Huishoudelijk reglement
Departement:

Chemie

Datum ingang reglement:

Datum goedkeuring groepsbestuur

1. Geldende reglementen
• Organiek reglement: https://admin.kuleuven.be/rd/organiek_regl.html
• Groepsreglement: https://admin.kuleuven.be/rd/groepsreglement_wetenschap_en_technologie
• Reglement verkiezing en voordracht departementsvoorzitter:
https://admin.kuleuven.be/rd/intranet/regl_verkiez_depvz.html

2. Ingang en duur van mandaten
Organiek reglement
Artikel 5 Ingang en duur van een mandaat
5.1. Duur van een mandaat
Behoudens andersluidende bepaling wordt elk mandaat voor een eenmaal onmiddellijk hernieuwbare periode van vier jaar vervuld.
…
Mandaten die vereisen dat men lid is van het zelfstandig academisch personeel, assisterend en bijzonder academisch personeel,
administratief en technisch personeel, of dat men student is, kunnen enkel worden opgenomen door personen die op het moment van de
infunctietreding het mandaat gedurende de volledige termijn kunnen uitoefenen, of bij vervanging, de nog resterende termijn van het
lopende mandaat.
Behoudens andersluidende bepaling in dit reglement gelden mandaten ter vertegenwoordiging van het AAP-BAP voor twee jaar, eenmaal
onmiddellijk hernieuwbaar, en ter vertegenwoordiging van de studenten voor één jaar, eenmaal onmiddellijk hernieuwbaar. Voor de
permanente onderwijscommissies die groepen of faculteiten oprichten kan de termijn van een student-vertegenwoordiger hernieuwd
worden zolang deze is ingeschreven voor de opleiding waarvoor de onderwijscommissie bevoegd is.
Een mandaat dat men in een bepaalde hoedanigheid opneemt, eindigt van rechtswege wanneer men deze hoedanigheid verliest.
Indien bij de aanstelling van een functie- of mandaathouder in opvolging is voorzien, wordt de functie- of mandaathouder bij overlijden of
ontslag voor de resterende duur van het mandaat door de hoogst gerangschikte opvolger opgevolgd.
5.2. Datum ingang benoemingen: 1 augustus
De in dit reglement genoemde mandaten, uitgezonderd die van de algemeen beheerder, de gedelegeerd bestuurders van de UZ Leuven en
LRD en van de externe leden van de Raad van Bestuur, gaan in op 1 augustus en eindigen op 31 juli. Onverminderd de toepassing van
andersluidende bepalingen wordt de duur van een mandaat dat ingaat na het overlijden of ontslag van de voorganger als volgt bepaald: de
periode lopende tot de eerstvolgende 31 juli; vanaf 1 augustus erop volgend de normale mandaatduur.
5.3. Verkiezingen voor mandaten: uiterlijk tijdens de derde maand voor het verstrijken van het mandaat
Behoudens voor vervangingen die onmiddellijk moeten gebeuren voor de duur van het lopende mandaat en onverminderd de bepalingen
betreffende de rectorverkiezingen, worden verkiezingen die volgens dit reglement moeten plaatsvinden, uiterlijk gehouden tijdens de
derde maand vóór het verstrijken van het lopende mandaat.

3. Departementsvoorzitter
Beschrijving van functie, taken en bevoegdheden en verkiezing in lijn met het organiek reglement, het groepsreglement en het reglement
verkiezing of voordracht departementsvoorzitter
Groepsreglement
Onderafdeling 1. Bevoegdheden
Art. 61. De departementsvoorzitter
• is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het departement;
• wordt, indien hij geen lid is van de Beoordelingscommissie, gehoord betreffende de aanstellingen en bevorderingen van
personeelsleden van zijn departement;
• overlegt met de deca(a)n(en) wat de onderwijsaspecten van de profielvacatures van het departement betreft;
• wordt geïnformeerd over de resultaten van de onderwijsevaluaties van de leden van het departement.
Onderafdeling 2. Benoeming
Art. 62. De departementsvoorzitter wordt verkozen door de Departementsraad voor een eenmaal onmiddellijk hernieuwbaar mandaat van
vier jaar uit de tot het departement behorende gewoon hoogleraren en de buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur minimum
80% zijn verbonden aan de KU Leuven.
De verkiezing gebeurt volgens het kiesreglement dat ook geldt voor de verkiezing van de decaan.
Het departementaal huishoudelijk reglement bepaalt wie de departementsvoorzitter vervangt bij ziekte, afwezigheid of onverenigbaarheid
van bevoegdheden.

