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1. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen
Artikel 1
De facultaire studentenraad bio-ingenieurswetenschappen, afgekort en hierna verder
aangeduid als StuBio, is een feitelijke vereniging voor studentenvertegenwoordiging aan de
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent, afgekort UGent.

Artikel 2
StuBio wordt opgericht in overeenstemming met de algemene beginselen van gelijkheid, non
discriminatie en de democratische rechtsstaat. StuBio onderschrijft het Diversiteitscharter
van de Vlaamse Vereniging van Studenten, afgekort VVS, en wijst zodoende elke vorm van
discriminatie,  racisme, homofobie en seksisme af.

Artikel 3
StuBio wordt opgericht volgens de voorwaarden bepaald in het reglement voor financiële
ondersteuning van facultaire studentenraden van de Gentse Studentenraad, afgekort GSR,
en het participatiereglement van de UGent en erkent hierdoor gebonden te zijn in haar
werking.

Artikel 4
StuBio heeft als doel alle studenten van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de
UGent, samen te brengen en een platform te bieden om voor hun belangen op te komen.
StuBio streeft naar een participatieve studentenvertegenwoordiging en wordt
overeenkomstig deze doelstellingen beheerd.

Artikel 5
StuBio staat in voor contact met de GSR, de rechtstreeks verkozen
studentenvertegenwoordigers in de Faculteitsraad van de Faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen, de studenten in de facultaire raden en commissies, de jaar-
en klasverantwoordelijken en de studentenverenigingen van de opleidingen aan de faculteit,
respectievelijk de Vlaamse Levenstechnische Kring, afgekort VLK, studentenclub LILA, en
Induscientia en andere verenigingen verbonden aan de faculteit zoals IAAS, StuJardin en
IFSA.

Artikel 6
StuBio beschikt over een website met URL “stubio.ugent.be” en een algemeen e-mailadres
stubio@ugent.be. StuBio heeft bewerkingsrechten voor de Ufora-pagina “StuBio - Facultaire
studentenraad Bio-ingenieurswetenschappen”.

2. Hoofdstuk 2 - Samenstelling
2.1. Afdeling I - Algemene bepaling

Artikel 7
StuBio bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De
bevoegdheidsverdeling  tussen beide wordt geregeld in deze statuten.

mailto:StuBio@ugent.be


2.2. Afdeling II - Algemene Vergadering
Artikel 8
De Algemene Vergadering bestaat uit alle studenten ingeschreven voor een van de
hoofdopleidingen aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, inclusief de leden van het
Dagelijks Bestuur.

Elke verkozen studentenvertegenwoordiger die in de faculteitsraad van de
Bio-ingenieurswetenschappen zetelt verwerft automatisch stemrecht. De overige studenten
kunnen stemrecht verwerven door één algemene vergadering bij te wonen. Het stemrecht
verwerven ze dan vanaf de volgende bijgewoonde algemene vergadering. Het stemrecht
kan enkel ontnomen worden volgens de procedure in artikel 37. Andere studenten wiens
belangen geraakt worden door beleidsaangelegenheden binnen de Faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen zijn welkom ter vergadering met raadgevende stem.

Artikel 9
De Algemene Vergadering wordt ten minste tweemaal per semester bijeengeroepen, maar
streeft naar een maandelijkse samenkomst. De concrete organisatie hiervan valt ten laste
van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 10
De Algemene Vergadering heeft het recht adviezen te verlenen met betrekking tot
beleidsaangelegenheden die ter sprake komen in het Dagelijks Bestuur van StuBio, de
raden en commissies van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, de Raad van Bestuur
en de Sociale Raad op het centrale niveau van de UGent, de GSR en andere organen waar
zaken besproken worden die de belangen van de studenten aan de Faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen raken.

Artikel 11
De Algemene Vergadering heeft het recht om, in haar schoot, deelraden en thematische
werkgroepen op te richten. De concrete uitwerking hiervan ligt in handen van de leden van
de betreffende deelraad  of thematische werkgroep.

