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Gelet op de integratiebeweging die de KU Leuven – en bij uitbreiding ook de faculteit 
Rechtsgeleerdheid – heeft doorgemaakt sinds de aanvang van het academiejaar 2013-2014; 
 

Gelet op het feit dat studenten van de KU Leuven sindsdien niet langer per opleiding, kring of 
campus worden vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering van Stura KU Leuven, maar per 
faculteit; 
 

Gelet op het feit dat de faculteit Rechtsgeleerdheid sinds de integratie studenten uit zowel de 
opleiding Rechten en Criminologie campus Leuven als uit de bacheloropleiding Rechten campus 
Brussel en de bacheloropleiding Rechten campus KULAK Kortrijk omvat; 
 

Gelet op het feit dat de faculteit Rechtsgeleerdheid één zetel in het Faculteitsbestuur ter 
beschikking stelt van een student die alle studenten aan de faculteit vertegenwoordigt, de facultair; 
 

Gelet op de voorwaarden die de participatiereglementen van de KU Leuven en Stura KU Leuven 
opleggen aan facultaire overlegorganen; 
 

Overwegende dat de partijen, de verkozen studentenvertegenwoordigers uit de opleiding 
Rechten campus Leuven (VRG vzw), de opleiding Criminologie campus Leuven (Crimen vzw), de 
bacheloropleiding Rechten campus Brussel (OC-vertegenwoordigers Brussel) en de bacheloropleiding 
Rechten campus KULAK Kortrijk (OC-vertegenwoordigers KULAK Kortrijk) ervan overtuigd zijn dat 
men met elkaar samen dient te werken teneinde een inclusieve en coherente studenten-
vertegenwoordiging uit de bouwen voor de studenten bij onze faculteit, bij de universiteit en bij Stura 
KU Leuven; 
 

Overwegende dat de partijen zich daartoe wensen te verenigen in een facultair overlegorgaan 
dat een forum moet zijn waar – in een klimaat van dialoog – de stem van de studenten aan de faculteit 
Rechtsgeleerdheid KU Leuven op verenigde wijze vorm krijgt en vertolkt wordt; 
 

Overwegende dat dit facultair overlegorgaan wordt voorgezeten door een op directe wijze 
verkozen student van de faculteit Rechtsgeleerdheid – ongeacht uit welke opleiding of campus hij/zij 
afkomstig is – die op onafhankelijke wijze een bemiddelende rol opneemt tussen de partijen van deze 
samenwerkingsovereenkomst; 
 

Overwegende dat de partijen ervan overtuigd zijn dat – ondanks het numerieke overwicht van 
de studenten uit de opleiding Rechten campus Leuven – in een studentikoze sfeer en in een goede 
onderlinge verstandhouding eensgezindheid bereikt kan worden met aandacht voor de eigenheid en 
belangen van alle campussen, opleidingen en minderheden aan de faculteit; 
 

Komen de partijen als volgt overeen: 
 
 

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. 
 
Artikel 1. §1. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de organisatie van de onderwijs-
vertegenwoordiging aan de geïntegreerde faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven, de 
samenstelling en de reglementen van de feitelijke vereniging ‘Facultair Overlegorgaan 
Rechtsgeleerdheid Studenten’ (hierna ‘FORS’ genoemd) en de verkiezing van de voorzitter van dit 
facultair overlegorgaan (hierna ‘facultair’ genoemd).  
 
§2. Deze samenwerkingsovereenkomst vormt tevens het intern reglement van het ‘Facultair 
Overlegorgaan Rechtsgeleerdheid Studenten’ (FORS). 
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Art. 2. FORS verenigt de studentenvertegenwoordigers van de faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven, 
respectievelijk de vertegenwoordigers van de opleidingen Rechten en Criminologie Campus Leuven, de 
bacheloropleiding Rechten Campus Brussel en de bacheloropleiding Rechten Campus KULAK 
Kortrijk.  
 
Art. 3. FORS vertegenwoordigt alle studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven in diverse 
vergaderingen waaronder het Faculteitsbestuur, de Faculteitsraad, de POC’s, de OC’s en de Algemene 
Vergadering van Stura KU Leuven.  
 
