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STATUTEN 
 

TITEL I. DEFINITIES EN STATUTAIR DOEL 

 

Artikel 1 

Doorheen deze statuten worden de volgende definities voor de opgesomde wederkerende begrippen 

gehanteerd, tenzij hiervan specifiek wordt afgeweken: 

1° Het Politiek en Filosofisch Konvent (hierna: PFK): overkoepelt de democratische politieke, 

levensbeschouwelijke en filosofische studentenverenigingen die erkend zijn aan Universiteit Gent.  

2° Algemene Vergadering: De algemene vergadering bestaat uit de vertegenwoordigers van de 

lidverenigingen. Ze heeft volheid van bevoegdheid. 

3° Gewone meerderheid: een gewone meerderheid wordt bereikt wanneer het aantal geldige voor-

stemmen het aantal geldige tegen-stemmen overtreft. Specifieke bepalingen kunnen hieraan bijzondere 

voorwaarden koppelen.  

4° Tweederdemeerderheid: een tweederdemeerderheid wordt vastgesteld door het aantal geldige voor-

stemmen af te wegen tegen het aantal geldige tegen-stemmen. Wanneer de geldige voor-stemmen 

minstens in een twee-derde verhouding staan tot het totaal aantal geldige voor-stemmen en geldige  

tegen-stemmen, is de twee-derde meerderheid bereikt. Specifieke bepalingen kunnen hieraan bijzondere 

voorwaarden koppelen. Men dient stemgerechtigd te zijn als vereniging om een geldige stem uit te 

brengen. 

5° Statutaire meerderheid: een statutaire meerderheid wordt vastgesteld, door het aantal stemgerechtigde 

verenigingen die voor stemmen af te wegen tegen het aantal verenigingen die tegen stemmen. Een 

voorstel is aangenomen wanneer twee-derde van de aanwezige verenigingen voor is. Een statutaire 

stemming kan pas plaatsvinden als twee-derde van alle erkende, niet (tijdelijk) geschorste verenigingen 

aanwezig zijn. De specifieke bepalingen uit Reglement van de Studentenverenigingen gelden.  

6° Lidverenigingen: dit zijn verenigingen die erkend zijn als studentenvereniging onder het PFK. 

Lidverenigingen kunnen slechts geldig worden vertegenwoordigd door een student van de lidvereniging. 

Met student wordt een student aan de Universiteit Gent bedoeld.  Iedere lidvereniging heeft één stem op 

de algemene vergadering. 

7° Stemgerechtigde vereniging: dit zijn de lidverenigingen die een toetredingsprocedure volledig 

doorlopen hebben en niet geschorst zijn. 

 

Artikel 2 

Het PFK heeft tot doel de interesse voor maatschappelijke, politieke en levensbeschouwelijke 

vraagstukken bij de studenten te stimuleren. Het PFK wenst een actief maatschappelijk en/of politiek 

engagement van de UGent-studenten te bevorderen. 

 

TITEL II. DE ALGEMENE VERGADERING 

 

Artikel 3 
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De Algemene Vergadering is in principe open voor alle studenten, behoudens uitzonderingen die door 

de statuten zijn bepaald. 

Elke aanwezige heeft spreekrecht. 

Niet-studenten kunnen worden uitgenodigd door elk van de aangesloten lidverenigingen of door de 

voorzitter om toelichting te geven i.v.m. een of meerdere agendapunten. 

Vergaderingen waar een toetredingsaanvraag wordt behandeld vinden achter gesloten deuren plaats. 

Enkel de in artikel 30 bepaalde personen zijn hier toegelaten. 

 

Artikel 4  

In het bijzonder beslist de Algemene Vergadering autonoom over toetreding en uitsluiting van 

verenigingen, respectievelijk bij en uit het PFK. 

De Algemene Vergadering kan in geen enkel opzicht tussenkomen in de ideologische lijn of in de 

werking van een vereniging. 

 

Artikel 5 

De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering dienen uiterlijk tien kalenderdagen voor de 

vergadering aan alle leden te worden verstuurd. 

