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Reglement
Artikel 1. Doel
De Stad Gent wenst over te gaan tot erkenning van Hoger Onderwijs Instelling overschrijdende
studentenverenigingen als blijk van appreciatie voor deze vereniging en haar maatschappelijk
belang, en omdat ze een bijdrage levert aan de missie en doelstellingen die de Stad Gent
vooropstelt. De Stad Gent wil vrijetijdsparticipatie van studenten verhogen en wil initiatieven van
studentenverenigingen ondersteunen.
Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.
Hoger onderwijsinstelling (HOI): universiteit of hogeschool met vestiging op het grondgebied van
Gent.
Werkingsjaar: academiejaar, een periode van één jaar die ten vroegste op 1 september en uiterlijk
op 1 oktober begint en eindigt op de dag voor het begin van het volgend academiejaar.
Studenten: Personen ingeschreven voor een studie aan een HOI.
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Studentenvereniging: een ledenorganisatie, werkgroep of andere groepering van studenten,
waarbij meerdere personen een vereniging zonder winstoogmerk of feitelijke vereniging vormen en
op regelmatige basis activiteiten ontplooien ten behoeve van studenten.
Doopdecreet : Decreet tot het verantwoordelijk invullen van de doopplechtigheid, opgemaakt en
ondertekend te Gent door de Jeugddienst en de studentenverenigingen.
Studentenactiviteit : Een activiteit die georganiseerd wordt door een studentenvereniging voor
studenten die in Gent studeren.
Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
Voor de erkenning van HOI-overschrijdende verenigingen als studentenvereniging komen in
aanmerking:
a. Studentenverenigingen voor en door studenten in Gent met een HOI-overschrijdend bestuur
of leden.
Komen niet in aanmerking: studentenverenigingen die onder het toepassingsgebied vallen van
het reglement tot erkenning van konventen, studentenverenigingen en – raden goedgekeurd in
de gemeenteraad van 20 maart 2017. Verenigingen gelinkt aan een politieke partij of het
beleven van een levensbeschouwing.
Artikel 4. Voorwaarden
Een studentenvereniging die via dit reglement door Stad Gent erkend wil worden, voldoet aan
volgende erkenningsvoorwaarden:
De studentenvereniging verbindt zich ertoe om zich in te zetten voor studenten in Gent uit
meer dan één HOI.
De studentenvereniging telt minstens 15 ingeschreven leden tijdens het academiejaar.
De studentenvereniging die handelt in strijd met de democratische beginselen en de
fundamentele rechten en vrijheden zoals vervat in de Grondwet en het Europees Verdrag tot
bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), de strafwet
en andere toepasselijke wetgeving, tot dergelijke handelingen aanzetten of beogen bij te
dragen tot de legitimering ervan, kan niet erkend worden.
De studentenvereniging beschikt over een bestuur dat minimum twee Hoogpraesidium leden
bevat zoals een Praeses en Vice Praeses of gelijkwaardige. Minimum de helft van de functies in
het Praesidium worden opgenomen door studenten die voor minstens 27 studiepunten zijn
ingeschreven aan een HOI (met uitzondering van het afstudeerjaar). De studentenvereniging
moet beschikken over een contactadres. Dit adres mag niet overeenstemmen met een van de
adressen van de vestigingseenheden van een HOI.
Er worden minstens 5 studentenactiviteiten, in een periode van twaalf maanden voorafgaand
aan de aanvraag, aangetoond met bewijsmateriaal (flyers, facebook events, foto’s). Alternatief
kan ook een planning met minstens 5 activiteiten voor het huidige of komende academiejaar
aanvaard worden.
De studentenvereniging, in de hoedanigheid van een lid van het hoog praesidium, onderschrijft
de bepalingen van het doopdecreet van de Stad Gent, ook wanneer de studentenvereniging
geen doop organiseert. Het doopdecreet wordt door de studentenvereniging ondertekend op
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het voorziene moment georganiseerd door Stad Gent aan het begin van het academiejaar of er
wordt een ondertekend exemplaar afgegeven aan de jeugddienst bij de aanvraag tot
erkenning. De controle op de naleving van het doopdecreet kan uitgevoerd door ambtenaren
van Stad Gent en Politie.
De georganiseerde activiteiten vallen buiten elk commercieel circuit.
De studentenvereniging mag geen lidgeld vragen.
Er wordt een verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke
ongevallen dekt van hun leden en andere personen die deelnemen aan de door de
studentenvereniging georganiseerde activiteiten.
Artikel 5. Voordelen
Een overzicht van de voordelen voor erkende studentenverenigingen is terug te vinden op de
website van de Stad Gent: (zie www.stad.gent; zoekterm: ‘voordelen verenigingen’)
Artikel 6. Erkenningsprocedure
Eerste aanvraag
a. Een studentenvereniging kan de erkenning aanvragen door het daartoe voorziene
aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is te bekomen bij de Jeugddienst of is te vinden
op de website van de Stad Gent (www.stad.gent).
b. De eerste aanvraag tot erkenning kan ingediend worden tussen 1 augustus en 1 september.
