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STATUTEN STUGG 
VERSIE 29 MAART 2020 
 

Artikel 1 - Algemene Structuur van de StuGG 
 
§1 De Studentenraad Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (StuGG) is een facultaire 
studentenraad erkend door de Gentse Studentenraad (GSR). De StuGG functioneert als 
participatiecommissie op facultair niveau, zoals bedoeld in Art. II.314, §2 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 11 oktober 2013 tot codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger 
onderwijs. 
 
§2 De StuGG bestaat uit studenten(vertegenwoordigers) van de opleidingen die ingericht worden door de 
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de UGent. 
 
§3 De StuGG bestaat uit een dagelijks bestuur (DB, zie artikel 3) en de leden van de algemene vergadering 
(AV, zie artikel 2). 
 

Artikel 2 - Algemene Vergadering: samenstelling en werking 
 
§1 De AV bestaat uit de rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers van de Faculteitsraad 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, aangevuld met studentenvertegenwoordigers die 
zetelen in de facultaire adviesraden zoals de opleidingscommissies, Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs 
(CKO), examencommissies, Facultaire Commissie Internationalisering Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen (FCIGG), Diversiteitsteam, … Alle studenten die aan (institutionele) 
studentenvertegenwoordiging doen aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en 
op de vergadering aanwezig zijn hebben stemrecht. Zij zijn tevens lid van de Algemene Vergadering. 
 
§2 Naast de studenten bedoelt in de vorige paragraaf worden ook alle studenten die uit interesse naar de 
vergaderingen komen, beschouwd als lid van de StuGG. Deze studenten moeten ingeschreven zijn in een 
bachelor- of masteropleiding ingericht door de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 
aan de UGent en minstens één StuGG AV hebben bijgewoond, opdat ze stemrecht hebben. 
 
§3 De StuGG verbindt zich ertoe om regelmatig een AV te organiseren op uitnodiging van de 
(plaatsvervangend) voorzitter en deze terug te koppelen aan de Faculteitsraad. Gedurende het 
academiejaar dienen minstens 4 algemene vergaderingen georganiseerd te worden 
(Participatiereglement van de UGent, Art. 15). Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld dat 
wordt goedgekeurd op de eerstvolgende AV. 
 
§4 De StuGG rapporteert de goedgekeurde verslagen van alle vergaderingen binnen de veertien dagen 
aan de voorzitter van de GSR. 
 
§5 Studentenvertegenwoordigers met een meervoudig mandaat hebben geen meervoudig stemrecht. 
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§6 De StuGG onderhoudt contacten met de verschillende Opleidingsgebonden Studentenraden (OSR’s) 
en andere studenteninitiatieven binnen de faculteit. Een opleidingsgebonden studentenraad definieert 
de StuGG als een studentenraad aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen dewelke 
zetelt in een opleidingscommissie en door de StuGG is aanvaard als OSR. 
 

Artikel 3 - Dagelijks bestuur 
 
§1 Het dagelijks bestuur, DB, bestaat minstens uit de volgende functies: een voorzitter, een vicevoorzitter, 
een penningmeester en een secretaris. Iedere functie wordt uitgevoerd door maximaal één persoon. Het 
combineren van de verschillende functies binnen het DB is niet mogelijk. Het DB in zijn geheel heeft de 
eindverantwoordelijkheid in het formuleren en verdedigen van studentenstandpunten over 
interuniversitaire, universitaire en facultaire beleidszaken. 

 
§2 De voorzitter: 
 

- Leidt de werking van de StuGG in goede banen 
- Stelt samen met de vicevoorzitter de agenda op 
- Organiseert en zit de vergaderingen voor 
- Is het interne aanspreekpunt van de StuGG 

 
§3 De vicevoorzitter:  
 

- Treedt de voorzitter bij in zijn of haar taken 
- Stelt samen met de voorzitter de agenda op 
- Fungeert als plaatsvervangend voorzitter indien de voorzitter bij onmacht is zijn of haar taak uit 

te voeren 
- Organiseert de verkiezingen van het DB 
- Volgt de organisatie van de StuGG-week op 

 
§4 De penningmeester  
 

- Beheert de gelden van de StuGG, begroot deze over de verschillende opleidingsgebonden 
studentenraden van de faculteit en gebruikt deze voor de werking van de StuGG. Inkomsten 
worden verkregen zoals beschreven in Artikel 8, §2 

- Verzorgt de catering tijdens de vergaderingen van de StuGG 

 
§5 De secretaris  
 

- Is tijdens de vergaderingen verantwoordelijk voor het notuleren van het verslag en stelt een 
takenlijst op 

- Houdt de aanwezigheidslijsten bij  
- Stuurt het verslag binnen de veertien dagen door naar de GSR 
- Verzamelt en structureert de verslagen van de commissies en de gedeelde bestanden van de 

StuGG 
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- Stuurt de goedgekeurde verslagen binnen 14 dagen door naar de GSR. 
 