 

Artikel 6 

Elke lidvereniging heeft het recht punten op de agenda te doen zetten door de voorzitter. De aanvraag 

hiertoe dienst steeds schriftelijk te geschieden uiterlijk zeven kalenderdagen voor de Algemene 

Vergadering. Desgewenst kan een lidvereniging van de voorzitter een ontvangstbewijs van de aanvraag 

eisen. 

 

Artikel 7 

Uiterlijk 5 kalenderdagen voor aanvang van de Algemene Vergadering dienen de agenda, evenals het 

verslag van de vorige vergadering naar ieder lid te worden verstuurd. Samen met deze informatie moeten 

ook de teksten van de voorgestelde agendapunten en voorgestelde moties verstuurd worden. 

Bij een aanvraag tot toetreding moeten de documenten nodig voor de beoordeling van de aanvraag, 

zijnde de statuten en het jaarverslag, eveneens met de uitnodiging verstuurd worden. 

De in- en uitgaande briefwisseling wordt behandeld onder desbetreffend agendapunt. De briefwisseling 

van het PFK is open en ligt steeds ter inzage op het secretariaat. 

 

Artikel 8 

De Algemene Vergadering vangt stipt aan op het tijdstip dat meegedeeld werd in de uitnodiging. 

 

Artikel 9 
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Als eerste punt wordt op de Algemene Vergadering steeds vastgesteld welke verenigingen 

stemgerechtigd aanwezig zijn. Daarna worden de voorgedragen agenda en het verslag van de vorige 

Algemene Vergadering goedgekeurd met een gewone meerderheid. 

 

Artikel 10 

Op de Algemene Vergadering zelf kunnen enkel strikt actuele punten aan de agenda worden toegevoegd. 

Deze agendapunten moeten worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

 

Artikel 11 

Wanneer de normale werkzaamheden van de Algemene Vergadering gestoord worden, kan de voorzitter 

maatregelen treffen om het rustige verloop van de Algemene Vergadering te kunnen garanderen. 

Deze maatregelen kunnen inhouden: 

• Een verderzetten van de Algemene Vergadering achter gesloten deuren. 

• Een schorsing van de Algemene Vergadering. 

 

TITEL III. BESLUITVORMING EN QUORUM 

 

Artikel 12 

Alle beslissingen worden met gewone meerderheid genomen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in 

de statuten. 

Behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders bepaald is in de statuten, zijn geheime stemmingen niet  

toegestaan. 

Een voorstel dat verworpen werd kan tijdens dezelfde Algemene Vergadering niet meer opnieuw ter 

stemming worden voorgelegd. 

Over een variapunt kan geen beslissing worden genomen. 

 

Artikel 13 

Op de Algemene Vergadering is een aanwezigheidsquorum van meer dan de helft van de aangesloten 

stemgerechtigde lidverenigingen vereist. Wanneer het quorum niet wordt bereikt, wordt de Algemene 

Vergadering ten hoogste twee weken uitgesteld. Op deze uitgestelde Algemene Vergadering is geen 

quorum vereist. 

 

Artikel 14  

Wanneer een beslissing dient genomen te worden, waarvoor niet tijdig een algemene vergadering 

bijeengeroepen kan worden, dienen de voorzitter en de secretaris van het PFK het voorstel van beslissing 

ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering, via een vooraf overeengekomen 

communicatiekanaal. De lidverenigingen dienen 24 uur de nuttige tijd te krijgen om hun stem uit te 

brengen. 
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TITEL IV. DE VOORZITTER EN DE SECRETARIS 

 

Artikel 15 

De voorzitter en de secretaris worden voor een termijn van één academiejaar verkozen op de laatste 

Algemene Vergadering van het voorbije academiejaar na een geheime stemming waarbij een gewone 

meerderheid vereist is, bij een quorum van tenminste twee derde van de door het PFK erkende 

stemgerechtigde lidverenigingen. 

Beiden zijn herkiesbaar. 

