouwelijke kandidaattitularissen met daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervangers van hetzelfde geslacht
zijn), zal in voorkomend geval niet elk mandaat binnen deze kiesomschrijving ingevuld
worden.
Voor de kiesomschrijving van de studenten dienen er minstens vier kandidaten te zijn
waarvan minstens twee mannelijke kandidaat-titularissen en twee vrouwelijke kandidaattitularissen met daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervangers van hetzelfde geslacht.
Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan (omdat er minder dan vier kandidaten en/of
enkel mannelijke of vrouwelijke kandidaat-titularissen met daaraan gekoppelde
plaatsvervangers van hetzelfde geslacht zijn, of nog omdat er slechts één mannelijke of één
vrouwelijke kandidaat-titularis met een daaraan gekoppelde plaatsvervanger van hetzelfde
geslacht is), zal in voorkomend geval niet elk mandaat binnen deze kiesomschrijving
ingevuld worden.
Artikel 13 : Indien eenzelfde persoon wegens cumulatie van titels, functies of hoedanigheden
tot meerdere verkiezingsgroepen behoort, mag die persoon enkel kandidaat zijn in de
verkiezingsgroep bepaald door de volgende afdalende orde :
- zelfstandig academisch personeel ;
- assisterend academisch personeel ;
- administratief en technisch personeel ;
- studenten.
Artikel 14 : § 1. De kandidaturen, in voorkomend geval van de kandidaat-titularissen met de
daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervangers (voor de kiesomschrijvingen van het
administratief en technisch personeel en van de studenten), moeten worden ingediend via
het elektronisch platform op één van de dagen tussen de vijfentwintigste en de dertigste dag
na de bekendmaking van de kiezerslijsten. De kandidaten kunnen via het elektronisch
platform hun kandidatuur raadplegen.
§ 2. Het elektronisch platform voldoet in het bijzonder aan de volgende voorwaarden:
5

1° de data en de tijdstippen van het indienen van de kandidaturen moeten nauwkeurig
kunnen worden bepaald;
2° de identiteit van de kandidaat-titularissen en de kandidaat-plaatsvervangers moet
nauwkeurig kunnen worden nagegaan;
3° het platform moet beschermd zijn tegen wijzigingen door middel van cryptografie en
gepaste technische beveiligingsmaatregelen;
4° de vertrouwelijkheid van alle gegevens die door middel van het platform worden
uitgewisseld, moet worden gewaarborgd.
§3. De door middel van het elektronisch platform op regelmatige en elektronische wijze
meegedeelde gegevens genieten – tot bewijs van het tegendeel – dezelfde bewijswaarde als
wanneer zij op papieren drager zouden zijn meegedeeld.
§4. Wanneer het indienen van de kandidaturen door middel van het elektronisch platform
niet mogelijk is ingevolge overmacht, inzonderheid wegens onbeschikbaarheid van het
platform, kan de neerlegging op papier nog worden gedaan binnen de twee werkdagen na
het verstrijken van de termijn die is voorgeschreven voor de indiening via het platform. De
neerlegging gebeurt persoonlijk op de zetel van de verkiezingscommissie. In voorkomend
geval is de kandidaatstelling bij volmacht uitgesloten, behoudens wanneer de kandidaattitularis en/of de kandidaat-plaatsvervanger in de onmogelijkheid verkeert om de kandidatuur
persoonlijk neer te leggen. De kandidaturen worden gedagtekend en ondertekend. Ze
moeten de gemakkelijke identificatie toelaten van hun auteurs alsmede van hun
aanhorigheid bij een van de verkiezingsgroepen. Van de neergelegde kandidaturen wordt
een ontvangstbewijs afgeleverd.
§5. DICT stelt een handleiding ter beschikking dat de werking van het elektronisch platform
vastlegt, met onder meer toegang, gebruik, beheer en beveiliging.
Artikel 15 : De lijst van kandidaten wordt op het intranet van de Universiteit Gent openbaar
gemaakt, uiterlijk de vierde dag na verloop van de termijn voor het indienen van de
kandidaturen. Hierbij wordt rekening gehouden met het eventueel niet beschikbaar zijn van
het platform door onoverkomelijke technische problemen waardoor de kandidaatstelling
persoonlijk dient te gebeuren op de zetel van de verkiezingscommissie.
