
 

 

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging 
 

 
Afdeling Merkator Studentenvertegenwoordiging van Merkator Leuven vzw 

 
 

 
1. Doel 

 

1.1. (Kadering). Merkator Studentenvertegenwoordiging vormt een van de drie 
afdelingen van Merkator Leuven vzw. Het hoofddoel van dit orgaan is het 
vertegenwoordigen van studenten voor de studierichtingen geografie en master in het 
toerisme. Samen met Merkator Presidiumwerking vormt deze afdeling Merkator 
Kringwerking. 

 

1.2. (Contacten met andere afdelingen). Merkator Studentenvertegenwoordiging 
engageert zich om goede contacten te onderhouden met de andere afdelingen van 
Merkator Leuven vzw (Merkator Presidiumwerking en EGEA Leuven). Merkator 
Presidiumwerking is daartoe vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering en Raad 
van Bestuur van de vereniging “Merkator Leuven vzw”. 

 

2. De organen 
 

2.1. (definitie). Studentenvertegenwoordigers zijn de personen die verkozen zijn 
volgens de procedure in Art. 4. 

 

2.2. (richtingen). De studierichtingen die vertegenwoordigd worden door Merkator 
Studentenvertegenwoordiging zijn: 

 

    Bachelor in de geografie 
    Master in de geografie 
    Voorbereidingsprogramma Master in het toerisme 
    Schakelprogramma Master in het toerisme 
    Master in het toerisme 
    Specifieke lerarenopleiding Natuurwetenschappen 

 

2.3. (raden). Merkator vertegenwoordigt haar studenten in: 
 

    De POC (Permanente OnderwijsCommissie) Geografie 
    De IUOC (Inter Universitaire OnderwijsCommissie) Geografie 
    De POC (Permanente OnderwijsCommissie) Master in het Toerisme 
    De departementsraad Aard- en Omgevingswetenschappen 
    De faculteitsraad Wetenschappen 
    De LOKO-AV 
 De Studentenraad Associatie KULeuven  (hierna STURA) AV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De vertegenwoordigers nemen ook deel aan: 
 



    Scientica-AKV (Algemene Kringraad Vergadering) 
    Scientica-OOR (Overkoepelende OnderwijsRaad Wetenschappen) 
    Scientica-AV 
    Werkvergadering LOKO-Cultuur 
    Werkvergadering LOKO-sport 
    Werkvergadering LOKO-internationaal 
 Werkvergadering LOKO-Sociaal 

 

 
ONDERWIJSWERKGROEP 

 
2.4. (Begrippendefinitie). De Onderwijswerkgroep van Merkator 
Studentenvertegenwoordiging is de vergadering van vertegenwoordigers voor de raden 
POC en IUOC aangevuld door vertegenwoordigers aan de externe raden 
departementsraad, faculteitsraad en STURA-AV. 

 

2.6. (Doelstelling). De Onderwijswerkgroep behandelt het onderwijsgebeuren in de 
breedste zin van het woord. Hier worden de standpunten bepaald die zullen worden 
ingenomen in verband met onderwijskwesties die aan bod komen in POC/IUOC 
vergaderingen. 

 

2.7. (De onderwijsverantwoordelijke). De voorzitter van de Onderwijswerkgroep 
roept op geregelde tijdstippen de vergadering bijeen en zit die voor. De 
onderwijsverantwoordelijke is de vertegenwoordiger voor de STURA-AV. Hij/zij zet hier 
de standpunten uiteen en verdedigt de belangen van de studenten uit Art. 2.2. Deze 
persoon neemt verplicht deel aan de Presidiumvergadering en licht deze in. De persoon 
neemt verplicht deel aan Scientica-OOR en de STURA-AV en is geadviseerd om zich 
kandidaat te stellen voor de FPOC. 

 

2.8. (Standpunten). Standpunten ingenomen door de OnderwijsWerkGroep zijn 
bindend.  Wijzigingen kunnen enkel worden aangebracht nadat deze goedgekeurd zijn 
op een OnderwijsWerkGroep-vergadering. 

 

2.18. (Verslagen). Merkator Onderwijswerkgroep dient een zo groot mogelijke 
transparantie na te streven t.o.v. de studenten die zij vertegenwoordigen. Verslagen van 
POC en IUOC vergaderingen dienen op de website van Merkator Leuven vzw te 
verschijnen. 