De departementsvoorzitter waakt over de uitvoering van de opdrachten van het departement zoals
voorgeschreven in artikel 83 van het Organiek Reglement en artikel 61 van het Groepsreglement.
De departementsvoorzitter wordt verkozen zoals voorgeschreven door artikel 62 van het
Groepsreglement.
In geval van afwezigheid van de voorzitter, of in geval van tijdelijke onmogelijkheid of
onverenigbaarheid van bevoegdheden van de voorzitter, wordt de voorzitter vervangen door het
ZAP-lid in het Departementsbestuur (Bureau) met de hoogste anciënniteit in de hoogste
academische graad.

4. Departementsbestuur
Beschrijving van bevoegdheden samenstelling en werking in lijn met het organiek reglement, het groepsreglement en het reglement
verkiezing of voordracht departementsvoorzitter
Groepsreglement
Onderafdeling 1. Bevoegdheden
Art. 52. De leden van het Departementsbestuur oefenen collegiaal de bevoegdheden uit in delegatie van de Academische Raad, het
Gemeenschappelijk Bureau en het Groepsbestuur.
Het Departementsbestuur is verantwoordelijk voor het onderzoeksbeleid.
Het is verantwoordelijk voor de verdeling van de middelen van de eerste geldstroom en de ruimte toegekend door het Groepsbestuur.
Het legt een beleidsplan voor aan het Groepsbestuur ter goedkeuring, en heeft hierover op regelmatige basis overleg met het
Groepsbestuur.
Het stelt na overleg met de betrokken deca(a)n(en) profielvacatures op en legt die voor aan het Groepsbestuur.
Het garandeert dat er voldoende onderwijscompetentie en -capaciteit aanwezig is voor de verzorging van het onderwijsaanbod.
Het staat in voor het personeelsbeleid, voor materies met impact op de onderwijsorganisatie in overleg met de decaan.
Het verzorgt de wetenschappelijke dienstverlening.
Het kan op basis van intern overleg met middelen die de zelfstandig academisch personeelsleden of afdelingen van het departement
extern verwerven, afdelingsoverschrijdende initiatieven financieren.
Het stuurt de agenda’s en verslagen van de vergaderingen van het Departementsbestuur naar de betrokken decanen die voor wat
onderwijsmateries betreft kunnen vragen dat een beslissing herzien wordt, of dat een bepaald onderwerp geagendeerd wordt en er een
oplossing voor uitgewerkt wordt.
Onderafdeling 2. Samenstelling
Art. 53. Het Departementsbestuur wordt samengesteld overeenkomstig een reglement dat door het Groepsbestuur wordt goedgekeurd.
Een vertegenwoordiger van de studenten (voor een hernieuwbare mandaattermijn van één jaar met een maximale totale duur van vier
jaar), van het assisterend en bijzonder academisch personeel (voor een hernieuwbare mandaattermijn van twee jaar, maximaal eenmaal
hernieuwbaar) en het administratief en technisch personeel zijn lid van het Departementsbestuur maar nemen niet deel aan de bespreking
over personalia.
Voor de vertegenwoordiger van het administratief en technisch personeel zijn verkiesbaar: alle personeelsleden binnen het departement
die aan de KU Leuven werkzaam zijn, op grond van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, en die een tewerkstellingsgraad van
ten minste 80% hebben. Stemgerechtigd zijn de personeelsleden van het administratief en technisch personeel die voor ten minste 30%
verbonden zijn aan het departement
Art. 54. Binnen de groep wordt het Departementsbestuur minimaal als volgt samengesteld:
•
de departementsvoorzitter (tevens voorzitter);
• een ZAP-lid uit de representatieve afdelingen/onderzoekseenheden;
• een ZAP-lid uit de verschillende faculteiten, indien van toepassing;
• een vertegenwoordiger van het assisterend en bijzonder academisch personeel;
• een vertegenwoordiger van de studenten;
• de departementaal beheerder of gelijkwaardig (als waarnemend lid)
• een verkozen vertegenwoordiger van het administratief en technisch personeel;
• een lid van het zelfstandig academisch personeel van Kulak, of, in voorkomend geval, de externe campussen.
Leden van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (geassocieerd) of van de Faculteit Architectuur (geassocieerd) kunnen
waarnemend lid zijn van het Departementsbestuur.
Onderafdeling 3. Werking
Art. 55. Het Departementsbestuur stelt een departementaal huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan het
Groepsbestuur.
Art. 56. Het departementaal huishoudelijk reglement bepaalt ten minste
wat het Departementsbestuur betreft:
• indien niet elders bepaald, de duur van het mandaat van de vertegenwoordigers en de wijze waarop ze worden aangeduid of
verkozen;
• wie de vergaderingen voorzit in afwezigheid van de departementsvoorzitter;
• de frequentie van de vergaderingen.
wat de Departementsraad betreft:
• de duur van het mandaat, de aanstellings- of verkiezingsprocedure en het aantal van de vertegenwoordigers, indien van toepassing;
• wie de vergaderingen voorzit in afwezigheid van de departementsvoorzitter;
• de frequentie van de vergaderingen;
• het minimum quorum van leden vereist om punten toe te voegen aan de agenda van een vergadering of om de Departementsraad in
buitengewone vergadering samen te roepen ter bespreking van punten die tot de bevoegdheid van het departement behoren.