 

Artikel 16 

De verkiezingen van de voorzitter en secretaris worden aangekondigd op de voorlaatste Algemene 

Vergadering van het academiejaar, waarna kandidaturen tot vijf dagen voor de laatste Algemene 

Vergadering schriftelijk ingediend kunnen worden bij de voorzitter. 

 

Artikel 17 

De voorzitter en de secretaris moeten student zijn en lid zijn van een lidvereniging. Hiertoe volstaat het 

dat de betrokken lidverenigingen ten overstaan van de Algemene Vergadering verklaren dat de 

kandidaten lid zijn van deze verenigingen. 

Wanneer de functie(s) van de voorzitter en/of secretaris niet ingevuld is/zijn, kan deze tijdelijk worden 

waargenomen door de studentenbeheerder of door een van zijn/haar medewerkers. 

 

Artikel 18 

De voorzitter van het PFK zit de Algemene Vergadering voor. 

Wanneer de voorzitter niet aanwezig is op een Algemene Vergadering, duidt de Algemene Vergadering 

een vergadervoorzitter aan. De vergadervoorzitter kan zijn/haar vereniging blijven vertegenwoordigen 

op de betrokken Algemene Vergadering. 

Wanneer de voorzitter verhinderd is zijn/haar functies uit te oefenen, voorziet de Algemene Vergadering 

in zijn/haar vervanging. In afwachting van de aanduiding van zijn/haar vervanging kunnen zijn functies 

in spoedeisende gevallen uitgeoefend worden door de secretaris. 

 

Artikel 19 

De voorzitter roept de Algemene Vergadering minstens één maal per maand samen, uitgezonderd in de 

blok-, examen- en vakantieperiodes. In deze periodes kan de Algemene Vergadering eventueel worden 

samengeroepen. 

 

Artikel 20 

Wanneer drie door het PFK erkende lidverenigingen dit vragen is de voorzitter verplicht een 

buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen. 
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Artikel 21 

De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen het PFK naar buiten toe. 

 

Artikel 22 

De voorzitter en secretaris voeren de beslissingen van de Algemene Vergadering uit. 

 

Artikel 23 

De voorzitter en secretaris hebben geen bevoegdheden buiten diegene welke hem/haar hen in de 

artikelen 14, 18, 19, 20, 21, 22, 50 en 52 werden toegewezen. 

Ingeval een niet gewichtige beslissing moet genomen worden bij hoogdringendheid, d.w.z. binnen de 

24 uur, kunnen de voorzitter én secretaris van het PFK bij uitzondering een beslissing nemen die het 

PFK aanbelangt zonder daarvoor eerst de AV te raadplegen. De voorzitter en de secretaris delen de 

beslissing zo snel mogelijk mee en lichten ze toe op de eerstvolgende Algemene Vergadering. De 

voorzitter en secretaris maken van deze mogelijkheid zorgvuldig gebruik en bereiken onderling 

eensgezindheid over de te nemen beslissing.  

 

Artikel 24  

De voorzitter en secretaris zijn te allen tijde onpartijdig en transparant in het uitoefenen van de aan hen 

in deze statuten toegekende bevoegdheden. 

 

Artikel 25 

De voorzitter kan tijdens zijn/haar mandaat geen lidvereniging vertegenwoordigen in de Algemene 

Vergadering. 

 

Artikel 26 

De voorzitter en/of de secretaris treedt/treden af, ofwel vrijwillig, ofwel bij beëindigen van hun mandaat 

of nadat een motie van wantrouwen door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid werd 

goedgekeurd. 

 

Artikel 27 

Bij vroegtijdig aftreden van de voorzitter en/of secretaris of na goedkeuring van een tegen hem/haar 

(een van) hen gerichte motie van wantrouwen, duidt de Algemene Vergadering onmiddellijk een 

voorzitter en/of secretaris ad interim aan voor een periode van ten minste twee weken tijdens dewelke 

kandidaturen voor de verkiezing van de nieuwe voorzitter en/of de nieuwe secretaris worden ingediend 

bij de voorzitter (ad interim). Op de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt een nieuwe voorzitter 

en/of secretaris verkozen tot het einde van dat lopende academiejaar. 