Binnen vier dagen na deze bekendmaking kan elke kiezer een gemotiveerd bezwaar
indienen gericht aan de voorzitter van de verkiezingscommissie. Dit kan via e-mail of bij
gemotiveerde, gedagtekende en door de indiener ondertekende brief neergelegd op de zetel
van de verkiezingscommissie. Deze commissie doet uitspraak over de ingediende bezwaren
binnen zeven dagen na de bekendmaking van de kandidaturen.
Artikel 16 : Indien het aantal regelmatige kandidaten van een verkiezingsgroep of van een
kiesomschrijving binnen een verkiezingsgroep derwijze is dat zonder verkiezingen aan al de
kandidaten een mandaat kan worden toegewezen, dan worden de kandidaten zonder meer
door de verkiezingscommissie verkozen verklaard en worden in voorkomend geval de
daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervangers aangeduid.
Hoofdstuk IV. - De kiesverrichtingen
Artikel 17 : De verkiezing van de vertegenwoordigers en hun plaatsvervangers van de
verschillende personeelsgroepen en van de studenten heeft plaats vóór 15 mei, voorafgaand
aan de datum waarop het mandaat van deze leden een aanvang neemt.
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Artikel 18 : De verkiezingen hebben plaats bij geheime stemming. Onder geheime stemming
wordt de situatie verstaan waarin de stemverrichtingen verlopen volgens de principes
vermeld in artikel 28.
Artikel 19 : Iedere kiezer mag slechts één stem uitbrengen op een kandidaat-titularis met in
voorkomend geval de daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervanger. De stem mag niet
uitgebracht worden bij volmacht.
Artikel 20 : Voor het opvolgen van de kiesverrichtingen en de rangschikking van de
kandidaat-titularissen met in voorkomend geval de daaraan gekoppelde kandidaatplaatsvervangers wordt één centraal opnemingsbureau opgericht. Dit bureau is
samengesteld uit een voorzitter en twee bijzitters die elk een plaatsvervanger hebben. Zij
worden allen aangeduid door de verkiezingscommissie.
Artikel 21 : § 1. Voor de kiezersgroep van het zelfstandig academisch personeel worden de
kandidaten als volgt gerangschikt per kiesomschrijving.
Het door een kandidaat behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het totaal aantal
effectief en geldig uitgebrachte stemmen, vermenigvuldigd met 100.
Per kiesomschrijving worden de mannelijke en vrouwelijke kandidaat met het hoogste
percentage behaalde stemmen samengebracht op een afzonderlijke lijst. Vervolgens gebeurt
een herschaling door het percentage behaalde stemmen van elke mannelijke en vrouwelijke
kandidaat per kiesomschrijving om te zetten in een relatief percentage op basis van de som
van de percentages van beide kandidaten.
Zijn verkozen voor die kiesomschrijving(en) waarvoor de betrokken faculteit(en) minstens
twee kandidaten van verschillend geslacht hebben voorgedragen, de kandidaten in volgorde
van het herschaalde percentage behaalde stemmen, op voorwaarde dat zij behoren tot een
nog vrije kiesomschrijving en het maximaal aantal kandidaten van een bepaald geslacht nog
niet is bereikt teneinde het genderevenwicht (volgens de breuk 2/5–3/5) te kunnen
realiseren.
Na deze rangschikking en met uitsluiting van de verkozen kandidaten als effectieve
vertegenwoordiger voor die kiesomschrijving(en) waarvoor de betrokken faculteit(en)
minstens twee kandidaten van verschillend geslacht hebben voorgedragen, zijn verkozen als
effectieve vertegenwoordiger voor de kiesomschrijving(en) waarvoor geen geldige
voordracht van minstens twee kandidaten van verschillend geslacht is gebeurd: de
kandida(a)t(en) met het hoogste herschaalde percentage behaalde stemmen die afkomstig is
(zijn) uit de faculteitengroep (volgens de definitie van de kiesomschrijvingen van het
assisterend academisch personeel), waartoe de faculteit(en) zonder geldige voordracht
beho(o)r(t)en. Voor de invulling van het mandaat in deze kiesomschrijving(en) geldt de
volgorde van de faculteiten overeenkomstig de nummering zoals vastgelegd in artikel 1.
