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STATUTEN GENTSE STUDENTENRAAD
Verklarende woordenlijst
Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder
AV
DB
WG
VVS
FSR

Algemene Vergadering
Dagelijks Bestuur
Werkgroep
Vlaamse Vereniging van Studenten
Facultaire Studentenraad

I Inleidende bepalingen
Art. 1 De Gentse Studentenraad is de decretaal verplichte studentenraad van de Universiteit
Gent.
Art. 2 De bevoegdheden van de Gentse Studentenraad worden bepaald door het decreet van
19 maart 2004 betreﬀende de rechtsposi e van de student, de par cipa e in het hoger
onderwijs en de begeleiding van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en door het par cipa ereglement van de UGent.
Art. 3 Het doel en de bestaansreden van de studentenraad berust op drie pijlers:
°1 De Gentse Studentenraad fungeert als overlegpla orm tussen de studentenvertegenwoordigers in de faculteitsraden, de facultaire studentenraden, de Sociale Raad,
de Onderwijsraad, de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege. De Gentse Studentenraad kan deze studentenvertegenwoordigers ook adviseren.
°2 De Gentse Studentenraad kan op eigen ini a ef of op vraag van de bestuursorganen van de Universiteit Gent adviezen formuleren over alle aangelegenheden die
de studenten aanbelangen.
°3 De Gentse Studentenraad is het vertrekpunt voor externe studentenvertegenwoordiging.

II Samenstelling
I Algemene Bepaling
Art. 4 De Gentse Studentenraad bestaat uit de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur.

II De Algemene Vergadering
Art. 5 §1 De Algemene Vergadering wordt als volgt samengesteld:
°1 Elf studentenvertegenwoordigers, aangeduid door de facultaire studentenraden. Leden die rechtstreeks verkozen zijn voor de Faculteitsraad krijgen voorrang op nietleden.
°2 De rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers in de Sociale Raad.
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°3 De rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur.
°4 De studentenvertegenwoordiger aangeduid in het bestuurscollege, indien deze student op geen andere wijze al stemrecht hee verworven.
Deze leden worden “stemgerech gde leden” genoemd.
§2 Medewerkers van de Gentse Studentenraad hebben in geen geval stemrecht.
Art. 6 De overige leden van het dagelijks bestuur van de betreﬀende facultaire studentenraad
en de verkozen leden van de Raad van de Faculteit fungeren als plaatsvervangers voor
de leden bedoeld in art. 5, §1, 1°.
Voor wat de leden bedoeld in art. 5, §1, 2°, 3°en 4° betre , fungeren de opvolgers van de
studentenvertegenwoordigers in de Sociale Raad, de Raad van Bestuur en respec evelijk
het Bestuurscollege als plaatsvervangers.
Als een stemgerech gd lid niet kan deelnemen aan de Algemene Vergadering, zetelt de
plaatsvervanger met stemrecht.
Art. 7 De facultaire studentenraden dienen de naam het stemgerech gd lid bedoeld in art. 5, §1,
1° mee te delen aan de voorzi er van de Gentse Studentenraad alsook de samenstelling
van hun dagelijks bestuur indien het stemrecht niet wordt uitgeoefend door een persoon
zoals bedoeld in art. 6, lid 1.

III Het Dagelijks Bestuur
Art. 8 De samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement. Iedere studentenvertegenwoordiger die zetelt in het Dagelijks Bestuur wordt een
“Dagelijks Bestuurslid” (hierna: DB-lid) genoemd. De DB-leden hebben in geen geval
stemrecht.
Art. 9 De Gentse Studentenraad verkiest een voorzi er onder de via een diplomadoelcontract
aan de Universiteit Gent ingeschreven studenten. Het mandaat van de voorzi er bedraagt één jaar. Het mandaat kan tweemaal verlengd worden.
Art. 10 De Gentse Studentenraad verkiest een ondervoorzi er onder de via een diplomadoelcontract aan de Universiteit Gent ingeschreven studenten.
Art. 11 De Gentse Studentenraad verkiest de andere leden in het Dagelijks Bestuur. Deze dienen
verkozen te worden onder de aan de Universiteit Gent ingeschreven studenten.
Art. 12 Het mandaat van de DB-leden bedraagt één jaar. Het kan tweemaal verlengd worden
voor dezelfde func e.
Art. 13 De procedure van de verkiezing van de leden bedoeld in art. 9 tot 11 wordt geregeld in
het huishoudelijk reglement.
Art. 14 De leden bedoeld in art. 9 tot 11 kunnen worden afgezet door middel van een mo e van
wantrouwen. Deze procedure wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

