KIESREGLEMENT
Artikel 01
Het kiescomité zoals omschreven in artikel 14 van de statuten van het stedelijk adviesorgaan
voor sport (hierna genoemd “de statuten”) is bevoegd voor elke verkiezing van leden van de
sportraad. Voor zijn administratie wordt het comité ambtelijk ondersteund door het
stadsbestuur.
Artikel 02
Bij elke verkiezing publiceert het kiescomité zo ruim mogelijk een oproep naar kandidaten,
waarbij het gebruik maakt van de profielcriteria, initieel goedgekeurd door de raad van bestuur
van de stedelijke sportraad op 3 december 2018. Het kiescomité respecteert telkens een
minimale termijn van één maand voor de indiening van kandidaturen.
Artikel 03
Uiterlijk twee weken na het verstrijken van de einddatum voor de indiening van kandidaturen,
komt het kiescomité samen en maakt de selectie uit alle kandidaten die voldoen aan de
profielcriteria.
Artikel 04
De geselecteerde kandidaten worden schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de
verkiezingsvergadering, die plaatsvindt uiterlijk drie weken na de opmaak van de selectie.
Bij de oprichting van een nieuwe sportraad bestaat de groep van geselecteerden uit ten hoogste
24 personen.
Bij een tussentijdse verkiezing, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten, bestaat de groep van
geselecteerden uit ten hoogste 24 personen min het aantal leden van de sportraad, dat zich
herkiesbaar stelt.
Artikel 05
De niet-geselecteerde kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van hun nietselectie.
Artikel 06
De verkiezingsvergadering kent volgend verloop:
1. De aanwezigen ondertekenen het aanwezigheidsregister. Kandidaten zijn verplicht
aanwezig te zijn om deel te nemen aan de verkiezing. Het kiescomité kan
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gerechtvaardigde argumenten voor afwezigheid (ziekte, verblijf in het buitenland, …)
aanvaarden.
In geval van gerechtvaardigde afwezigheid kan de betrokken kandidaat zich laten
vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die eveneens het aanwezigheidsregister
ondertekent.
Het kiescomité licht de kiesprocedure toe.
Het kiescomité overhandigt aan elke aanwezige kandidaat en gevolmachtigde een
alfabetische lijst van alle kandidaten met een beknopte voorstelling.
Het kiescomité overloopt in plenum alle kandidaturen.
Elke aanwezige kandidaat en gevolmachtigde krijgt de gelegenheid om de respectieve
kandidatuur en motivatie gedurende een korte tijd mondeling nader toe te lichten.
Eventuele vragen van andere kandidaten voor verduidelijking kunnen worden gesteld en
beantwoord, gedurende eveneens een korte tijd per kandidaat.
De aanwezige kandidaten en gevolmachtigden ontvangen een stemformulier met
alfabetische vermelding van alle kandidaten. Bij geheime stemming duiden zij de
kandidaten van hun voorkeur aan, evenwel ten hoogste een aantal dat overeenstemt
met het aantal beschikbare plaatsen in de sportraad.
Het kiescomité telt alle uitgebrachte stemmen en maakt een rangschikking.
Bij de oprichting van een nieuwe sportraad worden de 12 beschikbare plaatsen
toegekend aan de 12 kandidaten met de meeste stemmen, evenwel beperkt tot
maximum 8 kandidaten van hetzelfde geslacht. De overige 4 plaatsen worden
toegekend aan personen van het andere geslacht in volgorde van de behaalde stemmen.
Kandidaten zonder stem kunnen niet worden verkozen.
Bij ex aequo van stemmen voor toekenning van de laatste plaats of plaatsen, wordt een
extra stemming georganiseerd over de betrokken kandidaten. Dit kan worden herhaald
tot wanneer er een duidelijke rangschikking wordt bereikt.
Indien de decretaal vereiste genderverhouding niet is bereikt, treedt artikel 15 laatste
alinea van de statuten in werking.
Bij een tussentijdse verkiezing worden de beschikbare plaatsen toegekend aan de
kandidaten in volgorde van het aantal behaalde stemmen, waarbij de prioriteit blijft
behouden voor de decretaal vereiste genderverhouding.
Kandidaten die stemmen behalen, maar niet verkozen zijn, worden opgenomen in de
reservelijst voor elke eventuele tussentijdse verkiezing, die plaatsvindt in dezelfde
bestuursperiode.

Artikel 07
Het kiescomité deelt de uitslag van de verkiezing mee aan het college van burgemeester en
schepenen.