Na bovenstaande rangschikking en verkiezing van de effectieve vertegenwoordigers voor
deze kiesomschrijvingen én ingeval er voor de twaalfde kiesomschrijving niet minstens één
mannelijke en één vrouwelijke kandidaat is, wordt voor die kiesomschrijving als effectieve
vertegenwoordiger verkozen: de kandida(a)t(e) met het hoogste herschaalde percentage
behaalde stemmen over alle kiesomschrijvingen heen.
Alle overblijvende kandidaten, na verwijdering van de lijst van de verkozen effectieve
vertegenwoordigers, worden in volgorde van het herschaalde percentage behaalde stemmen
ingedeeld per kiesomschrijving en vormen de plaatsvervangers.
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Indien een plaatsvervanging nodig is, wordt de eerste kandidaat aangeduid uit de lijst van
plaatsvervangers, uit dezelfde kiesomschrijving als de te vervangen effectieve
vertegenwoordiger, op voorwaarde dat daardoor het genderevenwicht (volgens de breuk
1/3– 2/3) op niveau van de samenstelling van de gehele raad van bestuur niet wordt
verstoord. Is dat laatste wél het geval, wordt de eerste kandidaat van het vereiste geslacht
uit dezelfde kiesomschrijving aangeduid als plaatsvervanger. Als er geen kandidaat meer is
voor de kiesomschrijving waarin de plaatsvervanging moet gebeuren, wordt onder de
overblijvende kandidaten uit de betrokken faculteitengroep diegene met het hoogste
herschaalde percentage behaalde stemmen aangeduid voor zover die voldoet aan het
gendercriterium.
Voor de twaalfde kiesomschrijving wordt onder de overblijvende kandidaten diegene met het
hoogste herschaalde percentage behaalde stemmen over alle kiesomschrijvingen heen
aangeduid als plaatsvervanger.
Indien de aldus aangeduide kandidaat in aanmerking komt als plaatsvervanger voor zowel
de twaalfde kiesomschrijving als een andere kiesomschrijving waarin de plaatsvervanging
moet gebeuren, primeert de plaatsvervanging in die laatste kiesomschrijving.
§ 2. Voor de kiezersgroep van het assisterend academisch personeel worden de kandidaten
als volgt gerangschikt per kiesomschrijving.
Het door een kandidaat behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het totaal aantal
effectief en geldig uitgebrachte stemmen, vermenigvuldigd met 100.
Per kiesomschrijving worden de mannelijke en vrouwelijke kandidaat met het hoogste
percentage behaalde stemmen samengebracht op een afzonderlijke lijst. Vervolgens gebeurt
een herschaling door het percentage behaalde stemmen van elke mannelijke en vrouwelijke
kandidaat per kiesomschrijving om te zetten in een relatief percentage op basis van de som
van de percentages van beide kandidaten.
Zijn verkozen voor die kiesomschrijving(en) waarvoor minstens twee kandidaten van
verschillend geslacht zijn voorgedragen, de kandidaten in volgorde van het herschaalde
percentage behaalde stemmen waarbij voor elke kiesomschrijving maximum één kandidaat
wordt aangeduid en op voorwaarde dat niet meer dan twee verkozen kandidaten behoren tot
hetzelfde geslacht teneinde het genderevenwicht (volgens de breuk 2/5–3/5) te kunnen
realiseren.
Na deze rangschikking en met uitsluiting van de verkozen kandidaten als effectieve
vertegenwoordiger voor die kiesomschrijving(en) waarvoor minstens twee kandidaten van
verschillend geslacht zijn voorgedragen, zijn verkozen als effectieve vertegenwoordiger voor
de kiesomschrijving(en) waarvoor geen geldige voordracht van minstens twee kandidaten
van verschillend geslacht is gebeurd: de kandida(a)t(en) met het hoogste herschaalde
percentage behaalde stemmen die afkomstig is (zijn) uit een andere kiesomschrijving. Voor
de invulling van het mandaat in deze kiesomschrijving(en) geldt de volgorde van de
kiesomschrijvingen overeenkomstig de nummering zoals vastgelegd in artikel 2.