III Beslissingen
Art. 15 §1 De Algemene Vergadering is in quorum wanneer minstens de hel
rech gde leden aanwezig is.
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§2 Wanneer een stemgerech gd lid de twee voorgaande vergaderingen, zonder verontschuldiging, afwezig is, wordt zijn stem niet meegerekend bij de berekening van het quorum.
§3 De leden zoals bedoeld in art. 5, 2°, 3° en 4° kunnen aan de voorzi er schri elijk laten
weten dat hun afwezigheid niet dient mee te tellen voor het vereiste quorum. Dit moet
door de voorzi er worden meegedeeld aan het begin van de Algemene Vergadering. Dit
wordt gezien als een verontschuldiging, waarop art. 15, §2 dus niet van toepassing is.
§4 Het quorum mag niet lager zijn dan zes.
§5 Wordt het bedoelde quorum niet gehaald, dan wordt binnen de veer en kalenderdagen een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, die geldig kan beslissen, ongeacht het aantal stemgerech gde leden dat aanwezig is.
Art. 16 §1 De Gentse Studentenraad beslist bij gewone meerderheid. Onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht, maar tellen wel mee bij het bepalen van het quorum.
§2 Stemgerech gde leden van de Algemene Vergadering die driemaal, zonder reden, afwezig zijn, worden als langdurig onbeschikbaar gerekend en verliezen hun stemrecht tot
de tweede opeenvolgende vergadering waar ze aanwezig zijn.
Art. 17 Het huishoudelijk reglement kan bij verkiezingen in strengere meerderheden en/of quora
voorzien dan die bepaald in ar kel 15 en 16.
Art. 18 De statuten kunnen slechts gewijzigd worden met een tweederdemeerderheid.

IV Algemene Bepalingen
Art. 19 De Gentse Studentenraad vaardigt ad-hoc een delega e af naar Vlaamse Vereniging van
Studenten en naar de Gentse Associa e Studentenraad.
Art. 20 §1 Een DB-lid of mandataris die ontslag wenst te nemen, moet dit doen via een gemoveerde brief aan de voorzi er. Indien de voorzi er ontslag wenst te nemen, moet hij
een gemo veerde brief voorleggen aan de ondervoorzi er.
§2 De gemo veerde brief moet beschikbaar worden gemaakt aan de stemgerech gde
leden van de AV.
§3 Indien het ontslag de voorzi er betre , wordt de studentenraad ad interim geleid
door de ondervoorzi er. Indien het DB geen ondervoorzi er telt, wordt de studentenraad geleid door de DB-leden, in de volgorde van anciënniteit, en daarna door het jongste
(in lee ijd) stemgerech gde lid als voorzi er en door het oudste (in lee ijd) stemgerechgde lid als ondervoorzi er.
Art. 21 Deze statuten worden aangevuld met een huishoudelijk reglement, dat de werking en
organisa e verduidelijkt. Bepalingen uit het huishoudelijk reglement die strijdig zijn met
de statuten worden voor niet-geschreven gehouden.
Art. 22 Miskenning van de statuten, het huishoudelijk reglement of enig ander reglement van toepassing op de Gentse Studentenraad, hee de nie gheid van de genomen beslissing tot
gevolg. Deze nie gheid kan slechts worden ingeroepen door de stemgerech gde leden
die zich expliciet verzet hebben tegen het nemen van de beslissing omwille van strijdigheid met de reglementen of niet aanwezig waren op de Algemene Vergadering waar de
beslissing werd genomen. Zij verliezen dit recht op de Algemene Vergadering waar het
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verslag van de betwiste Algemene Vergadering wordt goedgekeurd indien zij schri elijk
noch mondeling bezwaren hebben geuit voor het goedkeuren van het verslag.
Indien een lid van de Algemene Vergadering dat aanwezig was bij en zich niet hee verzet
tegen het nemen van een beslissing dewelke was aangetast door een onregelma gheid,
kan dit lid de Algemene Vergadering verzoeken om zich opnieuw over deze beslissing te
buigen. De Algemene Vergadering beslist over dit verzoek met een gewone meerderheid.
Indien de Algemene Vergadering ingaat op dit verzoek, dient de Algemene Vergadering
opnieuw een beslissing te nemen.

V Slot
Art. 23 Deze statuten werden aangenomen op de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad op 21 februari 2017.
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