 



7 
 

TITEL V. TOETREDINGSCRITERIA EN EVALUATIE VAN DE JAARVERSLAGEN 

 

Artikel 28 

Een vereniging kan slechts één maal per academiejaar een aanvraag tot toetreding tot het PFK indienen. 

Een vereniging die wil toetreden moet op de Algemene Vergadering waar de toetredingsaanvraag 

behandeld wordt de bewijzen leveren dat ze aan alle toetredingscriteria voldoet. 

De Algemene Vergadering beslist met een statutaire meerderheid of aan de toetredingscriteria werd 

voldaan. 

De vereniging wiens toetredingsaanvraag goedgekeurd wordt krijgt stemrecht op de Algemene 

Vergadering, volgend op het doorlopen van de volledige toetredingsprocedure. 

 

Artikel 29 

De toetredingscriteria zijn: 

• De vereniging moet tijdens het voorbije jaar minstens tien openbare activiteiten georganiseerd 

hebben, waarvan de helft in de regio Gent. Deze moeten open staan voor niet-leden. Deze 

moeten van politieke en/of filosofische aard zijn en de nodige publiciteit hebben gekregen via 

pamflet, affiche en/of mediabericht in de regio Gent. Maximum vier regionale tijdschriften 

kunnen als openbare activiteit ingediend worden. Minstens zeven van de openbare activiteiten 

moeten onafhankelijk zijn, d.w.z. niet in samenwerking met een andere PFK-vereniging 

georganiseerd zijn. 

• De vereniging moet een vast secretariaat of contactadres in de regio Gent hebben. 

• De inhoudelijke doelstellingen van de vereniging mogen niet substantieel overlappen met een 

reeds erkende lidvereniging. 

• Tot het PFK kunnen geen verenigingen toetreden die handelen in strijd met de democratische 

beginselen of principes zoals verwoord in de Universele Verklaring voor de Rechten van de 

Mens of die in hun activiteiten aanzetten tot dergelijke handelingen, in het bijzonder racisme of 

seksisme. 

 

Artikel 30 

Indien de Algemene Vergadering een beslissing neemt over toetreding en/of uitsluiting van 

verenigingen mogen enkel volgende personen aanwezig zijn: 

• Twee personen per erkende lidvereniging. 

• Twee personen van de vereniging die wenst toe te treden of wordt uitgesloten. 

• Journalisten (maximum één persoon per persagentschap). 

• Personen op uitnodiging van de voorzitter of lidverenigingen. 

 

Aanwezigen andere dan de verantwoordelijken van de (kandidaat)lidverenigingen, kunnen indien de 

goede werking van de vergadering dit vereist, op vraag van één van de lidverenigingen worden 

uitgesloten met een tweederdemeerderheid. Stemmingen kunnen slechts één individu per keer uitsluiten. 
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Artikel 31 

Op het einde van het burgerlijke jaar leggen de verenigingen een jaarverslag voor. Op de laatste 

Algemene Vergadering van het eerste semester beoordeelt de Algemene Vergadering van iedere 

vereniging dit jaarverslag en het publiciteitsmateriaal en eventuele andere documenten ter staving van 

dit jaarverslag. Het jaarverslag dient minstens te bewijzen dat de vereniging het afgelopen jaar voldeed 

aan de criteria omschreven in het eerste punt van artikel 29. 

Indien de Algemene Vergadering constateert dat een vereniging niet aan deze criteria voldoet kan ze: 

• Deze vereniging een waarschuwing geven. 

• Het toegewezen subsidiebudget verminderen. 

• Het stemrecht voor een aantal komende Algemene Vergaderingen afnemen. 

• De vereniging (tijdelijk) schorsen volgens de procedure beschreven in artikel 38. 

• Overgaan tot uitsluiting volgens de procedure beschreven in artikel 41. Om opnieuw toe te 

treden tot het PFK moet zij de standaard toetredingsprocedure volgen. 