Art. 4. In haar vertegenwoordigende functie laat FORS zich leiden door de volgende principes, die niet-
limitatief worden opgelijst:  
 

• een verdere democratisering van het hoger onderwijs;  
 
• behoorlijk medebestuur, gezien de bevoorrechte positie van FORS om te wegen op het beleid 

aan de faculteit;  
 
• aandacht voor de eigenheid en de belangen van elke campus en opleiding overeenkomstig het 

subsidiariteitsbeginsel; 
 
• een niet-aflatende aandacht voor de kwaliteit van onze opleidingen;  
 
• een sterke aandacht voor minderheden in de studentengemeenschap, met name werkstudenten, 

pionierstudenten, internationale studenten, studenten met een functiebeperking en studenten met 
een migratieachtergrond;  

 
• laagdrempeligheid en bereikbaarheid voor de studenten van de faculteit, aangezien het facultair 

overlegorgaan in de eerste plaats strekt tot het faciliteren van een solide 
studentenvertegenwoordiging;  

 
• het belang van een open dialoog en een sterke onderlinge verstandhouding, waar ruimte is om 

het status quo in vraag te stellen;  
 

• partijpolitieke neutraliteit. 
 
Art. 5. Deze samenwerkingsovereenkomst geldt zonder afbreuk te doen aan: 
 

• de reglementen van Studentenraad KU Leuven; 
 

• de statuten, het huishoudelijk reglement en het kiesreglement van VRG vzw; 
 

• de statuten, het huishoudelijk reglement en het kiesreglement van Crimen vzw; 
 

• de reglementen van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO). 
 
 

HOOFDSTUK II. Samenstelling. 
 
Art. 6. §1. Het Facultair Overlegorgaan FORS wordt ieder academiejaar als volgt samengesteld uit 
verschillende fracties:  

 
• de leden van VRG Onderwijs, deel van het Dagelijks Bestuur van VRG, verkozen en aangesteld 

volgens de reglementen van VRG vzw en voorgezeten door de VRG-
onderwijsverantwoordelijke (hierna de ‘VRG-fractie’);  
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• de leden van Crimen Onderwijs deel van het Dagelijks Bestuur van Crimen, verkozen en 

aangesteld volgens de reglementen van Crimen vzw (hierna de ‘Crimen-fractie’);  
 

• de OC-vertegenwoordigers van de campus KULAK, Kortrijk (hierna de ‘Kortijk-fractie’);  
 

• de OC-vertegenwoordigers van de campus Brussel (hierna de ‘Brussel-fractie’);  
 

§2. FORS wordt voorgezeten door de facultair die in het faculteitsbestuur van de faculteit 
Rechtsgeleerdheid zetelt. Deze wordt jaarlijks op directe wijze verkozen en aangesteld volgens de 
bepalingen van deze samenwerkingsovereenkomst.  
 
Art. 7. De leden van de fracties dienen op democratische wijze verkozen te zijn en zodoende op 
representatieve wijze hun aandeel in de studentenpopulatie aan de Rechtenfaculteit van de KU Leuven 
te vertegenwoordigen. 
 
Art. 8. De facultair duidt uit de leden van het Facultair Overlegorgaan een ondervoorzitter aan. De 
ondervoorzitter wordt geselecteerd uit de fractie van de opleiding waar de facultair geen deel van uit 
maakt. De feitelijke vereniging kent geen verder bestuur. 
 
 

HOOFDSTUK III. Vertegenwoordiging. 
 
Art. 9. De facultair zetelt in het faculteitsbestuur van de faculteit Rechtsgeleerdheid, KU Leuven. 
 
Art. 10. Alle fracties van FORS bekleden minstens één zetel in de faculteitsraad van de faculteit 
Rechtsgeleerdheid, KU Leuven. De stemmen van de fracties Kortrijk en Brussel worden waargenomen 
door de aanwezige VRG-fractie, tenzij hier voorafgaand aan de Faculteitsraad bezwaar tegen wordt 
geuit. Voor de uitoefening van deze stemmen zorgt de VRG-fractie voor een goed contact met de fracties 
Brussel en Kortrijk. 
 