In geval van tijdelijke onmogelijkheid van de departementsvoorzitter om de functie uit te oefenen of in geval van onverenigbaarheid van
bevoegdheden, worden de taken van de departementsvoorzitter verdeeld zoals vastgelegd in het departementaal huishoudelijk reglement.
Het Departementsbestuur kan in functie van de agenda vertegenwoordigers van entiteiten binnen het departement of experts uitnodigen
op zijn vergaderingen.
Het Departementsbestuur legt het beleid ter goedkeuring voor aan de Departementsraad.
Het Departementsbestuur legt een beleidsplan ter goedkeuring voor aan het Groepsbestuur.
Een secretaris stelt de verslagen van de vergaderingen van het Departementsbestuur op.

Bureau
In overeenstemming met artikel 82.1 van het Organiek Reglement, en artikel 52 tot 56 van het
Groepsreglement, richt het departement chemie een Departementsbestuur op, verder "Bureau"
genoemd.
Samenstelling en duur van het mandaat van de vertegenwoordigers:
Het Bureau bestaat uit de departementsvoorzitter, de vijf afdelingsverantwoordelijken, één ZAP-lid
van KULAK, een vertegenwoordiger van het (A)BAP, en één van het ATP. De departementaal
beheerder neemt als secretaris deel aan de vergadering. Een vertegenwoordiger van de studenten,
voorgesteld door de studentenvereniging Chemika, maakt tevens deel uit van het Bureau.
De vertegenwoordiger van het (A)BAP wordt verkozen door en uit de (A)BAP-vertegenwoordigers die
zetelen in de departementsraad voor een periode van 2 jaar, met mogelijkheid tot éénmalige
herverkiezing.
De vertegenwoordiger van het ATP wordt verkozen door alle ATP-leden van het departement die
voor ten minste 30% aan het departement verbonden zijn. Verkiesbaar zijn alle ATP-leden met een
contract van onbepaalde duur van ten minste 80%. De duur van het mandaat stemt overeen met dat
van de voorzitter. De ATP-verkozene vertegenwoordigt ook de ATP-geleding in de
Departementsraad.
De studentenvertegenwoordiger wordt verkozen voor een hernieuwbare mandaattermijn van één
jaar met een maximale totale duur van vier jaar.
De ATP-, (A)BAP- en studentenvertegenwoordiger nemen niet deel aan de bespreking van personalia.
De afdelingsverantwoordelijken hebben elk een vervanger, verkozen door de ZAP-leden van hun
respectievelijke afdelingen.

Bevoegdheden en werking:
De bevoegdheden van het Bureau worden bepaald door artikel 52 van het Groepsreglement.
Het Bureau laat zich adviseren door diverse commissies met name een Ruimtecommissie, een VGMCommissie, een (A)BAP- en een ATP-commissie, een PR-commissie,... Het aantal commissies kan ad
hoc uitgebreid worden naargelang de noden van het departement. Hun samenstelling en taken
worden vastgelegd door het Bureau.