Alle overblijvende kandidaten, na verwijdering van de lijst van de verkozen effectieve
vertegenwoordigers, worden in volgorde van het herschaalde percentage behaalde stemmen
ingedeeld per kiesomschrijving en vormen de plaatsvervangers.
Indien een plaatsvervanging nodig is, wordt de eerste kandidaat aangeduid uit de lijst van
plaatsvervangers, uit dezelfde kiesomschrijving als de te vervangen effectieve
vertegenwoordiger, op voorwaarde dat daardoor het genderevenwicht (volgens de breuk 1/32/3) op niveau van de samenstelling van de gehele raad van bestuur niet wordt verstoord. Is
dat laatste wél het geval, wordt de eerste kandidaat van het vereiste geslacht uit dezelfde
kiesomschrijving aangeduid als plaatsvervanger. Als er geen kandidaat meer is uit dezelfde
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kiesomschrijving waarin de plaatsvervanging moet gebeuren, wordt onder de overblijvende
kandidaten diegene met het hoogste herschaalde percentage behaalde stemmen aangeduid
voor zover die voldoet aan het gendercriterium.
§ 3. Voor de kiezersgroep van het administratief en technisch personeel worden de
kandidaten als volgt gerangschikt.
Het door een kandidaat-titularis met een daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervanger
behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het totaal aantal effectief en geldig
uitgebrachte stemmen, vermenigvuldigd met 100.
Alle kandidaat-titularissen met de daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervangers worden
vervolgens in één lijst samengebracht, in volgorde van het percentage behaalde stemmen.
Zijn verkozen, de drie kandidaat-titularissen met de daaraan gekoppelde kandidaatplaatsvervangers in volgorde van het percentage behaalde stemmen en op voorwaarde dat
niet meer dan twee verkozen kandidaat-titularissen met de daaraan gekoppelde kandidaatplaatsvervangers behoren tot hetzelfde geslacht teneinde het genderevenwicht (volgens de
breuk 2/5-3/5) te kunnen realiseren.
Enkel de aan die verkozen vertegenwoordigers gekoppelde kandidaat-plaatsvervangers
worden als plaatsvervanger van hun respectieve titularis aangeduid.
§ 4. Voor de kiezersgroep van de studenten worden de kandidaten als volgt gerangschikt.
Het door een kandidaat-titularis met een daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervanger
behaalde aantal stemmen wordt gedeeld door het totaal aantal effectief en geldig
uitgebrachte stemmen, vermenigvuldigd met 100.
Alle kandidaat-titularissen met de daaraan gekoppelde kandidaat-plaatsvervangers worden
vervolgens in één lijst samengebracht, in volgorde van het percentage behaalde stemmen.
Zijn verkozen, de vier kandidaat-titularissen met de daaraan gekoppelde kandidaatplaatsvervangers in volgorde van het percentage behaalde stemmen, op voorwaarde dat zij
tot verschillende faculteiten behoren en het maximum van twee kandidaten van hetzelfde
geslacht nog niet is bereikt teneinde het genderevenwicht (volgens de breuk 2/5-3/5) te
kunnen realiseren.
Indien op dergelijke wijze niet alle mandaten kunnen toegewezen worden, vervalt de
voorwaarde dat de kandidaat-titularissen met de daaraan gekoppelde kandidaatplaatsvervangers tot verschillende faculteiten moeten behoren om verkozen te kunnen
worden.
Enkel de aan die verkozen vertegenwoordigers gekoppelde kandidaat-plaatsvervangers
worden als plaatsvervanger van hun respectieve titularis aangeduid.