Art. 11. §1. Alle fracties van FORS zetelen gelijktijdig in de Algemene Vergadering van Stura KU 
Leuven. Zij vormen daar één ondeelbare facultaire fractie.  
 
§2. De zetels zijn onderling uitwisselbaar. Indien een van de fracties niet aanwezig is op de Algemene 
Vergadering wordt hun stem waargenomen door de overige fracties van FORS.  
 
Art. 12. De individuele fracties nemen autonoom de vertegenwoordiging waar in de voor hun opleiding 
relevante Permanente Onderwijs Commissies (POC), Onderwijs Commissies (OC) en andere 
opleidingsspecifieke vergaderingen. 
 
 

HOOFDSTUK IV. Vergaderingen. 
 
Art. 13. §1. De facultair roept de vergaderingen van FORS samen en zit de vergaderingen voor. Bij 
afwezigheid van de facultair neemt de ondervoorzitter diens verantwoordelijkheden waar. 
 
§2. Indien ten minste 2 geledingen dit verzoeken, is de facultair gehouden om de vergadering bijeen te 
roepen. 
 
Art. 14. §1. FORS vergadert minstens tweewekelijks ter voorbereiding van de Algemene Vergadering 
van Stura KU Leuven. 
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§2. FORS probeert minstens eenmaal per semester een vergadering te beleggen waarbij iedere campus 
en opleiding fysiek vertegenwoordigd kan zijn. 
 
Art. 15. §1. De vergaderingen zijn openbaar.  
 
§2. De facultair kan echter wegens de vertrouwelijkheid van een dossier beslissen om de vergadering te 
sluiten voor iedereen die niet vertegenwoordigd is krachtens artikel 6. 
 
Art. 16. Met het oog op de in artikel 15 vermelde openbaarheid, wordt de oproeping tijdig en op 
adequate wijze gecommuniceerd met de studenten van de faculteit via de communicatiekanalen van de 
fracties.  
 
Art. 17. Indien iemand de vergadering op dermate wijze verstoort dat een normale gang van zaken niet 
meer mogelijk is of als de vergadering van mening is dat de aanwezigheid van een bepaald persoon 
schadelijk kan zijn voor de belangen van het facultaire overleg dan kunnen de aanwezige fracties van 
FORS de persoon bij gewone meerderheidsstemming uit de desbetreffende vergadering weren.  
 
 

HOOFDSTUK V. Besluitvorming en stemverdeling. 

Art. 18. §1 Het Facultair Overlegorgaan omvat vier vertegenwoordigende fracties, samengesteld 
volgens artikel 6. Bij de besluitvorming wordt steeds naar een consensus tussen de fracties gestreefd.  

§2. Indien de fracties niet tot een consensus kunnen komen geschiedt de besluitvorming bij gewone 
meerderheid waarbij de stemverdeling tussen de vier fracties als volgt wordt bepaald:  

• iedere fractie van FORS heeft van rechtswege één stem;  
 

• het stemmenaantal van iedere fractie wordt met één stem vermeerderd per voltooide schijf van 
500 studenten in de studentenpopulatie die de fractie vertegenwoordigt.  
 

• de berekening van het stemmenaantal gebeurt op basis van de studentenaantallen uit de 
berekeningen van Stura KU Leuven in het academiejaar voorafgaand aan het betreffende 
werkingsjaar van FORS;  
 

• de facultair ontleent aan zijn of haar hoedanigheid geen bijkomend stemrecht maar vervult een 
bemiddelende rol tussen de vier fracties van FORS.  

 
§3. De facultair deelt een geactualiseerde berekening van de stemverdeling mee aan het begin van ieder 
academiejaar en waakt erover dat deze een correctie afspiegeling is van de verhoudingen in de 
studentenpopulatie aan de faculteit.  
 
Art. 19. §1. Indien één van de fracties van FORS van mening is dat een door FORS genomen beslissing 
onverzoenbaar is met de belangen van een welbepaalde opleiding of campus, kan deze fractie de 
facultair hiervan middels een schriftelijke en met redenen omklede motie op de hoogte brengen.  
 