 

Artikel 32 

Een activiteit blijft aan de in artikel 29 punt 1 opgesomde criteria voldoen indien bepaalde aanwezigen 

uit de activiteit verwijderd worden wegens het verstoren van de orde van deze activiteit. 

Hieronder wordt verstaan het gebruik van geweld, het beschadigen van eigendommen, het oneerbiedig 

behandelen van de aanwezigen, de normale voortgang van de activiteit verhinderen. 

Hieronder wordt niet verstaan het weigeren van personen voor de activiteit van start gaat en het weigeren 

van dissidente meningen in een discussie. 

Personen die de orde verstoren dienen eerst een waarschuwing te krijgen voor ze uit de activiteit worden 

verwijderd zodat ze hun gedrag kunnen aanpassen. 

 

TITEL VI. SANCTIONERING VAN DE VERENIGINGEN 

 

Artikel 33 

Wanneer een lidvereniging niet gedurende de hele Algemene Vergadering aanwezig is, wordt ze niet 

als afwezig beschouwd in functie van de sancties bepaald in artikelen 34 en 35. 

De door de lidvereniging uitgebrachte stemmen blijven geldig. 

Het vroegtijdig verlaten van de Algemene Vergadering heeft geen invloed op het quorum. 

 

Artikel 34 

Na twee opeenvolgende afwezigheden op een Algemene Vergadering in hetzelfde academiejaar verliest 

een lidvereniging haar stemrecht. Zij verkrijgt haar stemrecht slechts opnieuw bij de tweede 

opeenvolgende aanwezigheid. 

Artikel 35 
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Na drie opeenvolgende afwezigheden op een Algemene Vergadering tijdens hetzelfde academiejaar 

dient te worden overgegaan tot de procedure tot uitsluiting, beschreven in artikel 43 en volgende. 

 

Artikel 36 

De bepalingen voorzien in de artikelen 34 en 35 gelden niet voor de Algemene Vergaderingen in blok-

, examen- en vakantieperiodes en in periodes van revolutionaire strijd. Onder periode van revolutionaire 

strijd wordt verstaan een periode waarin de staatsmacht op duidelijke en massale wijze in vraag wordt 

gesteld. 

 

Artikel 37 

Wanneer uit de activiteiten, de publicaties of de ideologie van een lidvereniging blijkt dat deze aanzet 

tot racisme of seksisme, of dat ze handelt in strijd met de democratische beginselen of de principes zoals 

verwoord in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de Belgische Grondwet en het 

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mensen en de Fundamentele Vrijheden, de 

strafwet en andere toepasselijke wetgeving, tot dergelijke handelingen aanzet of beoogt bij te dragen tot 

de legitimering ervan, kan een motie van wantrouwen worden ingediend tegen deze lidvereniging. 

Deze motie is slechts ontvankelijk wanneer zij door ten minste twee erkende lidverenigingen wordt 

ingediend en integraal wordt opgenomen in de voorbereidende documenten. 

De Algemene Vergadering kan over de motie slechts geldig beraadslagen indien twee derde van de 

erkende stemgerechtigde lidverenigingen aanwezig zijn. 

Indien de Algemene Vergadering de feiten voldoende ernstig en bewezen acht, kan zij beslissen de 

betrokken lidvereniging te schorsen volgens de procedure beschreven in artikel 39 of ze uit te sluiten 

volgens de procedure beschreven in artikel 43. 

 

HOOFDSTUK I. TIJDELIJKE SCHORSING VAN EEN LIDVERENIGING 

 

Artikel 38 

Een lidvereniging kan geschorst worden wegens de redenen vermeld in artikel 31 (geen goedgekeurd 

jaarverslag), artikel 37 (ongeoorloofd handelen), artikel 52 (misbruik van subsidies), wegens het 

kwaadwillig of gewelddadig saboteren/hinderen van (de activiteiten van) een andere vereniging en/of 

wegens eender welke andere ernstige fout/misstap begaan door (de leden van) een vereniging. 