Artikel 12
De Algemene Vergadering bepaalt de wijze waarop deze haar bevoegdheden het meest
passend kan uitoefenen.

2.3. Afdeling III - Dagelijks bestuur
Artikel 13
§1 Het Dagelijks Bestuur bestaat uit volgende functies: voorzitter, bestuurder(s) sociaal,
bestuurder(s) onderwijs en communicatieverantwoordelijke(n) en secretaris. Het
takenpakket van de functies wordt bepaald volgens het stuver protocol.



§2 De in §1 vermelde functies zijn cumuleerbaar, tenzij anders bepaalde in deze statuten en
onder  goedkeuring van de Algemene Vergadering.

§3 Het is aangeraden dat minstens een rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordiger
in de Faculteitsraad van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen zetelt in het Dagelijks
Bestuur.

§4 De voorzitter kan geen praesidiumlid van het VLK, LILA of Induscientia zijn. Het bestuur
kan niet bestaan uit meer dan de helft praesidiumleden van eenzelfde hiervoor genoemde
vereniging.

§5 Een lid van het dagelijks bestuur fungeert als plaatsvervanger wanneer de voorzitter
afwezig is en beschikt in dat verband ter vergadering over alle bevoegdheden van de
voorzitter.

Artikel 14
§1 Het Dagelijks Bestuur, bij monde van de voorzitter, is verantwoordelijk voor de goede
dagelijkse werking van StuBio. Met dagelijkse werking wordt minimaal het bijeenroepen van
de Algemene Vergadering en de externe communicatie bedoeld.

§2 Het Dagelijks Bestuur, bij monde van de voorzitter, heeft het recht om deelraden en
thematische werkgroepen te organiseren om een standpunt te ontwikkelen of een advies te
formuleren dat kan worden overgenomen door de Algemene Vergadering.

Artikel 15
Het Dagelijks Bestuur, bij monde van de voorzitter, beschikt over de residuaire bevoegdheid
zonder dat het de bevoegdheid van de Algemene Vergadering mag aantasten en onder de
verplichting deze  in te lichten en vragen te beantwoorden.

Artikel 16
Het Dagelijks Bestuur, bij monde van de voorzitter, onderhoudt de banden met de
studentenverenigingen. In samenspraak met het Dagelijks Bestuur, bij monde van de
voorzitter, duiden de respectievelijke  studentenverenigingen een verbindingspersoon aan.

Artikel 17
Het Dagelijks Bestuur, bij monde van de voorzitter, zorgt telkens voor de aanwezigheid van
een stemgerechtigd vertegenwoordiger uit het Dagelijks Bestuur en in ondergeschikte orde
uit de overige leden van de Algemene Vergadering van StuBio in de Algemene Vergadering
van de Gentse Studentenraad.

De op de Algemene vergadering van de Gentse Studentenraad aanwezige persoon zorgt
voor een vlotte en correcte doorstroom van informatie naar het Dagelijks Bestuur van StuBio
en de Algemene Vergadering.



2.4. Afdeling IV - Verkiezingen
Artikel 18
Het Dagelijks Bestuur wordt verkozen op de laatste Algemene Vergadering voor de start van
de herexamenperiode. Voor de functies, vermeld in artikel 13§1, die dan niet worden
ingevuld, wordt een verkiezing gehouden op de eerste Algemene Vergadering van het
daaropvolgende academiejaar.

Artikel 19
De functietermijn van de verkozen bestuursleden van StuBio start conform de
vooropgelegde startdatum die bepaald wordt in de statuten van de Gentse Studentenraad.
De termijn kan maximaal een kalenderjaar bedragen, maar zal korter zijn voor de functies
die tijdens het academiejaar worden ingevuld.

Artikel 20
De voorzitter wordt verkozen met een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden van
de  Algemene Vergadering.

Artikel 21
Het aftredend Dagelijks Bestuur, bij monde van de voorzitter, staat het nieuw verkozen
Dagelijks Bestuur bij met raad en daad bij, bij de overgang van bestuursleden en de start
van het nieuwe  academiejaar.