§2. De facultair oordeelt over deze motie, rekening houdend met de opportuniteit en tijdigheid hiervan. 
Indien FORS op korte termijn een door alle fracties gedragen standpunt moet geven, probeert de facultair 
de verschillende meningen te verzoenen in een genuanceerd standpunt.  
 
§3. Enkel indien er geen consensus bereikt kan worden en voor zover de omstandigheden het toelaten, 
wordt de betrokken beslissing onderworpen aan een nieuwe stemming. Bij deze nieuwe stemming moet 
tweederde meerderheid zich akkoord verklaren met de beslissing. 
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HOOFDSTUK VI. Verkiezing van de facultair. 

 
Art. 20. Dit hoofdstuk regelt de jaarlijkse verkiezing van de facultair. 
 
Art. 21. Dit reglement is van toepassing op alle kandidaat-facultairs. 
 
Art. 22. Dit kiesreglement doet geen afbreuk aan de kiesreglementen van de individuele fracties van 
FORS. 
 
Art. 23. De verkiezingen vinden plaats tijdens de week waarin de laatste donderdag van de maand april 
valt. De stembusgang en de bekendmaking van de uitslag vinden plaats op deze laatste donderdag van 
april.  
 

AFDELING I. Het Kiescomité. 
 
Art. 24. Het kiescomité stelt het stembiljet op en organiseert de verkiezingen. Daarbij tracht het 
kiescomité voldoende belangstelling te genereren onder de studentenpopulatie voor de verkiezingen, de 
kandidaten en hun programma. Het heeft tevens als taak toe te zien op de strikte naleving van het 
kiesreglement op basis van een gelijkwaardige behandeling van alle kandidaten. 
 
Art. 25. §1. Het kiescomité is samengesteld uit minimum drie en maximum acht leden: de uittredende 
facultair (van rechtswege voorzitter), de uittredende ondervoorzitter van FORS, de uittredende praeses 
van VRG vzw, de uittredende praeses van Crimen vzw en één lid van elke uittredende fractie van FORS.  
 
§2. Indien één van de bovenstaande leden niet in het kiescomité wenst te zetelen, kan hij of zij worden 
vervangen door een uittredend lid van FORS door een beslissing per gewone meerderheid van de 
uittredende FORS-fracties.  
 
§3. Indien de facultair niet wenst te zetelen, beslist het kiescomité zelf per gewone meerderheid wie de 
voorzitter van het kiescomité zal zijn. 
 
§4. De namen van de leden van het kiescomité worden twee weken voor de paasvakantie, 
bekendgemaakt via de communicatiebladen van de fracties. 
 
Art. 26. §1. Het kiescomité kan de nodige maatregelen nemen indien de bepalingen uit het kiesreglement 
niet worden nageleefd. Deze bepaling strekt zich ook uit tot overtredingen van de bepalingen uit het 
kiesreglement begaan vóór de kandidatuurstelling, voor zover redelijkerwijze kan verwacht worden dat 
de kandidaten die bepalingen al kenden of behoorden te kennen en ze daardoor te moeten naleven. De 
kandidaat-facultairs dienen de beslissingen van het kiescomité te respecteren. 
 
§2. Het kiescomité beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. 
 
§3. Indien één van de kandidaten het niet eens is met een beslissing van het kiescomité, kan ze de zaak 
aankaarten bij de beroepscommissie. Het Dagelijks Bureau van Stura KU Leuven fungeert als 
beroepscommissie. De beroepscommissie kan gevat worden door een vormvrije e-mail naar de 
voorzitter. Het beroep wordt uiterlijk binnen 24 uren na kennisname van de beslissing ingesteld. De 
voorzitter van het kiescomité dringt aan bij het Dagelijks Bureau van Stura KU Leuven op een snelle 
afhandeling van het beroep. Een beslissing van de beroepscommissie vervangt de beslissing van het 
kiescomité. 
 
§4. Het kiescomité stelt een verslag op waarin het alle klachten behandelt en zijn beslissingen motiveert. 
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Hierin stelt het ook de verkiezingsuitslag vast. Dit geheel wordt samengesteld door de voorzitter en na 
de verkiezingen ter beschikking gesteld van elke student die daarom verzoekt  
 
 

AFDELING II. Uitsluiting van een kandidaat-facultair.  
 