Gedurende de schorsing verliest de lidvereniging al haar rechten als erkende studentenvereniging. 

Een schorsing kan opgelegd worden voor een periode van maximaal zes maanden. De schorsing kan 

verlengd worden met telkens maximaal drie maanden als dit gemotiveerd is. De verlenging van een 

schorsing verloopt eveneens volgens de procedure beschreven in artikel 39. 

De beslissing tot schorsing moet grondig gemotiveerd zijn en moet proportioneel zijn t.o.v. de fouten of 

de gebreken van de lidvereniging. 

 

Artikel 39 

Gemotiveerde beslissingen tot schorsing worden genomen met een statutaire meerderheid. 
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Bij gebrek aan het vereiste quorum wordt de Algemene Vergadering ten vroegste vijf dagen later 

opnieuw samengeroepen. Op deze tweede Algemene Vergadering geldt geen quorum. 

  

Het verslag houdende de beslissing tot schorsing moet worden goedgekeurd door de Algemene 

Vergadering. Deze goedkeuring, wat betreft het onderdeel van het verslag dat betrekking heeft op de 

schorsing gebeurt elektronisch en binnen de vijf werkdagen. 

Na de goedkeuring brengt de voorzitter de beslissing tot schorsing ter kennis van de studentenbeheerder 

en de betrokken lidvereniging. 

 

Artikel 40 

Tegen de beslissing tot schorsing kan in beroep gegaan worden volgens de procedure beschreven in 

artikel 10 §2 van het Reglement betreffende de Studentenverenigingen. 

 

HOOFDSTUK II. UITSLUITING VAN EEN LIDVERENIGING 

 

Artikel 41 

Een lidvereniging kan uitgesloten worden uit het PFK met verlies van al haar rechten en haar erkenning 

wegens de redenen vermeld in artikel 31 (geen goedgekeurd jaarverslag), artikel 35 (drie opeenvolgende 

afwezigheden), artikel 37 (ongeoorloofd handelen), artikel 52 (misbruik van subsidies) en/of wegens 

het kwaadwillig of gewelddadig saboteren/hinderen van (de activiteiten van) een andere vereniging. 

De beslissing tot uitsluiting moet grondig gemotiveerd zijn en moet proportioneel zijn tegenover de 

fouten of gebreken van de lidvereniging. 

 

Artikel 42 

Om opnieuw erkend te worden dient een vereniging de normale toetredingsprocedure te volgen zoals 

beschreven in artikel 28 en artikel 29, dit ten vroegste één jaar na de uitsluiting. 

Bij de toetredingsaanvraag verklaart de vereniging uitdrukkelijk afstand te nemen van de praktijken 

welke aanleiding hebben gegeven tot de uitsluiting. 

 

Artikel 43 

Gemotiveerde beslissingen tot uitsluiting worden genomen met een statutaire meerderheid. 

Bij gebrek aan het vereiste quorum wordt de vergadering ten vroegste vijf dagen later opnieuw 

samengeroepen. Op deze tweede vergadering geldt geen quorum. 

Op een stemming tot uitsluiting zijn alleen de personen vermeld in artikel 30 toegelaten. De 

lidvereniging wiens vraag tot uitsluiting geagendeerd is op de Algemene Vergadering heeft het recht 

zich op deze Algemene Vergadering te verdedigen. Bij de beraadslaging dient de lidvereniging de zaal 

te verlaten. 



11 
 

Het verslag houdende deze beslissing moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Deze 

goedkeuring, wat betreft het onderdeel van het verslag dat betrekking heeft op de uitsluiting, gebeurt 

elektronisch en binnen de vijf werkdagen. 

Na de goedkeuring brengt de voorzitter de beslissing tot uitsluiting ter kennis van de studentenbeheerder 

en de betrokken lidvereniging. 

 

Artikel 44 

Tegen de beslissing tot uitsluiting kan in beroep gegaan worden volgens de procedure beschreven in 

artikel 11 §2 van het Reglement betreffende de Studentenverenigingen. 