 

 
EXTERNE RADEN 

 

2.9. (Departementsraad). De studentenvertegenwoordiger(s) voor de 
departementsraad Aard-en Omgevingswetenschappen wordt/worden verkozen 
conform Artikel 4. Het aantal vertegenwoordigers wordt meegedeeld bij aanvang van de 
verkiezingen. De vertegenwoordigers nemen verplicht deel aan de 
OnderwijsWerkGroep vergadering en Presidiumvergadering. Een persoon uit het 
presesduo van een opkomende serieuze presidiumploeg dient zich verplicht kandidaat 
te stellen voor dit mandaat. 

 

2.10. (Faculteitsraad). De studentenvertegenwoordiger(s) voor de faculteitsraad 
wordt/worden verkozen conform Artikel 4. Het aantal vertegenwoordigers wordt 
meegedeeld bij aanvang van de verkiezingen. De vertegenwoordigers nemen verplicht 
deel aan de OnderwijsWerkGroep vergadering en Presidiumvergadering. Een persoon 
uit het presesduo van een opkomende serieuze presidiumploeg dient zich verplicht 
kandidaat te stellen voor dit mandaat.



2.11. (STURA-AV. Vanuit de facultaire studentevertegenwoordiging worden een 
aantal vertegenwoordigers met stemrecht gestuurd naar de STURA-AV. Dit aantal is 
conform de regelgeving van STURA. De onderwijs-werkgroep, en vooral de 
onderwijsverantwoordelijke, worden geacht aanwezig te zijn op de STURA-AV om bij 
te dragen aan het facultaire standpunt. De preses en/of de vice-preses worden 
aangeraden aanwezig te zijn op de STURA-AV. Ook de onderwijsverantwoordelijke 
wordt aangeraden de presidiumvergaderingen bij te wonen om de onderlinge 
communicatie te bevorderen. 

 

2.12. (LOKO-AV). De studentenvertegenwoordiger voor de LOKO-AV wordt verkozen 
conform Artikel 4. De vertegenwoordiger neemt verplicht deel aan de 
presidiumvergadering. De preses en/of de vice-preses van een opkomende 
verkiesbare presidiumploeg dient zich verplicht kandidaat te stellen voor dit 
mandaat. 

 

2.12. (Scientica-AKV). De studentenvertegenwoordiger voor de Scientica-AKV 
(Algemene Kringraad Vergadering) wordt verkozen conform Artikel 4. De 
vertegenwoordiger neemt verplicht deel aan de Presidiumvergadering. Een persoon uit 
het presesduo van een opkomende serieuze presidiumploeg dient zich verplicht 
kandidaat te stellen voor dit mandaat. 

 

2.13. (Scientica-OOR). De studentenvertegenwoordiger voor de Scientica-OOR 
(Algemene Kringraad Vergadering) zijn de verkozenen voor de POC en IUOC.Het 
presesduo neemt deel aan Scientica-OOR. 

 

2.14. (Scientica-AV). De studentenvertegenwoordigers voor de Scientica-AV zijn alle 
vertegenwoordigers uit Art. 2.12 en Art.2.13. 

 

2.15. (LOKO-Cultuur). De studentenvertegenwoordiger voor de werkvergadering 
LOKO-Cultuur wordt verkozen conform Artikel 4. De vertegenwoordiger neemt 
verplicht deel aan de Presidiumvergadering en de vergaderingen van de Werkgroep 
Cultuur van Merkator Presidiumwerking. De kandidaat cultuurpreses van een 
opkomende serieuze Presidiumploeg dient zich verplicht kandidaat te stellen voor dit 
mandaat. 

 

2.16. (LOKO-Sport). De studentenvertegenwoordiger voor de werkvergadering LOKO- 
Sport wordt verkozen conform Artikel 4. De vertegenwoordiger neemt verplicht deel 
aan de Presidiumvergadering en de vergaderingen van de Werkgroep Sport van 
Merkator Presidiumwerking. De kandidaat sportpreses van een opkomende serieuze 
Presidiumploeg dient zich verplicht kandidaat te stellen voor dit mandaat. 

 

2.17. (LOKO-Internationaal en STURA-Internationaal). De 
studentenvertegenwoordiger voor de werkvergadering Internationaal wordt verkozen 
conform Artikel 4. De vertegenwoordiger neemt verplicht deel aan de 
Presidiumvergadering en Scientica-AKV. 
 
2.18. (LOKO-Sociaal). De studentenvertegenwoordiger voor de werkvergadering 
sociaal wordt verkozen conform Artikel 4. De vertegenwoordiger neemt verplicht deel 
aan de Presidiumvergadering. Hij of zij wordt geacht aanwezig te zijn op de Deelbureau 
Sociaal vergaderingen. 