Art. 27. Een kandidaat-facultair kan enkel uitgesloten worden van deelname aan de verkiezingen 
volgens de in dit hoofdstuk bepaalde modaliteiten. Elke beslissing tot uitsluiting die niet volgens de in 
dit hoofdstuk bepaalde modaliteiten is gebeurd, is van rechtswege nietig. 
 
Art. 28. Een kandidaat-facultair kan enkel uitgesloten worden van deelname aan de verkiezing bij een 
manifeste schending van dit reglement. Deze schending kan plaatsgevonden hebben vóór de 
kandidatuurstelling. 
 
Art. 29. Een beslissing tot uitsluiting wordt genomen door het kiescomité met een drie vierde 
meerderheid. Die beslissing wordt binnen vierentwintig uur ter kennis gebracht van de 
beroepscommissie.  
 
Art. 30. Een beslissing tot uitsluiting kan slechts rechtsgeldig genomen worden door het kiescomité 
door eerst aan de kandidaat-facultair ter kennis te brengen dat een stemming tot uitsluiting zal 
plaatsvinden. Die kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren en bevat ook de schendingen die aanleiding 
gaven tot het opstarten van de procedure van uitsluiting. De kandidaat-facultair moet dan, alle 
omstandigheden in acht genomen, een redelijke termijn krijgen om zijn of haar standpunt toe te lichten 
omtrent die mogelijke schendingen. 
 
Art. 31. Indien het kiescomité of de beroepscommissie een stemming tot uitsluiting heeft gehouden, 
dient de kandidaat-facultair waarover deze stemming ging, schriftelijk van het resultaat op de hoogte 
gebracht te worden. In de mededeling wordt vermeld of de vereiste drie vierde meerderheid bereikt werd 
of niet. Indien die meerderheid bereikt werd, bevat ze ook op omstandige wijze de redenen waarom die 
beslissing genomen werd. 
 

AFDELING III. De Kandidatuurstelling van de facultair. 
 
Art. 32. §1. De kandidaat-facultairs zijn stemgerechtigd volgens de geldende reglementen voor de 
facultairsverkiezingen en zullen dat ook zijn in het jaar van de uitoefening van hun mandaat. 
 
§2. De kandidaat-facultair die lid is van het kiescomité is van rechtswege niet verkiesbaar. 
 
Art. 33. §1. Elke kandidaat-facultair dient een formele kandidatuur in op straffe van uitsluiting van de 
verkiezingen ten vroegste op 1 maart en ten laatste twee weken voor de aanvang van de 
campagneperiode op vrijdag om middernacht. 
 
§2. De kandidaat-facultairs vermelden hun naam, huidige fase, huidige opleiding en huidige campus en 
ondertekenen hun kandidatuurstelling die ze formeel bezorgen aan de voorzitter van het kiescomité. De 
kandidaat-facultairs kunnen zich enkel in persoonlijke naam laten verkiezen.  
 

AFDELING IV. De Campagne. 
 

Art. 34. §1. Een kandidaat-facultair mag noch natura- of geldsponsering aanvaarden, noch middelen uit 
diens eigen vermogen aanwenden om zijn of haar campagne te ondersteunen.  
 
§2. Het kiescomité kan beslissen om een beperkt budget op gelijke wijze ter beschikking te stellen van 
alle kandidaten ten voordele van de respectievelijke campagnes. 
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Art. 35. Op geen enkele wijze mag een kandidaat-facultair gebruik maken van welke bestaande 
infrastructuur dan ook van FORS of een fractie van FORS. 
 
Art. 36. §1. Enkel tijdens de week van de verkiezing en de week die daaraan voorafgaat, mag campagne 
gevoerd worden van zondagavond 24.00 uur tot de woensdagavond van de verkiezingsweek 24.00 uur. 
Op geen enkele wijze mag dus vóór de start van deze campagneperiode reclame gemaakt worden of 
mogen activiteiten van kandidaat-facultairs plaatsvinden.  
 