 

TITEL VII. UITTREDING VAN EEN LIDVERENIGING 

 

Artikel 45 

Elke lidvereniging kan te allen tijde beslissen tot de uittreding uit het PFK mits zij de voorzitter 

schriftelijk inlicht. De uittreding heeft onmiddellijk uitwerking. De voorzitter licht de overige 

lidverenigingen en de studentenbeheerder hier tijdig over in. 

 

TITEL VIII. FINANCIERING 

 

Artikel 46 

De voor de werking PFK voorziene toelagen kunnen enkel door de Algemene Vergadering worden 

toegewezen aan de lidverenigingen. Wijzigingen aan de verdeling van de toegewezen toelagen dienen 

met een tweederdemeerderheid te geschieden. 

 

Artikel 47 

Bij het begin van het burgerlijke jaar wordt aan iedere lidvereniging een budget toegekend. 

Bij de toekenning van dat budget worden drie schijven gebruikt. De middelste schrijf wordt gelijk 

genomen aan het totaal toegekende subsidiebedrag voor het PFK, gedeeld door het aantal 

lidverenigingen plus 1. De laagste schijf is 33% minder dan dit bedrag, de hoogste 33% meer. Alle 

bedragen worden afgerond tot op een halve euro. 

Bij een eventuele herverdeling wordt er eerst herverdeeld tot de volgende schijf. De lagere schijven 

krijgen dus voorrang. De schijf waarin een vereniging valt, wordt bepaald op basis van twee volledig 

afgesloten burgerlijke jaren. Het voorgaande burgerlijke jaar wordt niet meegenomen in de berekening. 

 

Artikel 48 

Ten behoeve van de centrale administratie en de werking van het PFK wordt aan het PFK centraal een 

budget toegekend gelijk aan de middelste subsidieschijf. 
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Artikel 49 

Op gemotiveerd verzoek kan de Algemene Vergadering bij tweederdemeerderheid een 

budgetoverschrijding toestaan aan een lidvereniging. 

Het totale budget van het PFK voor een burgerlijk jaar blijft onveranderd, zodat eventuele 

budgetoverschrijdingen, de opname en subsidiëring van nieuwe lidverenigingen een vermindering 

impliceren van het bedrag toegekend aan de overige lidverenigingen. 

 

Artikel 50 

Indien een lidvereniging voor 1 november van het lopende burgerlijk jaar toetreedt, verzaakt aan haar 

lidmaatschap of uit het PFK wordt gesloten, geeft dit aanleiding tot een herverdeling van de nog 

beschikbare toelagen volgens de verdeelsleutel voorzien in artikelen artikel 46 en 47. 

De voorzitter neemt hiertoe de nodige maatregelen en brengt hiervan onverwijld de lidverenigingen op 

de hoogte. 

 

Artikel 51 

Indien een lidvereniging na 1 november van het lopende burgerlijk jaar toetreedt, bepaalt de Algemene 

Vergadering welk deel van de subsidies van het PFK centraal toegewezen wordt aan de lidvereniging. 

Indien een vereniging niet langer lid is van het PFK, bepaalt de Algemene Vergadering de toewijzing 

van de resterende subsidies voorzien voor deze vereniging. 

 

Artikel 52 

Misbruiken van de door het PFK toegekende toelagen kunnen door de Algemene Vergadering 

gesanctioneerd worden. 

Deze sanctie kan bestaan uit het schorsen van de toelage voor het lopende burgerlijk jaar, schorsen van 

het lidmaatschap bij het PFK of uitsluiting uit het PFK. Voor de schorsing dient de procedure beschreven 

in artikel 38 gevolgd te worden, voor uitsluiting de procedure in artikel 41. 

Wanneer hem/haar misbruiken gemeld worden neemt de voorzitter de nodige bewarende maatregelen 

en roept onverwijld de Algemene Vergadering bijeen. 