Bij gebrek aan een voorzitter wordt het voorzitterschap tot de eerstvolgende Algemene
Vergadering waargenomen door een rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordiger in
de Faculteitsraad van de Bio-ingenieurswetenschappen, gekozen door de Algemene
Vergadering.

Artikel 22
De vicevoorzitter(s), secretaris, penning, communicatieverantwoordelijke en evenement
worden verkozen door stemming bij gewone meerderheid van de aanwezige leden van de
Algemene  Vergadering.

Artikel 23
Elke student die ten belope van ten minste 27 studiepunten vakken volgt aan de Faculteit
Bio-ingenieurswetenschappen kan zich kandidaat stellen voor een functie binnen het
Dagelijks Bestuur van StuBio.

Artikel 24
De stemming bij bestuurdersverkiezingen is steeds geheim.

Een onafhankelijke waarnemer ziet toe op het correcte verloop van de verkiezing en het
tellen van de  stemmen.



Artikel 25 - Verkiezingsprocedure
§1 Kandidaten voor de in artikel 13§1 vermelde functies dienen zich hiervoor ten minste drie
dagen voor de dag van de verkiezingen te melden bij het Dagelijks Bestuur met een
schriftelijke,  gemotiveerde kandidatuur.
§2 Een voorafgaande selectie door het Dagelijks Bestuur is mogelijk zo daar redenen toe
bestaan. Deze redenen moeten kenbaar gemaakt worden aan de kandidaten en de
Algemene Vergadering.

§3 Alle documenten in verband met de verkiezingsprocedure zijn openbaar.

§4 Elke kandidaat beantwoordt tijdens de verkiezingsvergadering op vragen van de
Algemene  Vergadering.

§5 Na deze vragenronde gaat de Algemene Vergadering over tot de verkiezingen van een
bestuurslid  voor elke functie.

§6 Indien er meerdere kandidaten voor een positie zijn kan de AV beslissen bij 2/3e
meerderheid om het aantal posities te verhogen. Hierna wordt overgegaan tot stemmen per
persoon voor de positie.

§7 Haalt geen van de kandidaten de vereiste meerderheid van de stemmen, dan wordt er
een tweede stemronde gehouden met de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Indien de Algemene Vergadering dit nuttig acht, wordt voorzien in een nieuwe vragenronde.
Deze procedure wordt  herhaald tot de vereiste meerderheid bereikt is.

Artikel 27
In geval van onvoldoende kandidaturen, kan het Dagelijks Bestuur beslissen om de invulling
van een niet-opgevulde functie te verdelen over verschillende leden van het Dagelijks
Bestuur tot alsnog een kandidaat gevonden wordt. Deze dient, ongeacht het tijdstip,
verkozen te worden door de Algemene  Vergadering zo dat volgens deze statuten vereist is.

2.5. Afdeling V - Beëindiging functie
Artikel 28
Bij ontslagname door een lid of leden van het Dagelijks Bestuur worden op de eerstvolgende
Algemene Vergadering nieuwe verkiezingen voor de desbetreffende functie georganiseerd
door de Algemene  Vergadering.

Artikel 29
Een motie van wantrouwen tegen de voorzitter of andere leden van het Dagelijks Bestuur
moet schriftelijk ingediend worden bij alle leden van het Dagelijks Bestuur, uitgezonderd
deze waarop de motie betrekking heeft. De motie van wantrouwen dient vergezeld te zijn
van een substantiële schriftelijke motivering.

De voorzitter plaatst dit punt op de agenda van de volgende Algemene Vergadering en
brengt de betrokkene op de hoogte brengt van het bestaan van de motie, eventueel zonder



vermelding van de naam van de indiener, en de motivering. Wanneer de motie betrekking
heeft op de voorzitter dan gebeurt dit door een ander lid van het Dagelijks Bestuur, die dan
eveneens de Algemene Vergadering voorzit.