§2. Als reclame wordt onder meer beschouwd maar is niet beperkt tot: elke vorm van veruitwendiging 
waarbij wordt opgeroepen om een stem uit te brengen voor de kandidaat-facultair, aan één van de 
activiteiten van de kandidaat-facultair deel te nemen of de naamsbekendheid van de kandidaat-facultair 
te vergroten. 
 
Art. 37. §1. Tijdens de campagneperiode organiseert het kiescomité een debat waaraan de kandidaat-
facultairs verplicht zijn deel te nemen. Iedere facultair is verplicht afdoende reclame te maken omtrent 
deze debatten en de verkiezingsdag.  
 
§2. Elke kandidaat-facultair stelt zichzelf voor tijdens aulapresentaties aan elke fase van elke opleiding 
in elke campus. Hiervan uitgezonderd zijn na-master-voortgezette opleidingen. 
 

AFDELING V. De Verkiezingen. 
 

Art. 38. §1. De stemming vindt plaats op de laatste donderdag van april. Op deze dag is het voeren van 
campagne verboden. Uitgezonderd hierop is het oproepen tot deelneming aan de stemming.  
 
§2. Het kiescomité beslist of er een schriftelijke stemming, een elektronische stemming dan wel een 
combinatie van de twee zal worden geïnstalleerd. De vorm van de stemming moet in overeenstemming 
zijn met de richtlijnen uitgevaardigd door Stura KU Leuven. 
 
§3. Het kiescomité moet hierbij maximale inspanningen leveren om zoveel mogelijk kiesgerechtigde 
studenten te bereiken. 
 
§4. De verkiezingen starten ten vroegste om 08.00 uur, eindigen uiterlijk om 20.00 uur en duren minstens 
acht opeenvolgende uren.  
 
Art. 39. Enkel studenten die door Stura KU Leuven op niveau van de universiteit als stemgerechtigd 
worden bestempeld, worden toegelaten hun stem uit te drukken. 
 
Art. 40. Het stemformulier bevat de naam van elke kandidaat-facultair die een geldige 
kandidatuurstelling heeft ingediend en geeft de mogelijkheid een stem uit te brengen voor slechts één 
kandidaat-facultair. Stemformulieren waaruit niet blijkt naar welke kandidaat de stem gaat zijn ongeldig. 
 
Art. 41. §1. Het kiescomité telt de stemmen. Elke kandidaat-facultair heeft het recht om de telling van 
de stemmen bij te wonen. Zij hebben het recht om de uitslag van de elektronisch uitgebrachte stemmen 
visueel te verifiëren. 
 
§2. De volledige uitslag wordt bekend gemaakt op donderdagavond. 
 
§3. In het geval van een niet-elektronische stemming worden de formulieren in een gesloten doos 
gedurende één maand bewaard. 
 
Art. 42. §1. De kandidaat facultair die het hoogste percentage stemmen achter zijn of haar naam krijgt 
wint de verkiezingen. De winnende kandidaat is bijgevolg verkozen als facultair en voorzitter van FORS 
tijdens het academiejaar volgend op de stemming.  
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§2. Bij een gelijk aantal totaalstemmen dient er de eerstvolgende donderdag een nieuwe stemming te 
worden georganiseerd. Het is kandidaat-facultairs tijdens deze periode niet toegestaan om reclame te 
maken of activiteiten te organiseren. Het kiescomité neemt bij het organiseren van deze nieuwe 
stemming dezelfde formaliteiten in acht. 
 
§3. De verkiezingen zijn slechts geldig indien er ten minste een opkomst is van 10% van de 
stemgerechtigden. 
 
Art. 43. §1. Indien geen geldige kandidatuur werd ontvangen, geen kandidaat geldig werd verkozen, de 
verkozen kandidaat-facultair ontslag neemt of niet meer in de mogelijkheid is zijn functie uit te voeren, 
worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd. De voorschriften van dit hoofdstuk zijn ook van 
toepassing op deze nieuwe verkiezing. Het organiseren van de nieuwe verkiezing wordt aangekondigd 
via de communicatiekanalen van de FORS-fracties en in de aula’s van alle fases, opleidingen en 
campussen die hun stem uitbrengen. 
 