 

Artikel 53 

Op drie november hebben alle verenigingen hun subsidieaanvragen ingediend bij de DSA. De voorzitter 

informeert bij de DSA naar de stand van zaken per vereniging en noteert welke verenigingen te veel of 

te weinig subsidies hebben aangevraagd. Op dit moment liggen alle resterende subsidiebudgetten open 

ter herverdeling, met uitzondering van de budgetten van verenigingen die de voorzitter tijdig hebben 

ingelicht van een aanvraag die omwille van een gegronde reden de deadline van drie november niet 

hebben gehaald. De voorzitter deelt de verenigingen mee hoeveel dit openstaande budget bedraagt. 

Verenigingen die dit wensen kunnen tot tien november aan de voorzitter meedelen welke 

subsidieaanvragen ze nog zullen indienen, indien ze deze nog niet bij de DSA hadden ingediend op drie 

november. 
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De herverdeling van het openstaande budget geschiedt op een Algemene Vergadering die georganiseerd 

wordt tussen vijftien en vijfentwintig november. De voorzitter zorgt dat de verenigingen ten minste vijf 

dagen voor deze vergadering een document ter beschikking hebben waarop het openstaande totale 

budget wordt meegegeven en waarop een lijst van verenigingen staat die subsidieaanvragen wensen in 

te dienen die hun budget overschrijden, inclusief het bedrag waarmee ze hun budget zouden 

overschrijden en het bedrag die hen toegekend zou worden na goedkeuring door de Algemene 

Vergadering. 

De budgetoverschrijdende aanvragen worden gerangschikt van klein naar groot. Het kleinste 

overschrijdende bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor (1.5). Alle aanvragen die tussen 0,01 en 

deze vermenigvuldiging zitten, vallen binnen het eerste venster. Indien het budget toereikend is, worden 

de aanvragen binnen dit venster toegekend. Indien dit niet het geval is, volgt een gelijke verdeling 

wanneer het gaat om meerdere verenigingen, of wordt het budget integraal toegekend aan de enige 

vereniging wanneer het gaat om slechts één vereniging. De herverdeling eindigt in dat geval hier en de 

hiernavolgende stappen kunnen genegeerd worden. Nadat de kleinste bedragen behandeld zijn, wordt 

het resterende budget aangepast en worden zij geschrapt van de lijst. De kleinste aanvraag van de nieuwe 

lijst wordt vermenigvuldigd met de factor en hetzelfde proces wordt telkens doorlopen tot het budget 

niet meer toereikend is. In dat geval volgt ofwel een toekenning van het resterende bedrag, wanneer het 

slechts gaat om één vereniging, of een gelijke verdeling van het resterende bedrag, bij meerdere 

verenigingen. 

Wanneer bij een gelijke verdeling een vereniging meer zou krijgen dan gevraagd wordt, wordt dit teveel 

doorgeschoven naar de eerstvolgende vereniging in rang. 

Deze subsidieverdeling wordt, gezien de nodige samenhang, integraal gestemd. Na goedkeuring van de 

Algemene Vergadering maakt de voorzitter de lijst met de verdeling zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 

één december, over aan de DSA. Deze subsidieverdeling laat de rechten en plichten uit het reglement 

betreffende de studentenverenigingen onverlet. 

 

TITEL IX. BETWISTING EN WIJZIGING VAN DE STATUTEN 

 

Artikel 54 

Betwistingen aangaande de statuten worden louter beslecht door de Algemene Vergadering. Eventuele 

beslissingen hierbij moeten genomen worden met tweederdemeerderheid. 

 

Artikel 55 

Voor een statutenwijziging dienen de voorstellen hiertoe integraal in de voorbereidingsdocumenten van 

de Algemene Vergadering te worden opgenomen. 

Een statutenwijziging vereist een statutaire meerderheid. Ingeval van een wijziging van het statutair 

doel, is bij de statutaire stemming een meerderheid van vier vijfde van de aanwezige stemgerechtigden 

vereist. 

 

TITEL X. SLOTBEPALING 

 

Artikel 56 
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Deze statuten maken alle vorige bepalingen ongedaan. 

Zij worden onmiddellijk na hun goedkeuring op de Algemene Vergadering van kracht. 