§ 5. Bij een gelijk aantal behaalde stemmen of eenzelfde herschaalde percentage behaalde
stemmen geschiedt de rangschikking voor het aanduiden van de verkozen titularissen en de
in voorkomend geval daaraan gekoppelde plaatsvervangers als volgt :
a) in de kiesomschrijvingen met het oog op de aanwijzing van de vertegenwoordigers van
het zelfstandig academisch personeel :
1. de kandidaat met de grootste anciënniteit als lid behorend tot de categorie van het
zelfstandig academisch personeel in de Universiteit Gent, met inbegrip van de anciënniteit
9

als lid van het onderwijzend personeel en als lid van het vast benoemd wetenschappelijk
personeel verworven vóór de inwerkingtreding van het decreet van 12 juni 1991
betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (opgeheven door de Codex
Hoger Onderwijs), of als lid van het wetenschappelijk personeel met een contract van
onbepaalde duur bij het patrimonium;
2. bij gelijke anciënniteit sub 1. : de kandidaat met de grootste anciënniteit als lid behorend
tot de categorie van het assisterend academisch personeel in de Universiteit Gent, met
inbegrip van de anciënniteit als lid van het tijdelijk wetenschappelijk personeel vóór de
inwerkingtreding van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de
Vlaamse Gemeenschap (opgeheven door de Codex Hoger Onderwijs), of als lid van het
tijdelijk wetenschappelijk personeel bij het patrimonium ;
3. bij gelijke anciënniteit sub 2. : de oudste kandidaat ;
b) in de kiesomschrijvingen met het oog op de aanwijzing van de vertegenwoordigers van
het assisterend academisch personeel :
1. de kandidaat met de grootste anciënniteit als lid behorend tot de categorie van het
assisterend academisch personeel in de Universiteit Gent, met inbegrip van de
anciënniteit als lid van het tijdelijk wetenschappelijk personeel vóór de inwerkingtreding
van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap, of als lid van het tijdelijk wetenschappelijk personeel bij het patrimonium
(opgeheven door de Codex Hoger Onderwijs);
2. bij gelijke anciënniteit sub 1. : de kandidaat met de grootste anciënniteit als lid van het
administratief en technisch personeel in de Universiteit Gent ;
3. bij gelijke anciënniteit sub 2. : de oudste kandidaat ;
c) in de kiesomschrijving met het oog op de aanwijzing van de vertegenwoordigers van het
administratief en technisch personeel :
1. de kandidaat met de grootste anciënniteit als lid van het administratief en technisch
personeel in de Universiteit Gent ;
2. bij nieuwe gelijkheid : de oudste kandidaat ;
d) in de kiesomschrijving met het oog op de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de
studenten:
1. de kandidaat die op de eerste dag van de verkiezingen het grootste aantal credits aan de
Universiteit Gent heeft verworven ; voor de academiejaren voorafgaand aan het
academiejaar 2004-2005 wordt elk geslaagd studiejaar gelijkgesteld met 60 studiepunten;
niet-geslaagde studiejaren worden niet gelijkgesteld ;
2. bij nieuwe gelijkheid : de oudste kandidaat.

Artikel 22 : Voor de berekening van de anciënniteit, bedoeld bij artikel 21, § 5 a), b) en c),
gelden de bepalingen van artikel 10bis, §1 en §2.
Hoofdstuk V. - De bekendmaking van de uitslagen
Artikel 23 : Na de regelmatigheid van de kiesverrichtingen en opnemingen te hebben
nagezien, maakt de verkiezingscommissie ten laatste de derde werkdag na de verkiezingen,
de uitslagen van de verkiezingen bekend.

10

De verkiezingscommissie maakt de namen en het geslacht van de verkozenen bekend of
verklaart, in voorkomend geval, dat de verkiezing nietig is. In beide gevallen maakt zij
bekend :
- het aantal kiezers dat aan de verkiezingen heeft deelgenomen;
- het aantal geldige stemmen;
- het aantal blanco stemmen;
- het door elke kandidaat-titularis en in voorkomend geval daaraan gekoppelde kandidaatplaatsvervanger behaalde aantal stemmen of herschaalde percentage behaalde stemmen.
Artikel 24 : Wanneer een verkiezing nietig is, worden de verrichtingen hervat binnen de
veertien dagen die volgen op de dag van de proclamatie van de nietigverklaring.