Artikel 30
De leden van de Algemene Vergadering worden ten laatste vijf dagen voor de Algemene
Vergadering, waarop over de motie zal worden gestemd, op de hoogte gesteld van de motie
en haar motivering. In uitzonderlijke omstandigheden kan deze termijn verkort worden tot
vierentwintig uur. Zo niet, wordt de motie verdaagd tot de eerstvolgende Algemene
Vergadering.

Artikel 31
Op de Algemene Vergadering volgend op het indienen van de motie van wantrouwen wordt
deze motie mondeling toegelicht door de voorzitter van de desbetreffende Algemene
Vergadering, wordt de indiener of vertegenwoordiger gehoord indien die dat verzoekt en
krijgt de betrokkene de kans om zich te verdedigen. Daarna wordt overgegaan tot een
stemming.

Artikel 32
De stemming vereist een twee derde meerderheid van de aanwezigen indien deze gericht is
tegen de andere leden van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 33
De stemming vereist een drie vierde meerderheid van de aanwezigen indien deze gericht is
tegen het  voltallige Dagelijks Bestuur.

3. Hoofdstuk 3 - Werking
Artikel 34
De Algemene Vergadering wordt, zoals bepaald in artikel 8, op regelmatige tijdstippen
bijeengeroepen door het Dagelijks Bestuur. Een uitnodiging hiertoe wordt door het Dagelijks
Bestuur bekend gemaakt naar alle leden van de Algemene Vergadering, zoals bepaald in
artikel 8, ten laatste zeven dagen voor de datum van de Algemene Vergadering. De
bekendmaking gebeurt via het Ufora platform, de StuBio kalender en bijgevolg website, de
campus chats en door een Facebook evenement aan te maken. De uitnodiging bevat
minstens de datum, het uur en de plaats van vergadering. De agenda wordt ten laatste drie
dagen voor de datum van de Algemene Vergadering bekendgemaakt. De noodzakelijke en
nuttige documenten worden samen met de agenda beschikbaar gesteld voor alle leden van
de Algemene Vergadering.

Artikel 35
De agenda kan vóór het aanvangstijdstip van de vergadering geamendeerd worden door
een of meerdere leden van de Algemene Vergadering. Ter vergadering kan op verzoek van
ten minste een derde van de aanwezige leden van de Algemene Vergadering een
agendapunt worden toegevoegd.



Artikel 36
De secretaris maakt de notulen op van een Algemene Vergadering. Deze worden
beschikbaar gesteld via de Ufora-pagina en de website van StuBio ten laatste vijftien
weekdagen na de datum van de Algemene Vergadering.

Artikel 37
Bij verstoring van de rust, orde of veiligheid van de vergadering, kan de voorzitter de
vergadering stilleggen en de student of studenten die aan de basis liggen hiervan
verzoeken de vergadering te verlaten en, zo deze dit weigert of weigeren, stemrecht te
ontzeggen op die vergadering, tenzij de Algemene Vergadering met 2/3 meerderheid van de
aanwezige studenten alsnog verzoekt de desbetreffende student stemrecht te verlenen en
de vergadering te laten doorgaan.

Artikel 38
Bij minstens een schijn van belangenvermenging brengt het betreffende lid van de
Algemene Vergadering, de leden van het Dagelijks Bestuur inbegrepen, de overige leden
van de Algemene Vergadering op de hoogte. Indien de Algemene Vergadering van mening
is dat de belangenvermenging te groot is om een degelijke stem uit te brengen, wordt dit lid
verplicht zich te onthouden. Dat wordt gestemd bij gewone meerderheid.

4. Hoofdstuk 4 - Stemrecht en stemprocedure
Artikel 39
Een gewoon advies wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd met gewone
meerderheid van  de aanwezige leden van de Algemene Vergadering ter vergadering.

Artikel 40
Voor een wijziging aan of goedkeuring van de statuten is een tweederdemeerderheid van de
aanwezige leden van de Algemene Vergadering ter vergadering vereist.