De Bureauleden vervullen hun mandaat in samenwerking met de departementsvoorzitter als college
van bestuur. Ze worden geacht permanent de leden van hun afdeling op de hoogte te houden van de
activiteiten van het Bureau, behoudens als het om vertrouwelijke informatie gaat.
Het Bureau van het departement is gemachtigd interne reglementen te formuleren die de goede
werking van het departement organiseren. Deze reglementen mogen niet strijdig zijn met het
Reglement van het Academisch Personeel en het Organiek Reglement. Dergelijke reglementen
worden voorgelegd aan de Departementsraad.
Het Bureau van het departement vergadert in principe elke derde donderdag van de maand van 12u
tot 14u volgens een kalender vastgesteld bij de aanvang van het academiejaar.
De verslagen van de Departementsraad en van het Bureau zijn consulteerbaar op de departementale
website door de respectievelijke leden. Deze van het Bureau kunnen eveneens door alle ZAPpersoneelsleden, leden van de Departementsraad en door het departementaal secretariaat
geraadpleegd worden.

5. Departementsraad
Beschrijving van bevoegdheden samenstelling en werking in lijn met het organiek reglement, het groepsreglement en het reglement
verkiezing of voordracht departementsvoorzitter
Groepsreglement
Onderafdeling 1. Bevoegdheden
Art. 57. De Departementsraad verkiest de departementsvoorzitter.
Andere bevoegdheden kunnen aan de Departementsraad worden toegevoegd zoals vastgelegd in het departementaal reglement en dit
enkel en alleen als deze niet in strijd zijn met het organiek reglement, het groepsreglement of het faculteitsreglement.
Onderafdeling 2. Samenstelling
Art. 58. De Departementsraad wordt samengesteld overeenkomstig een reglement dat door het Groepsbestuur wordt goedgekeurd.
Een vertegenwoordiger van de studenten (voor een hernieuwbare mandaattermijn van één jaar met een maximale totale duur van vier
jaar), van het assisterend en bijzonder academisch personeel (voor een hernieuwbare mandaattermijn van twee jaar, maximaal eenmaal
hernieuwbaar) en het administratief en technisch personeel zijn lid van de departementsraad.
Voor de vertegenwoordiger van het administratief en technisch personeel zijn verkiesbaar: alle personeelsleden binnen het departement
die aan de KU Leuven werkzaam zijn, op grond van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, en die een tewerkstellingsgraad van
ten minste 80% hebben. Stemgerechtigd zijn de personeelsleden van het administratief en technisch personeel die voor ten minste 30%
verbonden zijn het departement.
Het departement kan er voor kiezen om als vertegenwoordiger van de studenten, van het assisterend en bijzonder academisch personeel
en van het administratief en technisch personeel dezelfde personen te kiezen die zetelen in het departementsbestuur. Bij de verkiezing
dient voldoende duidelijk kenbaar gemaakt te worden dat deze vertegenwoordigers zowel in het departementsbestuur als de
departementsraad zetelen en hun geleding vertegenwoordigen.
Art. 59. Binnen de groep is de minimale samenstelling van de Departementsraad als volgt bepaald:
• de departementsvoorzitter (tevens voorzitter);
• de leden van het zelfstandig academisch personeel van het departement die voor minimum 80% aan de KU Leuven zijn verbonden;
• een vertegenwoordiging van het deeltijds zelfstandig academisch personeel van het departement dat minder dan 80% verbonden is
aan de KU Leuven;
• de onderzoeksmanagers van niveau 3;
• een vertegenwoordiging van het assisterend en bijzonder academisch personeel;
• een vertegenwoordiging van de studenten;
• een verkozen vertegenwoordiging van het administratief en technisch personeel; een vertegenwoordiging van andere geledingen zoals
kan worden vastgelegd in het departementaal huishoudelijk reglement.
Onderafdeling 3. Werking
Art. 60. Het Departementsbestuur legt het beleid voor aan de Departementsraad.