§2. Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, heeft de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen binnen 
een termijn van één week vanaf de aankondiging. 
 
§3. Na deze week, hebben de kandidaten de mogelijkheid om tussen maandag en woensdag zich voor 
te stellen aan de studenten van de faculteit. Op donderdag wordt er een nieuwe verkiezing gehouden 
overeenkomstig de formaliteiten van dit hoofdstuk. De uitslag wordt die avond bekendgemaakt. 
 
§4. In het geval dat ook nieuwe verkiezingen geen geldig verkozene opleveren, duiden de leden van 
FORS uit hun midden een persoon aan die de bevoegdheden van de facultair zal waarnemen gedurende 
de rest van dat academiejaar.  
 
 

HOOFDSTUK VII. Privacy en transparantie. 
 

Art. 44. §1 Alle studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid zijn gerechtigd kopieën van 
vergaderdocumenten aan te vragen.  
 
§2.  Enkel indien de vertrouwelijkheid van een dossier hierdoor in het gedrang komt, kan de voorzitter 
de toekenning van een kopie weigeren. De verslagnemer van FORS mag hier niet individueel over 
beslissen. 
 
Art. 45. Het facultair overlegorgaan geeft aan de studenten van de faculteit op regelmatige basis via de 
kringbladen en andere gepaste communicatiemethoden een stand van zaken in de voornaamste dossiers.  
 
Art. 46. In de uitvoering van haar taken respecteert FORS en elke natuurlijke persoon die er deel van 
uitmaakt de verplichtingen volgend uit de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. 
 

HOOFDSTUK VIII. Goedkeuring en wijziging van de samenwerkingsovereenkomst. 

Art. 47. §1. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking 
volgend op de ondertekening en wordt beëindigd op de laatste dag van dat academiejaar. 

§2. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een bijkomende periode van één 
academiejaar voor zover geen partij zich daar op schriftelijke en gemotiveerde wijze tegen verzet ten 
opzichte van de andere partijen en dit voor 1 juli van het aflopende academiejaar.  
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§3. De andere partijen die geen tijdig verzet aantekenden tegen de automatische verlenging blijven 
verbonden door de verplichtingen van deze samenwerkingsovereenkomst voor een bijkomende periode 
van één academiejaar. De stemverdeling uit artikel 18 voor de interne besluitvorming wordt aangepast 
aan de nieuwe samenstelling van de partijen. 

Art. 48. Op vraag van de ene of de andere partij zullen aan deze samenwerkingsovereenkomst 
wijzigingen kunnen worden aangebracht op voorwaarde dat alle partijen daarover schriftelijk tot een 
akkoord komen. Die wijzigingen zullen worden beschouwd als aanvullende modaliteiten van de 
onderhavige overeenkomst en zullen er integraal deel van uitmaken.  

Art. 49. Indien er interpretatiegeschillen rijzen tussen de partijen ingevolge de bepalingen van deze 
overeenkomst, verbinden de partijen zich ertoe deze in der minne te regelen onder bemiddeling van het 
Algemeen Bureau van Stura KU Leuven. 

Art. 50. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt exclusief beheerst en moet worden geïnterpreteerd 
overeenkomstig het Belgisch recht. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd voor alle geschillen 
betreffende deze samenwerkingsovereenkomst.  

Art. 51. De ondertekenaars van deze overeenkomst verklaren uitdrukkelijk dat zij bevoegd zijn om de 
partij die zij vertegenwoordigen geldig te verbinden met betrekking tot alle aspecten van deze 
overeenkomst en de uitvoering ervan. 

Deze samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt te Leuven op 12.02.2020 in vijf exemplaren 
waarvan elke partij erkent er één van te hebben ontvangen en waarvan het vijfde exemplaar wordt 
gearchiveerd. De VRG-fractie kan de exemplaren toebehorend aan de Kortrijk-fractie en Brussel-fractie 
bewaren, gelet op het feit dat deze fracties opstapcampussen zijn. 

 

Namens VRG vzw,     Namens Crimen vzw, 

Charlotte Devriese, bestuurder 

 

Loïc Vandeput, bestuurder 
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