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Een ethische code benadrukt het belang dat de Gentse Studentenraad hecht aan bepaalde princi-
pes ingeschreven in haar statuten, huishoudelijk reglement, andere reglementen en het standpunt
behoorlijk bestuur d.d. 18 april 2017. De originele tekst van deze documenten primeert in ieder
geval op de in dit document neergeschreven verwoordingen. Door het bundelen van deze regels
wordt hun belang bijzonder in de verf gezet.

De ethische code hee als voornaamste doelstelling de sensibilisering van de leden van de Alge-
mene Vergadering en het Dagelijks Bestuur. Daarenboven hee deze tot doel om het handelen
van de leden van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur te laten aansluiten bij de
opgesomde regels en principes.

Afsluitend is het de bedoeling om jaarlijks een discussie te wijden aan deze code en zo te komen
tot een breed gedragen beleid en een ondersteunde werking.



1 Ethische Code
Art. 1 De Gentse Studentenraad onderschrij de principes van gelijkheid en non-discrimina e,

democra e, openbaarheid van bestuur en inclusiviteit.

Art. 2 Elk lid van de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad, elk lid van het Da-
gelijks Bestuur en elke vertegenwoordiger of mandataris van de Gentse Studentenraad
handelt in daad en in woord naar de beslissingen en principes van de Gentse Studenten-
raad.

Art. 3 Elk lid van de Algemene Vergadering van de Gentse Studentenraad, elk lid van het Da-
gelijks Bestuur en elke vertegenwoordiger of mandataris van de Gentse Studentenraad
maakt steeds duidelijk wanneer hij over een bijzonder belang beschikt bij een beslissing
van de Gentse Studentenraad.

Art. 4 Communica e naar de pers of media in naam van de Gentse Studentenraad gebeurt niet
op eigen, individueel ini a ef en slechts over die zaken waarover de Algemene Vergade-
ring zich hee uitgesproken.

2 Toelich ng bij de ethische code

2.1 Vertegenwoordiging

Een mandataris van de Gentse Studentenraad, een lid van de Algemene Vergadering van het
Dagelijks Bestuur handelt in daad en in woord naar de beslissingen van de Gentse Studentenraad
wanneer hij/zij optreedt in zijn/haar hoedanigheid als vertegenwoordiger of mandataris van de
Gentse Studentenraad.

Handelen in woord houdt in dat standpunten, aangenomen door de Algemene Vergadering, wor-
den uitgedragen en verdedigd op de bijgewoonde vergaderingen. Hieraan gekoppeld ligt aan
terugkoppelingsplicht voor de vertegenwoordiger of mandataris na iedere vergadering indien
nu g. De facto gebeurt dit via het doorstroomdocument ter beschikking gesteld voor iedere Al-
gemene Vergadering.

Handelen in daad daarentegen behelst het gedrag van de vertegenwoordigers en mandataris-
sen in vergaderingen alsook het omgaan met de documenten van deze vergaderingen. Dit dient
steeds met respect en construc ef te gebeuren, maar echter niet blindelings. Vertegenwoordi-
gers en mandatarissen dienen steeds kri sch te zijn en te blijven en hoeven niet zonder meer in
te gaan op vragen van het universitair bestuur, het Dagelijks Bestuur of anderen.

(Vermeldenswaardige (reglementaire) bepalingen: art. 11 Huishoudelijk Reglement)

2.2 Belangenvermenging en mandaten

Elk lid van de Algemene Vergadering of van een vergadering van de Gentse Studentenraad maakt
jdens de vergaderingen (Algemene Vergadering, werkgroepen, overlegmomenten …) kenbaar in-

dien hij over een mandaat beschikt via de Gentse Studentenraad of in/via een andere organisa e
dat poten eel tegenstrijdig is met de belangen van de Gentse Studentenraad.

Voor de vertegenwoordigers van een Facultaire Studentenraad ingeval van mogelijkse belangen-
vermenging tussen de belangen van de Gentse Studentenraad en deze van de Facultaire Studen-
tenraad, is er reeds een bepaling ingeschreven in het huishoudelijk reglement. Deze vertegen-
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woordiger moet zich onthouden van stemmen wanneer het voorstel bijzonder voordelig is voor
louter de eigen faculteit.

De centrale studentenvertegenwoordigers en de leden van hetDagelijks Bestuur die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, een beslissing verlangen van de Algemene Vergadering, dienen zich volgens
de Statuten noch het Huishoudelijk Reglement te onthouden van enige beslissing. In het stand-
punt behoorlijk bestuur d.d. 18 april 2017 werd dit eveneens aangekaart. Verdergaand dan het
standpunt, stelt de werkgroep intern voor dat in zulke gevallen het lid met een bijzonder belang
zijn belang kenbaar maakt en de vergadering jdens de discussie verlaat en/of zich onthoud van
stemming, naargelang de wens van de Algemene Vergadering. Dit geldt tevens voor andere leden
van de vergadering(en).

In het bijzonder dient de notulist van de vergadering voorgaande uitdrukkelijk te vermelden in
het verslag van de vergadering opdat latere discussies vermeden kunnen worden.

(Vermeldenswaardige (reglementaire) bepalingen: art. 26 Huishoudelijk Reglement, standpunt be-
hoorlijk bestuur)

2.3 Pers en media

Wat dit betre , is het slechts noodzakelijk om te verwijzen naar de reglementaire bepalingen in
het Huishoudelijk Reglement dewelke hierop betrekking hebben. Deze bepalingen kunnen naar
analogie worden toegepast op anderen dan leden van het Dagelijks Bestuur.

(Vermeldenswaardige (reglementaire) bepalingen: art. 3 Huishoudelijk Reglement)
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