Departementsraad
Conform artikel 82.2 van het Organiek Reglement van de universiteit (IO 10.7.12; BS 24.7.12) en het
Groepsreglement (Art. 57 tot 60) richt het departement chemie een Departementsraad op:
Samenstelling en duur van het mandaat van de vertegenwoordigers:
1.
2.
3.
4.
5.

Alle leden van het ZAP van het Departement
Eén vertegenwoordiger per afdeling van het (A)BAP
Drie vertegenwoordigers van de studenten.
Eén vertegenwoordiger van het ATP
De onderzoeksmanagers van niveau 3 in voorkomend geval.

Categorie 2 wordt verkozen voor een éénmaal hernieuwbare mandaattermijn van twee jaar.
Categorie 3 wordt voor een termijn van 1 jaar verkozen, met een maximale totale duur van 4 jaar.
Categorie 4 wordt verkozen voor een termijn van 4 jaar, éénmaal hernieuwbaar. De
vertegenwoordiger van het ATP wordt verkozen door alle ATP-leden van het departement die voor
ten minste 30% aan het departement verbonden zijn. Verkiesbaar zijn alle ATP-leden met een

contract van onbepaalde duur van ten minste 80%. De ATP-verkozene vertegenwoordigt ook de ATPgeleding in het Bureau.

Bevoegdheden en werking:
De Departementsraad verkiest de departementsvoorzitter.
Het Bureau legt het beleid voor aan de Departementsraad.
De vergadering, waarvan de departementaal beheerder verslaggever is, wordt ten minste éénmaal
per jaar samengeroepen.
In afwezigheid van de departementsvoorzitter, wordt de Departementsraad voorgezeten door het
ZAP-lid in het Bureau met de hoogste anciënniteit in de hoogste academische graad.
Om punten toe te voegen aan de agenda van de vergadering, of om de Departementsraad samen te
roepen in buitengewone vergadering ter bespreking van punten die tot de bevoegdheid van het
Departement behoren, is een gewone meerderheid van de leden vereist (de helft+1).

6. Afdelingen
Beschrijving van welke afdelingen er zijn, hoe afdelingen worden opgericht en/of afgeschaft, hoe afdelingshoofden worden verkozen,
aangeduid, … .Bijkomende details in verband met de structuur onder de afdelingen, …

Afdelingen
De onderzoeksgroepen van het departement chemie zijn gegroepeerd in vijf afdelingen:
•
•
•
•
•

Kwantumchemie en Fysicochemie
Moleculair Design en Synthese
Moleculaire Visualisatie en Fotonica
Biochemie, Moleculaire en Structurele Biologie
Polymeerchemie en -materialen

De vast benoemde ZAP-leden van elke afdeling dragen gezamenlijk een afdelingsverantwoordelijke
voor aan de departementsvoorzitter.
De afdelingsverantwoordelijken en hun vervangers worden aangesteld voor een periode van 4 jaar
met mogelijkheid tot eenmalige verlenging.
De afdelingsverantwoordelijken of hun vervangers verbinden er zich toe de leden van hun afdeling te
consulteren en op de hoogte te houden bij het nemen van beleidsbeslissingen.
De afdelingsverantwoordelijken zorgen voor de implementatie en opvolging van beleidsbeslissingen
op het niveau van de afdeling.
Hiertoe houdt elke afdeling op initiatief van de afdelingsverantwoordelijke ondermeer op
regelmatige basis (bv 10x/jaar) een Afdelingsvergadering en brengt hiervan verslag uit bij de
departementsvoorzitter.
De afdelingsverantwoordelijke kan met het oog op het goed functioneren van de afdeling specifieke
persoonsgebonden initiatieven nemen, in overleg met de departementsvoorzitter.

7. Beheer van middelen
Richtlijnen, afspraken mbt beheer van middelen (eerste geldstroom, …)

Financiële middelen
De departementaal beheerder verdeelt de jaarlijkse werkingsmiddelen, volgens door het Bureau
vastgelegde richtlijnen, tussen de verschillende ZAP-leden en de Departementale Diensten (=het
centrum Chemie Onderwijs en Ondersteuning (+ speciale kredieten voor practica), de werkplaatsen,
secretariaten en het Departementaal Beheer). Over de besteding van eventuele saldi beslist het
Bureau.