§6 Indien de leden van de AV dit nodig achten kan er een PR functie uitgeschreven worden om het bestuur 
te vervoegen. De PR is dan verantwoordelijk voor: 
 

- Het externe aanspreekpunt van de StuGG 
- Het communiceren van het reilen en zeilen van StuGG naar alle studenten toe  
- Beheert daarnaast de communicatiekanalen op onder andere Ufora en sociale media, alsook de 

mailbox van de StuGG 
- Volgt de organisatie van het Student Research Symposium (SRS) op 

 
§7 Het DB heeft geen bijkomend stemrecht en zorgt slechts voor de dagelijkse werking. 
 
§8 Elk mandaat loopt één academiejaar, maar ieder bestuurslid behoudt zijn mandaat tot de officiële 
overdracht gebeurt tijdens StuGG-week. 
 
§9 De voorzitter en de vicevoorzitter mogen niet aan dezelfde opleiding ingeschreven zijn. 
 
§10 De voorzitter of vicevoorzitter dienen geen stemgerechtigd lid te zijn in de Faculteitsraad, aangezien 
de voorzitter van de StuGG op de Faculteitsraad van 19.11.2014 verkozen is tot niet stemgerechtigd lid 
van de Faculteitsraad. 
 
§11 Een mandaat kan vrijwillig worden neergelegd bij de voorzitter. Indien het gaat om de voorzitter, kan 
dit gebeuren bij de vicevoorzitter. De persoon blijft wel in functie totdat een opvolger is verkozen zoals 
beschreven in Artikel 3, §8. Indien een bestuurslid door overmacht zijn functie niet kan uitvoeren wordt 
deze tijdelijk overgenomen door de rest van het DB.  
 
§12 Een lid van het DB kan ontslagen worden uit zijn mandaat, nadat door minimum twee 
stemgerechtigde leden van de AV een motie van wantrouwen is ingediend (mail gericht naar voorzitter 
en vicevoorzitter) tegen de persoon die dit mandaat uitvoert. Het hele DB en de hele AV worden hiervan 
op de hoogte gesteld door de voorzitter of vicevoorzitter. Dan vindt, binnen één maand, een AV plaats, 
waarin de persoon tegen wie de motie van wantrouwen is ingediend, zich kan verdedigen. Bij afwezigheid 
vervalt dit recht. Hierna volgt een stemming over het ontslag van deze persoon uit zijn mandaat. Hierbij 
worden de regels gevolgd uit Artikel 4. 

 

ARTIKEL 4 - STEMMINGEN  
 
§1 Tijdens de stemming worden o.a. de standpunten (alsook motie van wantrouwen) en dagelijkse 
werking van de StuGG vastgelegd. 
 
§2 Een stemming wordt georganiseerd door de voorzitter of vicevoorzitter. Maar iedere stemgerechtigde 
kan een stemming aanvragen betreffende een besproken standpunt. 
 
§3 Een stemming dient steeds met de AV te worden gehouden, tenzij deze aan het DB de toestemming 
geven om dit intern af te ronden. 
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§4 Studenten zijn stemgerechtigd volgens Artikel 2, §1-2. 
 
§5 Een stemming is slechts geldig bij quorum en de uitkomst wordt aangenomen bij een 
tweederdemeerderheid. Indien geen tweederdemeerderheid bereikt wordt, wordt er verder 
gediscussieerd tot deze bij een nieuwe stemming wel bereikt wordt. 
 
§6 Quorum binnen een stemming wordt bereikt indien: 
 

- Minstens acht stemgerechtigde leden hebben deelgenomen. 
- Minstens veertig procent van de opleidingsgebonden studentenraden vertegenwoordigd zijn. 

 
§7 Indien noodzakelijk kan een elektronische stemming worden georganiseerd. Een uitkomst wordt 
aangenomen indien quorum (zoals gedefinieerd in Artikel 4, §6) wordt bereikt tegen de vooropgestelde 
deadline.  
 

Artikel 5 – Verkiezingen 
 

§1 Kandidatuur  
 
§1.1 De verkiezing van het DB wordt één keer per jaar georganiseerd op de (voor)laatste AV van het 
academiejaar.  
 
§1.2 De verkiezing wordt georganiseerd door de vicevoorzitter.  
 
§1.3 Kandidaturen worden ten laatste zeven dagen op voorhand elektronisch of schriftelijk  ingediend bij 
de vicevoorzitter, die deze verspreidt onder de leden van de AV. Indien voor een functie geen kandidatuur 
wordt ontvangen binnen deze termijn, kan de vicevoorzitter beslissen deze termijn van zeven dagen voor 
alle functies te verlengen.  
 
§1.4 Elke kandidaat licht zijn kandidatuur toe op de verkiezing. De aanwezigen hebben het recht om 
vragen te stellen. Nadien wordt er een discussie gevoerd in afwezigheid van de kandidat(en).  
 
§1.5 Indien een kandidaat niet aanwezig kan zijn op de verkiezings-AV, kan deze schriftelijk zijn 
kandidatuur toelichten. Hiervoor geeft hij zijn schriftelijke toelichting te kennen aan de vicevoorzitter. 
 