 

2.19. (Tuchtprocedure). De OnderwijsWerkGroep kan op verschillende manieren 
optreden: 

 



2.19.1. (Blaam). Indien er onregelmatigheden worden vastgesteld, kan de 
OnderwijsWerkGroep een blaam geven aan een of meerdere 
Studentenvertegenwoordigers. De beslissing om blaam te geven dient genomen te 
worden met een gewone meerderheid van stemmen. 

 

2.19.2. (Verwijdering uit functie). De OnderwijsWerkGroep kan beslissen om een lid uit 
de OnderwijsWerkGroep uit zijn of haar functie te verwijderen. De beslissing moet met 
tweederde meerderheid genomen worden. Bij verwijderen van een of meerdere 
vertegenwoordigers dienen er nieuwe verkiezingen (Art .4) ingericht te worden. 

 

3. Stemmingen 
 
3.1. (Begrippendefinitie). Een voorstel wordt aanvaard met gewone meerderheid van 
de stemmen indien meer dan de helft van de stemmen voor zijn. In gevallen waar een 
unanieme beslissing vereist is, moet elke stemgerechtigde zich akkoord verklaren. 

 

3.2. (Aanvragen van een stemronde). Alle leden van de OnderwijsWerkGroep hebben 
het recht om op een vergadering een stemming aan te vragen. De 
Onderwijsverantwoordelijke (Art 2.7.) is verplicht om de stemming door te laten gaan 
indien het voorstel een eerste of tweede stemronde ondergaat. 

 

3.3. (Stemmenverdeling). Iedere aanwezige op de OnderwijsWerkGroep-vergadering 
heeft één stem. 

 

3.4. (Aanvaarden van een voorstel). Een voorstel dat ter stemming op tafel ligt, wordt 
aanvaard indien het voorstel een gewone meerderheid haalt. Indien er geen gewone 
meerderheid voor of tegen is, wordt de discussie heropend als een stemgerechtigde 
daarom vraagt. Daarna wordt er opnieuw gestemd, waarbij onthoudingen niet 
meetellen. Een stemming over een voorstel is onbeslist indien er bij een tweede 
stemming over dat voorstel evenveel stemmen voor als tegen zijn. 

 

3.5. (Stemming over meerdere voorstellen). Indien er verschillende voorstellen 
voorliggen, wordt er als volgt gestemd: 

 

3.5.1. (Aanvaarbaarheidsronde). Men stemt over de aanvaardbaarheid van elk voorstel 
volgens de procedure voor stemingen met één voorstel. Als een stemming over een 
voorstel onbeslist is, wordt het voorstel automatisch als aanvaardbaar beschouwd. 
Indien blijkt dat meerdere voorstellen aanvaardbaar zijn, gaat men over tot een tweede 
stemronde, de selectieronde. Enkel de voorstellen die aanvaardbaar verklaard worden, 
worden aanvaard voor de tweede ronde. Indien er slechts één voorstel werd aanvaard, 
is dit voorstel automatisch goedgekeurd en dit zonder selectieronde. 

 

3.5.2. (Selectieronde). Elke Studentenvertegenwoordiger drukt zijn waardering uit voor 
de aanvaarde voorstellen door nul, één, twee of drie voorstellen in volgorde te 
vernoemen. Het voorstel dat de voorkeur geniet, dit is het eerste vernoemde voorstel, 
krijgt bij de telling drie punten. Indien er nog een tweede voorstel vernoemd wordt, 
krijgt krijgt dit bij de telling twee punten. Indien er nog een derde voorstel vernoemd 
wordt, krijgt dit bij de telling één punt. Het voorstel met de meeste punten wordt 
aangenomen. 

 

3.6. (Wijze van stemmen). Een stemming gebeurt in principe bij handopsteking, maar 
geheime stemming kan door een van de Studentenvertegenwoordigers aangevraagd 
worden. Omtrent personen wordt altijd geheim gestemd. Tijdens een discussie over 
personen dienen de betrokken personen de vergadering te verlaten. 

 
 

 



4. Verkiezingen 
 

4.1. (Kiescomité).  

(Kiescomité). Merkator vaardigt minimum drie en maximum vijf personen, 
waarvan minstens één persoon niet-lid van Merkator Leuven vzw, af naar het 
facultair neutraal comité (FNC). Zij vormen het neutraal subcomité Merkator. De 
personen worden in groep geheim verkozen met tweederdemeerderheid door Merkator 
Studentenvertegenwoordiging (OnderwijsWerkGroep). De verkiezing van het 
kiescomité dient te gebeuren tussen het begin van het tweede semester en een maand 
voor de kringverkiezingen. 