De voorzitter is kredietbeheerder van de kredieten waar de (evt) saldi op gestort worden. De
beheerder is kredietbeheerder van al de andere departementale kredieten.
De beheerder is tevens coördinator van de financiële antenne: alle (decentrale) financiële
aangelegenheden worden door deze antenneleden afgehandeld, m.u.v. het aanstellen van
personeelsleden, wat door de beheerder gebeurt.
De individuele ZAP-leden zijn uiteraard kredietbeheerder van de aan hen toegekende middelen
(werking, projectgelden, enz).
Rekeneenheden
Het personeelsbeleid met betrekking tot de ZAP-personeelsleden, de ATP-personeelsleden (met
uitzondering van diegenen die betaald worden van niet-departementale projectgelden) en met
betrekking tot sommige categorieën (A)BAP (inz. FLOF-bursalen) wordt door het Bureau vastgelegd,
c.q. geadviseerd naar het Groepsbestuur.

8. Administratieve en technische ondersteuning
Details over werking, afspraken met ATP-inzet binnen het departement

De ATP-personeelsleden (met uitzondering van diegenen die betaald worden van nietdepartementale projectgelden) ressorteren onder het Departement.
Wat de administratieve ondersteuning
secretariaatsmedewerkers toegewezen.
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9. Onderwijs
Details over onderwijsinzet, … binnen het departement

Het Departement verleent heel wat onderwijs, zowel voor de eigen opleidingen als serviceonderwijs, en heeft hiervoor ATP-personeelsleden aangesteld. Volgens afspraken vastgelegd in het
Bureau wordt een deel de onderwijstaken ook verdeeld tussen (A)BAP-leden (doctorandi, post docs).

10.

Kulak en Associatie

Afspraken over werking met de associatiepartners en Kulak

Samenwerking met Kulak:
De Kulak ZAP-leden worden uitgenodigd op de afdelingsvergadering van de afdeling waartoe ze
behoren. Ze maken ook deel uit van de Departementsraad. Er is een vertegenwoordiger van Kulak in
het Bureau.

Er is vertegenwoordiging van POC chemie en POC biochemie en biotechnologie uit Leuven in Kulak
POC BioChem.
Masterstudenten kunnen aan de Kulak een thesis maken.
In het beleidsplan Departement Chemie wordt Kulak expliciet meegenomen.

11. VGM
VGM-plan
Het Departement en elke afdeling stellen een VGM-plan op, conform het ter beschikking gestelde
sjabloon. Alle VGM-aspecten van de organisatie worden erin beschreven en toegelicht.
VGM-antenne-coördinator.
De departementaal beheerder is tevens de VGM-antennecoördinator. Hij wordt bijgestaan door één
van de VGM-antenneleden.
Lokalen en apparaten
Per laboratoriumruimte wordt een ZAP-lid als verantwoordelijke aangeduid. Deze persoon is
eindverantwoordelijke voor de orde en netheid en het veilig werken conform de geldende
procedures in de betreffende laboruimte. De afdeling deelt de keuze mee aan de departementaal
beheerder.
Per apparaat wordt eveneens een verantwoordelijke aangeduid, op het niveau van de
onderzoeksgroep. Deze persoon is het lokaal aanspreekpunt voor gebruik en onderhoud van het
toestel.
Controle
De procedure voor de controle op de naleving van de veiligheidsvoorschriften wordt vastgelegd door
het bureau, na eventueel advies van de VGM-commissie.
Onthaal nieuwe medewerkers
Alle nieuwe medewerkers doorlopen de elektronische VGM-onthaalprocedure. De departementaal
beheerder zorgt ervoor dat de risico’s, verbonden aan de uit te voeren activiteiten, opgenomen
worden in KULoket, samen met de naam van de mentor. Bovendien wordt aan iedereen die start de
onthaalbrochure overhandigd. De nieuwe medewerker bevestigt de onthaalprocedure elektronisch.
Bijkomende voorschriften, specifiek voor de werkplek, moeten per labo aan de nieuwkomers worden
duidelijk gemaakt.
Predocs en doctorandi zonder credit voor het OPO Veiligheid en Labopraktijk dienen te slagen voor
een test gebaseerd op dit OPO.