Artikel 41
Stemmingen geschieden openbaar, tenzij het Dagelijks Bestuur, bij monde van de voorzitter,
of ten minste een derde van de aanwezige leden van de Algemene Vergadering ter
vergadering vinden dat  de behandelde materie een geheime stemming vereist.

Artikel 42 - Staking van de stemmen
§1 Bij een gewone meerderheid:

- Zowel het aantal voorstemmen als het aantal tegenstemmen is kleiner dan de helft
van het  totaal aantal uitgebrachte stemmen, onthoudingen inbegrepen.

- Het aantal voorstemmen is gelijk aan het aantal tegenstemmen.

§2 Bij een tweederdemeerderheid:
- Het aantal voorstemmen is kleiner dan twee derde van het totaal aantal uitgebrachte

stemmen en het aantal tegenstemmen is kleiner of gelijk aan een derde van het



totaal aantal uitgebrachte stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen
inbegrepen.

- Het aantal tegenstemmen is kleiner dan twee derde van het totaal aantal
uitgebrachte stemmen en het aantal voorstemmen is kleiner of gelijk aan een derde
van het totaal aantal uitgebrachte stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen
inbegrepen.

§3 In geval van staking van stemmen volgt een tweede stemronde. In de tweede stemronde
worden de onthoudingen en ongeldige stemmen niet meer meegerekend in het totaal aantal
uitgebrachte  stemmen.

Een voorstel is goedgekeurd in de tweede stemronde als het de vereiste meerderheid haalt,
zoals  bepaald in de artikelen 39 en 40.

Als in de tweede stemronde de som van het aantal tegenstemmen en het aantal
onthoudingen en ongeldige stemmen minstens twee derde van de som van het totaal aantal
uitgebrachte stemmen en het aantal onthoudingen en ongeldige stemmen bedraagt, dan
wordt het voorstel verworpen. In het geval van staking van stemming in de tweede
stemronde, wordt het betreffende voorstel op de agenda geplaatst van de eerstvolgende
Algemene Vergadering.

Artikel 43 - Verdaging van de stemming
Twee leden van het Dagelijks Bestuur, twee leden van de rechtstreeks verkozen
studentenvertegenwoordiging in de Faculteitsraad of een meerderheid van de aanwezige
leden van de Algemene Vergadering ter vergadering kunnen vragen een stemming te
verdagen tot de eerstvolgende Algemene Vergadering. Deze vraag moet gesteld worden
vóór de eigenlijke stemprocedure is ingezet en kan de volgende Algemene Vergadering niet
opnieuw worden ingeroepen voor hetzelfde agendapunt, zelfs indien dit geamendeerd
wordt.

Wanneer de voorzitter de leden van de Algemene Vergadering ter vergadering oproept om
tot  stemming over te gaan, is de eigenlijke stemprocedure ingezet in de zin van dit artikel.

5. Hoofdstuk 5 - Financiële bepalingen
Artikel 44
Overeenkomstig het reglement voor financiële ondersteuning van facultaire studentenraden van
de Gentse Studentenraad wordt StuBio financiële middelen verstrekt. De AV heeft recht tot
inzage van de financiële beslissingen die het Dagelijks Bestuur heeft genomen. Elk AV lid kan
voorstellen doen tot aanspraak van de financiële middelen.

6. Hoofdstuk 6 - Slotbepalingen
Artikel 45



De in deze statuten beschreven procedures gelden ongeacht of de vergaderingen fysiek dan
wel elektronisch plaatsvinden. Zowel handgeschreven en getypte documenten als e-mails
vallen onder de  notie schriftelijk in de zin van deze statuten.

Artikel 46
De leden van het Dagelijks Bestuur worden geacht op de hoogte te zijn van de statutaire
bepalingen  en worden geacht deze te allen tijde te respecteren.

Laatst goedgekeurd op 15 september 2021

Leden van de Algemene Vergadering:

- Helena Van Tichelen
- Pieter-Jan Lietaert
- Eline Eeckhout
- Josephine-Charlotte Leyman
- Olivier Bonte
- Michiel Bruynseraede