 
 

4.2. (Mandaten). Het aantal plaatsen voor het volgende academiejaar voor de 
verschillende vertegenwoordigende raden dient door de OnderwijsWerkGroep bij het 
begin van het tweede semester bekend gemaakt te worden aan de studenten die ze 
vertegenwoordigd. 

 

4.3. (Individueel). De vertegenwoordigers voor de verschillende raden worden 
individueel verkozen. 

 

4.4. (Kandidatuur). Kandidaat-vertegenwoordigers voor onderstaande mandaten 
dienen hun kandidatuurstelling in te dienen: 

 

    Onderwijsverantwoordelijke 
    POC en IUOC 
    Vertegenwoordigers voor externe raden beschreven in Art. 2.9-2.17. 

Een kandidatuurstelling omvat: 

    Naam en voornaam 
    Huidige studiefase en studierichting 
    Mandaat 
    Korte motivatietekst 
    Handtekening 

 

De kandidatuurstelling voor de verschillende mandaten dient te worden ingediend ten 
laatste 14 dagen voor aanvang van de verkiezingen. De procedure om kandidaturen in te 
dienen wordt meegedeeld door het kiescomité. 

 

4.5. (Kiesmerkatorke). De kandidaat vertegenwoordigers worden opgenomen in het 
Kiesmerkatorke. 
 
4.6. (Neutraliteit). Het kiescomité zorgt ervoor dat de opvolging van Merkator 
Presidiumwerking zo eerlijk mogelijk gebeurt. Het verbindt zich ertoe in alle 
omstandigheden neutraal te blijven wat betreft de verkiezingen. Het kiescomité zorgt 
voor de nodige fairplay indien de ploegen hier niet zelf voor zorgen. Het kiescomité kan



aansporen tot overleg tussen de ploegen in verband met overlappingen tussen 
activiteiten. Leden van het kiescomité mogen geen functie opnemen in een 
opkomende ploeg. 
 

 

Hoofdstuk 5: Stemming 
 

5.1. (Stemming). De stemming vindt plaats op het daarvoor ingerichte moment door 
het kiescomité. Locatie en tijdstip worden door het kiescomité bepaald en meegedeeld. 
De schriftelijke kandidaturen van de kandidaat-vertegenwoordigers dienen ter 
beschikking te worden gesteld door de leden van het neutrale kiescomité in het 
stembureau. 

 

5.2. (Stemrecht). Enkel stemgerechtigde leden die vertegenwoordigd worden door 
Merkator Leuven vzw conform de LOKO-kieslijst hebben enkelvoudig stemrecht bij de 
verkiezingen van de Studentenvertegenwoordigers. 

 

5.3. (Volmacht). Stemmen bij volmacht zijn ongeldig. 
 

5.4. (Telling). De telling begint meteen na het afsluiten van het stembureau. Hierbij is 
het voltallige kiescomité aanwezig. 

 

5.4.1. (klassieke manier). Indien het kiescomité van het betreffende jaar geopteerd heeft 
om op de klassieke manier te stemmen met stembiljetten, dan wordt de volgende 
procedure gehanteerd: de stemmen worden geteld door het neutrale kiescomité op een 
afgezonderde plaats. 

 

5.4.2. (Elektronisch stemmen). Indien het kiescomité echter geopteerd heeft voor 
elektronische stemming, dient er contact opgenomen te worden met LOKO om de 
verkiezingen zo correct mogelijk te laten verlopen. 

 

5.5. (Quorum). De verkiezingen zijn geldig indien meer dan 10% van het totale de 
stemgerechtigde leden conform de STURA-kieslijst van Merkator Leuven vzw een 
geldige stem uitgebracht heeft. De kandidaat voor een mandaat met de meeste stemmen 
wint de verkiezing voor het betreffende mandaat. Bij een ex-aequo werkt het kiescomité 
samen met de desbetreffende kandidaten een oplossing uit. 

 

5.6. (Bekendmaking). Meteen nadat de resultaten bekend zijn worden deze bekend 
gemaakt door een van de leden van het kiescomité. De resultaten worden vervolgens 
gepubliceerd op de kringwebsite. 

 

5.7. (STURA). De verkiezingen voor vertegenwoordigende functies voldoen verder 
aan reglementen opgelegd en geadviseerd door STURA aan de faculteitskringen. 

 

6. Historiek van de wijzigingen 
 

Huishoudelijk reglement Merkator Studentenvertegenwoordiging goedgekeurd op 
31/03/14 
 


