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Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 maart 2017  

Bekendgemaakt op 22 maart 2017 

Inhoudstafel 

Reglement 

Artikel 1. Doel  

De Stad Gent wenst over te gaan tot erkenning van het konvent, de studentenvereniging of -raad 
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 konventen, 
studentenverenigingen, of -raden ondersteunen. Bovendien wilt de Stad Gent inspraak en 
participatie door studenten bevorderen, hen de kans geven om hun stem te laten horen en actief 
deel te nemen aan de samenleving.  

Artikel 2. Definities  

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis.  

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.  

Konvent: een koepel van door de Hogere onderwijsinstellingen erkende studentenverenigingen  
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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. 

Hoger onderwijsinstelling: universiteit of hogeschool met vestiging op het grondgebied van Gent. 

Studentenraad:  een studentenraad bestaat uit leden, die worden verkozen door en onder de 
studenten behorende tot een hoger onderwijsinstelling met vestiging in Gent. 

Overkoepelende instanties:  de dienst studentenvoorzieningen van een hoger onderwijsinstelling 
of de Dienst Studentenactiviteiten van Universiteit Gent. 

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied  
§ 1. Voor de erkenning zoals bedoeld in dit reglement komen enkel konventen, 
studentenverenigingen en –raden in aanmerking: 

a. met een maatschappelijke zetel of secretariaat op het grondgebied van Gent en   
b. met activiteiten hoofdzakelijk in of vanuit Gent en 
c. die vooral deelnemers of leden ingeschreven bij een hoger onderwijsinstelling met vestiging 

in Gent bereiken. 

§ 2. Een vereniging met een hoofdzakelijk commercieel doel, komt niet in aanmerking. 

Artikel 4. Voorwaarden 

a. Het konvent, de studentenvereniging of -raad wordt erkend door een hoger 
onderwijsinstelling. 

b. Indien het konvent, de studentenvereniging of –raad een doop organiseert, moet deze zich 
houden aan de richtlijnen van het doopdecreet. Het doopdecreet wordt jaarlijks verspreid 
door de overkoepelende instanties en is beschikbaar op de website van de Stad Gent. 

Artikel 5. Geldigheidsduur  

De Stad Gent verleent de erkenning voor 1 jaar te rekenen vanaf datum van de beslissing van het 
college van burgemeester en schepenen tot erkenning. 

Artikel 6. Voordelen  
 

Een overzicht van de voordelen voor erkende verenigingen vindt u op de website van de Stad Gent 
(zie www.stad.gent; zoekterm: ‘voordelen verenigingen’).  

Artikel 7. Procedure 

§ 1. De aanvraag 

Er kan slechts  één aanvraag per academiejaar ingediend worden via het daartoe voorziene 
aanvraagformulier te bekomen bij de Jeugddienst of te vinden op de website van de Stad 
Gent (www.stad.gent; zoekterm: studenten). Enkel de overkoepelende instanties kunnen de 
aanvraag indienen. De aanvraag moet ingediend worden voor 15 november. 

 

§ 2. Beslissing tot erkenning  

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de erkenning op basis van het 
advies van de Jeugddienst. 

http://www.stad.gent/
http://www.stad.gent/
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§ 3.  Bekendmaking 

De Stad Gent brengt de overkoepelende instanties schriftelijk op de hoogte van de 
beslissing van het college van burgemeester en schepenen binnen een termijn van 30 dagen 
na haar besluit op de hoogte. 

Artikel 8. Controle  

De Stad Gent kan te allen tijde de nodige bijkomende informatie opvragen ter controle van het 
ingediende erkenningsdossier. 

Artikel 9. Sancties  

In geval het konvent, de studentenvereniging of -raad niet langer voldoet aan één of meerdere 
voorwaarden voor een erkenning, kan het college van burgemeester en schepenen de erkenning 
herroepen.  

Artikel 10. Non-discriminatieclausule  

§ 1. Het konvent, de studentenvereniging of -raad 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.  

§ 2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening 
houdend met alle elementen - maatregelen nemen. 

Artikel 11. Opheffingsbepalingen  

Huidig reglement heft het Stedelijk reglement betreffende de erkenning van de 
studentenverenigingen goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 22 november 2004 op. 

Artikel 12. Inwerkingtreding (en duurtijd)  

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2017. Tweejaarlijks wordt de werking van dit reglement 
geëvalueerd. 

 

(einde reglement) 

 