Hoofdstuk VI. - De verkiezingscommissie
Artikel 25 : De verkiezingscommissie is samengesteld uit de rector en/of de vicerector en vier
leden, zijnde één lid van het zelfstandig academisch personeel, één lid van het assisterend
academisch personeel, één lid van het administratief en technisch personeel en één student;
elk van deze vier leden heeft een plaatsvervanger. De voorzitter van de raad van bestuur
woont de vergaderingen van de verkiezingscommissie als waarnemer bij. De
regeringscommissaris
woont
van
rechtswege
de
vergaderingen
van
de
verkiezingscommissie bij.
De leden van de raad van bestuur, die tot een bepaalde groep behoren, wijzen de
vertegenwoordiger en de plaatsvervanger van die groep aan. Zij mogen noch (effectief of
plaatsvervangend) lid van de raad, noch kandidaat, noch (effectief of plaatsvervangend) lid
van het opnemingsbureau zijn.
Artikel 26 : Het secretariaat van de verkiezingscommissie wordt verzekerd door de secretaris
van de raad van bestuur, bijgestaan door een griffier.

Artikel 27 : De verkiezingscommissie treft alle nodige maatregelen voor het goede verloop
van de verkiezingen, om de vrijheid van de kiezers en de geheimhouding van de stemmen te
waarborgen.
De verkiezingscommissie bepaalt het tijdschema van de verkiezingen; zij stelt de
modaliteiten vast voor het indienen van de kandidaturen, de oproeping van de kiezers
alsmede de wijze waarop de stemmen worden uitgebracht. Zij bepaalt de regels betreffende
de werking van het centrale opnemingsbureau.
Artikel 28 : Bij de stemming via het intranet van de Universiteit Gent worden volgende
principes in acht genomen:
1. het secretariaat van de verkiezingscommissie verzendt aan elke kiezer een e-mail met
tenminste de volgende inhoud:
- de periode waarin kan gestemd worden;
- een link die verwijst naar een informatiepagina op het UGent portaal met alle
informatie omtrent de verkiezingen;
- de contactgegevens van het secretariaat van de verkiezingscommissie waar men
terecht kan voor meer informatie of het melden van problemen.
2. De kiezer kan geen toegang krijgen tot het stemonderdeel van de verkiezingsapplicatie
vóór of na de periode van de verkiezingen.
3. De verkiezingsapplicatie, na inloggen op het intranet, werkt als volgt. Na de controle via
de account kan de kiezer stemmen. De verkiezingen waarvoor de kiezer mag stemmen
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worden achtereenvolgens aan de kiezer getoond. De kandidatenlijst van de eerste
verkiezing wordt getoond. De kiezer kan één stem uitbrengen en bevestigen of een
blanco stem uitbrengen voor deze verkiezing. Vervolgens wordt de kandidatenlijst van de
tweede verkiezing getoond en gebeurt hetzelfde. Na het doorlopen van alle verkiezingen
en de bevestiging van zijn of haar laatste stem, toont de verkiezingsapplicatie een
overzicht van de gegeven stemmen. De applicatie vraagt aan de kiezer om zijn of haar
stemmen te bevestigen. De kiezer kan beslissen om niet te bevestigen en zijn of haar
stemmen te annuleren. De kiezer kan zich vervolgens afmelden van de applicatie of kan
opnieuw stemmen. In dat laatste geval zal de kiezer alle verkiezingen opnieuw moeten
doorlopen. Indien de kiezer zijn of haar stemmen bevestigt, slaat de verkiezingsapplicatie
de gegeven stemmen op. De account van de kiezer wordt geblokkeerd waardoor het
onmogelijk wordt om opnieuw te stemmen. De kiezer wordt automatisch afgemeld van
het stemonderdeel.
4. Indien het aantal kandidaten op een lijst gelijk is aan of kleiner is dan het aantal te
verdelen mandaten, toont de verkiezingsapplicatie een boodschap dat er niet kan
gestemd worden voor deze verkiezing.
5. De verkiezingscommissie stelt dag en uur vast waarop de verkiezingsapplicatie wordt
afgesloten.