Te late aanvragen worden pas op 15 februari behandeld voor de rest van het academiejaar.
c. De ingevulde gegevens moeten betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment
van het indienen van de aanvraag tot erkenning.
d. De aanvrager krijgt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
e. Elke wijziging van werkings- of contactgegevens van de studentenvereniging na indienen
van de erkenningsaanvraag moet onmiddellijk schriftelijk worden doorgegeven aan de
Jeugddienst.
Verlenging
De erkende studentenverenigingen hernieuwen jaarlijks hun aanvraag tot erkenning schriftelijk via
daartoe voorzien formulier of digitaal via de daartoe voorziene online tool.
a. De aanvraag tot verlenging kan jaarlijks aangevraagd worden tussen 1 augustus en 1
september.
b. De aanvrager krijgt een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
c. Elke wijziging van werkings- of contactgegevens van de studentenvereniging na indienen
van de erkenningsaanvraag moet onmiddellijk schriftelijk worden doorgegeven aan de
Jeugddienst.
Beoordeling
a. De Jeugddienst beoordeelt de aanvraag op ontvankelijkheid, volledigheid en inhoud. De
jeugddienst kan indien nodig bijkomende informatie opvragen.
Beslissing tot erkenning
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a. Het college van burgemeester en schepenen beslist tot al dan niet erkenning of verlenging
van de erkenning op basis van het advies van de Jeugddienst na indiening van de aanvraag.
b. Bij een eerste aanvraag treedt de erkenning in werking op de dag van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen. Bij een verlengingsaanvraag sluit de erkenning
aan op de einddatum van de vorige erkenning.
c. De Stad Gent brengt de studentenvereniging schriftelijk op de hoogte van de beslissing van
het college van burgemeester en schepenen of van een stand van zaken binnen een termijn
van 30 kalenderdagen na de beslissing.
Artikel 7. Controle
De Stad Gent kan te allen tijde de nodige bijkomende informatie opvragen ter controle van het
ingediende erkenningsdossier en ter plaatse de werking controleren.
Artikel 8. Tijdelijke schorsing en herroeping van erkende studentenverenigingen
§1. Het college van burgemeester en schepenen kan de erkenning tijdelijk schorsen of herroepen
wegens:
a. Het schenden van het EVRM
b. Het schenden van de non-discriminatieclausule (zie Artikel 9)
c. Niet naleven van het doopdecreet van Stad Gent
d. Al dan niet kwaadwillig of gewelddadig saboteren/hinderen van de activiteiten van een
andere vereniging
e. Niet langer voldoen aan de erkenningsvoorwaarden zoals deze voorzien zijn in dit
reglement.
De beslissing tot schorsing of herroeping moet grondig gemotiveerd zijn en moet proportioneel zijn
t.o.v. de fouten of gebreken van de vereniging. Een schorsing kan opgelegd worden voor een
periode van maximaal 6 maanden. Een schorsing kan verlengd worden met telkens periodes van
maximaal 3 maanden, mits deze beslissing gemotiveerd is. Tijdens de duur van de schorsing verliest
de vereniging al haar rechten als erkende studentenvereniging. Na herroeping verliest de
studentenvereniging met onmiddellijke ingang haar erkenning en bijhorende rechten.
§ 2. Indien tijdens het academiejaar door de Jeugddienst wordt vastgesteld dat een erkende
studentenvereniging niet meer voldoet aan één van de specifieke voorwaarden zoals vermeld in dit
reglement, dan kan de studentenvereniging een regularisatiedossier opmaken. De Jeugddienst
biedt hiertoe informatie en begeleiding aan de studentenvereniging. Het regularisatiedossier bevat
acties die door de studentenvereniging zullen worden uitgevoerd teneinde tegen uiterlijk 4
maanden na de vaststelling terug aan de erkenningsvoorwaarden te voldoen. Het
regularisatiedossier dient te worden opgemaakt binnen een termijn van 45 dagen na de vaststelling
door de Jeugddienst dat de studentenvereniging niet meer aan de erkenningsvoorwaarden voldoet.
Deze vaststelling wordt uiterlijk binnen 15 werkdagen na de controle schriftelijk aan de
studentenvereniging ter kennis gebracht. Gedurende de regularisatieperiode behoudt de
studentenvereniging haar erkenning voor het lopende werkingsjaar. Indien de studentenvereniging
beslist geen regularisatiedossier op te starten, dan wordt de erkenning herroepen door het college
van burgemeester en schepenen.
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Artikel 9. Non-discriminatieclausule
De aanvrager/contractant verbindt er zich toe:
a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd
ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap of sociale afkomst te dulden.
b. toegankelijk te zijn voor iedereen.
c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en
te bestraffen.
d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter
kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren
in het kader van het toepasselijke reglement/de overeenkomst.
Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening
houdend met alle elementen - maatregelen nemen.
Artikel 10. Inwerkingtreding (en duurtijd)
Dit reglement treedt in werking na bekendmaking. Tweejaarlijks wordt de werking van dit
reglement geëvalueerd.

(einde reglement)
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