Reglement voor de erkenning als
Gentse noord-zuidvereniging

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014
Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015
Bekendgemaakt op 28 mei 2014, 15 december 2015
In werking getreden op 1 juni 2014.
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Reglement
Artikel 1. Doel
De Stad Gent wil verenigingen die ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, NoordZuidsamenwerking en/of duurzame ontwikkeling als hoofddoel hebben erkennen en ondersteunen
in hun dagelijkse werking.
Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied
§ 1 Voor erkenning komen in aanmerking alle Gentse verenigingen met
ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, Noord-Zuidsamenwerking en/of duurzame
ontwikkeling als hoofddoelstelling.
§ 2. Initiatieven met een partijpolitieke agenda kunnen niet worden erkend.
Artikel 3. Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor erkenning als noord-zuidvereniging moet de organisatie voldoen
aan volgende voorwaarden:
o heeft zijn zetel of secretariaat op het grondgebied van de Stad Gent
o

is opgericht door een privé-initiatief, zonder winstoogmerk

o

is een vereniging met rechtspersoonlijkheid of een feitelijke vereniging
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o

kan aantonen dat bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking, internationale
solidariteit, Noord-Zuidsamenwerking en/of duurzame ontwikkeling
hoofddoelstellingen van de vereniging zijn

o

onderschrijft de inhoudelijke principes van het 11.11.11 handvest

Artikel 4. Procedure
§ 1. Aanvraag:
a. Een aanvraag tot erkenning als noord-zuidvereniging wordt gericht aan het college van
burgemeester en schepenen en bij voorkeur digitaal ingediend via noord.zuid@stad.gent of
schriftelijk via de dienst Internationale Relaties en Netwerken van de Stad Gent, Botermarkt 1,
9000 Gent.
b. De aanvraag tot erkenning gebeurt op het daartoe bestemde aanvraagformulier en bevat
minstens volgende gegevens:
- een exemplaar van de statuten of, bij gebrek hieraan, een omschrijving van het
nagestreefde doel. Plaatselijke afdelingen mogen de statuten van de nationaal erkende
organisatie overmaken.
- opgave van de samenstelling van haar bestuur, met vermelding van naam en functie van
de bestuursleden
- een schriftelijk verslag over de activiteiten gerealiseerd in het jaar voorafgaand aan de
aanvraag tot erkenning met bewijsstukken die aantonen dat deze activiteiten hebben
plaatsgevonden
c. Aanvragen tot erkenning kunnen gedurende het hele jaar gebeuren.
d. Aanvragen tot erkenning krijgen een ontvangstmelding ten laatste één maand na aanvraag.

§ 2. Beoordeling:
a. Een aanvraag tot erkenning als noord-zuidvereniging wordt als ontvankelijk beschouwd
wanneer het daartoe bestemde aanvraagformulier correct is ingevuld en samen met de
bijbehorende bewijsstukken werd ingediend.
b. Dienst Internationale Relaties en Netwerken beoordeelt of een aanvraag al dan niet als
ontvankelijk wordt beschouwd. Dit wordt meegedeeld samen met de ontvangstmelding van
de aanvraag, ten laatste één maand na aanvraag.
c. Dienst Internationale Relaties en Netwerken agendeert de aanvraag tot erkenning op de
vergadering van de Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (STANZ), bereidt het
advies van de stedelijke adviesraad voor en maakt het na de vergadering van de adviesraad
over aan het college van burgemeester en schepenen.
§ 3. Beslissing:
a. De beslissing tot erkenning of intrekking van de erkenning wordt genomen door het college
van burgemeester en schepenen, dat hierbij rekening houdt met het advies van de
Stedelijke Adviesraad Noord-Zuidsamenwerking (STANZ).
b. Uiterlijk binnen twee maanden na het indienen van de aanvraag vindt de beslissing plaats.

Reglement voor de erkenning als Gentse noord-zuidvereniging - pag 2 van 4

c. De beslissing wordt schriftelijk bekendgemaakt aan de indiener uiterlijk 3 maanden na de
erkenningsaanvraag.
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Artikel 5.

Duur van de erkenning

§ 1. Een erkenning door de Stad Gent als lokale Noord-Zuidvereniging is in principe van onbepaalde
duur.
§ 2. Een verleende erkenning wordt echter ingetrokken in volgende gevallen:
a) wanneer de vereniging al haar activiteiten heeft stopgezet
b) wanneer de vereniging niet meer voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 3
c) wanneer uit de feiten blijkt dat de vereniging geen actieve werking meer heeft rond
ontwikkelingssamenwerking, internationale solidariteit, Noord-Zuidsamenwerking en/of
duurzame ontwikkeling (bijvoorbeeld omdat geen subsidieaanvragen ingediend worden,
omdat de vereniging niet deelneemt aan overlegmomenten met het middenveld,…)
§ 3. Indien een vereniging zijn erkenning verliest kan steeds een nieuwe erkenningsaanvraag
ingediend worden.
Artikel 6. Non-discriminatieclausule
§ 1. De aanvrager/contractant 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/de overeenkomst.
§ 2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening
houdend met alle elementen - maatregelen nemen.
Artikel 7.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juni 2014. Driejaarlijks wordt de werking van dit reglement
geëvalueerd.
(einde reglement)
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