§2 Verkiezing  
 
§2.1 Bij de verkiezingen dient volgend quorum behaald te worden: minstens acht stemgerechtigde leden, 
exclusief de kandidaat, verdeeld over minstens drie OSR’s.  
 
§2.2 Er kan niet via volmacht worden gestemd.  
 
§2.3 Iedere stemgerechtigde studentenvertegenwoordiger heeft één stem. Andere studenten hebben 
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geen stemrecht.  
 
§2.4 Indien er één kandidaat is, zijn de stemopties voor, tegen en onthouding. Er zijn maximum twee 
stemronden. Wanneer in de eerste ronde geen tweederdemeerderheid wordt behaald, volgt een tweede 
ronde waarbij de kandidaat met gewone meerderheid wordt aangenomen. Tussen deze twee rondes is er 
een kans voor een extra vragenronde. 
 
§2.5 Indien er twee kandidaten zijn, is de kandidaat met tweederdemeerderheid verkozen. Indien er geen 
tweederdemeerderheid wordt behaald, volgt een tweede stemronde waarbij gewone meerderheid 
voldoet. Tussen deze twee rondes is een extra vragenronde mogelijk. 
 
§2.6 Indien er meerdere kandidaten zijn en in de eerste stemronde geen tweederdemeerderheid wordt 
behaald, valt de kandidaat met het minst aantal stemmen af voor de nieuwe stemronde. Dit proces 
herhaalt zich tot er slechts twee kandidaten over zijn. Daarna geldt de regeling volgens §2.5. 
 
§2.7 Bij een stemming met gewone meerderheid met als uitslag een ex aequo, is de stem van een 
aftredend bestuurslid doorslaggevend. Het aftredend bestuurslid met doorslaggevende stem wordt 
gekozen volgens deze rangorde: voorzitter – vicevoorzitter – penningmeester – secretaris - PR-
verantwoordelijke. Indien een aftredend bestuurslid deelneemt in de stemming met ex aequo, wordt de 
doorslaggevende stem doorgegeven aan het volgende aftredend bestuurslid in rang. 
 
§2.8 Onthoudende stemmen behoren niet tot het totale aantal stemmen tijdens het berekenen van de 
meerderheid.  
 

Artikel 6 - Standpunten 
 
§1 De StuGG neemt standpunten in met betrekking tot de opleidingen en de faculteit in het algemeen. 

 
§2 Een standpunt wordt gecommuniceerd door de afgevaardigden van de opleidingscommissie. Als 
contactpersonen worden de voorzitter en vicevoorzitter opgegeven. 

 
§3 Standpunten worden geformuleerd en gestemd op de Algemene Vergadering volgens de procedures 
beschreven in artikel 4. 
 

Artikel 7 - Werking 
 
§1 De kernopdrachten van de StuGG omvatten een regelmatig overleg tussen de 
studentenvertegenwoordigers van de opleidingen, samen met de studentenvertegenwoordigers in de 
Faculteitsraad, betreffende facultaire aangelegenheden en de opleidingen. Daarnaast legt de StuGG zich 
toe tot het coördineren, verbeteren en onderhouden van de communicatie tussen de opleidingsgebonden 
raden, het decanaat, zichzelf, en de studenten die de StuGG vertegenwoordigd. 
 
§2 De StuGG brengt uit eigen beweging of op vraag van de Faculteitsraad of de decaan een schriftelijk 
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advies uit over de aangelegenheden die de studenten van de faculteit aanbelangen. Dit advies dient te 
voldoen aan de procedures beschreven in artikel 6. 
 
§3 De StuGG ondersteunt de kandidaten van de faculteitsraadverkiezingen die plaatsvinden aan de 
faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. 
 
§4 De StuGG vaardigt minstens twee leden af om de AV van de GSR  te vervoegen en minstens één lid in 
een werkgroep van de GSR. 
 

Artikel 8 - Algemene bepalingen 
 
§1 De StuGG is bewust onafhankelijk van elke politieke kleur. 
 
§2 De StuGG kan gelden aannemen van verenigingen, kringen of overkoepelende studentenraden, 
particulieren en affiene organisaties zolang zij niet in strijd zijn met artikel 8, §1. Deze worden beheerd 
door de penningmeester op volgend rekeningnummer: BE71 0016 8312 1869. Het aannemen van geld 
moet goedgekeurd worden met een gewone meerderheid op de AV. 
 
§3 De statuten van de StuGG zijn ondergeschikt aan het Europees verdrag voor de rechten van de mens 
en fundamentele vrijheden. 
 
§4 Amendementen tot het wijzigen van de statuten dienen ingediend te worden bij de vicevoorzitter. 
Deze worden gestemd op de eerstvolgende AV door de stemgerechtigden, indien de AV minstens 7 dagen 
na het voorstel tot amendering plaatsvindt, anders worden ze geagendeerd op de daaropvolgende AV. 
Het voorstel tot amendering is aangenomen bij tweederdemeerderheid. Voor deze stemming dient 
hetzelfde quorum te worden behaald zoals beschreven in artikel 4, §6. 