6. De stemming wordt door de verkiezingscommissie ongeldig verklaard indien wordt
vastgesteld dat zich onregelmatigheden hebben voorgedaan die van invloed (kunnen)
zijn op de vaststelling van de uitslag van de verkiezing. Informaticatechnische problemen
waardoor de verkiezingsapplicatie tijdelijk onbeschikbaar is, leiden evenwel niet
automatisch tot de ongeldigheid van de verkiezing. In voorkomend geval kan de
verkiezingscommissie beslissen om de periode van de elektronische stemming te
verlengen.
Hoofdstuk VII. - Verscheidene bepalingen
Artikel 29 : De leden van de raad van bestuur verkozen bij toepassing van dit besluit treden
in functie op de eerste oktober die volgt op de datum van hun verkiezing.
Artikel 30 : De rector en de vicerector stellen aan de nieuw verkozen leden van de raad van
bestuur bedoeld in artikel 16, eerste lid, 3°, 4°, 5° en 6° van het bijzonder decreet van 26 juni
1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen een (volgens
de breuk 2/5-3/5) genderevenwichtig samengestelde lijst voor van tien effectieve
vertegenwoordigers en met daaraan gekoppelde plaatsvervangers van hetzelfde geslacht
van de openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus, opgemaakt
door het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). De leden van de raad van
bestuur, bedoeld in artikel 16, eerste lid, 1°bis, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde bijzonder
decreet, keuren vóór de aanvang van hun mandaat de lijst goed wanneer een twee derde
meerderheid van deze leden ermede akkoord gaat.
De aldus verkozen effectieve vertegenwoordigers met de daaraan gekoppelde
plaatsvervangers van de openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele
milieus nemen hun mandaat op in de raad van bestuur, samen met de verkozen effectieve
en plaatsvervangende leden van de raad van bestuur, na ondertekening van de
opdrachtverklaring, goedgekeurd door de raad van bestuur van 5 juni 1998. Hun mandaat
duurt vier jaar.
Artikel 31 :
§ 1. Wanneer een vertegenwoordiger zijn of haar mandaat niet voleindigt of dit mandaat een
einde neemt, voltooit de plaatsvervanger het mandaat van zijn of haar voorganger.
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Het mandaat van een vertegenwoordiger neemt een einde wanneer die vertegenwoordiger
niet meer de voorwaarden vervult die zijn of haar verkiezing hebben gerechtvaardigd.
Het ontbreken van een plaatsvervanger, in geval een vertegenwoordiger zijn of haar
mandaat niet voleindigt of dit mandaat een einde neemt, geeft geen aanleiding tot nieuwe
verkiezingen, tenzij hierdoor het genderevenwicht (volgens de breuk 1/3– 2/3) op niveau van
de samenstelling van de gehele raad van bestuur zou worden verstoord.
§2. Verkozen kandidaten als vertegenwoordiger of als plaatsvervanger kunnen niet (langer)
zetelen in de raad van bestuur wanneer zij als directeur van een directie van de centrale
administratie van de Universiteit Gent of als decaan of onderwijsdirecteur van een faculteit
van de Universiteit Gent worden aangesteld of verkozen en dit vanaf het opnemen van dit
mandaat of die functie.
Hoofdstuk VIII. - Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 32 : Dit besluit treedt in werking op 8 maart 2014, met uitzondering van artikel 31 §2
dat in werking treedt op 1 oktober 2014. Het besluit van de Raad van Bestuur van 12 oktober
2007 houdende reglement voor de verkiezing van de leden van de raad van bestuur van de
Universiteit Gent zoals gewijzigd door de Raad van Bestuur van 23 mei 2001, zoals het
nadien is gewijzigd, wordt opgeheven met ingang van 8 maart 2014.
Artikel 33 : Studenten die in het academiejaar 2012-2013 ingeschreven waren in een
opleiding die met ingang van het academiejaar 2013-2014 in de Universiteit Gent
geïntegreerd is en aan de voorwaarden voldoen conform artikel 11, lid 1, worden eveneens
geacht verkiesbaar te zijn in het kader van de verkiezingen in 2014.
Artikel 34 : De rector is belast met de uitvoering van dit besluit.
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