STATUTEN VAN DE VZW ASSOCIATIE UNIVERSITEIT GENT
Titel 1 – naam, zetel
Artikel 1.
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Associatie Universiteit Gent“, hierna genoemd “de AUGent”.
Artikel 2.
De zetel van de AUGent is gevestigd te 9000 Gent, behorend tot het Vlaams Gewest.
Titel 2 – voorwerp, duur
Artikel 3.
Het voorwerp van de AUGent is:
-

bij te dragen tot een optimalisering van de opdrachten die aan de partnerinstellingen zijn
toevertrouwd: onderwijs, onderzoek, wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening en ontwikkeling en beoefening van de kunsten.

Artikel 4.
De AUGent kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen
tot het realiseren van het in artikel 3 omschreven voorwerp. In het bijzonder stimuleert de
AUGent het maken van afspraken tussen de instellingen.
De leden verbinden zich ertoe geen daden te stellen die strijdig zijn met het in artikel 3 omschreven voorwerp of die de AUGent op enigerlei wijze schade toebrengen.
Bij de uitwerking van het samenwerkingsverband wordt ten gronde rekening gehouden met
de eigenheid van de instellingen, hun specifiek opleidingsaanbod, hun levensbeschouwelijke
identiteit, hun maatschappelijke missie, hun pedagogisch project, hun regionale situering en
hun gedifferentieerde waarden, benaderingen en belangen.
Artikel 5.
De AUGent is opgericht voor onbepaalde duur.
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Titel 3 – leden van de AUGent
Artikel 6.
§1 De AUGent telt minstens twee (2) partners, waaronder de Universiteit Gent en ten minste
één (1) hogeschool.
Verder kan de AUGent bijkomende partners en leden aanvaarden, rekening houdend met de
bepalingen van deze statuten en de vigerende decreten.
§2 Onverminderd de in de statuten opgenomen mogelijkheden tot toetreding, uittreding en
uitsluiting telt de AUGent vijfentwintig (25) werkelijke leden, allen vertegenwoordigers van een
partner:
1° Voor de Universiteit Gent zetelen de volgende ambtshalve aangeduide vertegenwoordigers
in de Algemene Vergadering: de rector, de vicerector, de twee (2) beheerders, één (1) decaan
uit de alfa-faculteiten aangeduid in onderling overleg door de decanen uit deze faculteiten;
één (1) decaan uit de bèta-faculteiten aangeduid in onderling overleg door de decanen uit
deze faculteiten, één (1) decaan uit de gamma-faculteiten aangeduid in onderling overleg door
de decanen uit deze faculteiten, één (1) lid van het assisterend academisch personeel aangeduid in onderling overleg door het assisterend academisch personeel, één (1) lid van het administratief en technisch personeel aangeduid in onderling overleg door het administratief en
technisch personeel en één (1) student, aangeduid op een wijze bepaald door de studentenraad van de AUGent.
2° Voor elke hogeschool zetelen de volgende ambtshalve aangeduide vertegenwoordigers in
de Algemene Vergadering: de voorzitter, de ondervoorzitter, de algemeen directeur, één (1)
lid van het personeel aangeduid in onderling overleg door het personeel en één (1) student
van de betrokken hogeschool, aangeduid op een wijze bepaald door de studentenraad van de
AUGent.
Indien een aanduiding in onderling overleg zoals bedoeld in 1° en 2° niet mogelijk is, duidt
het bevoegde bestuursorgaan van de partner een lid aan uit de betrokken geleding als lid van
de Algemene Vergadering.
Indien een aanduiding zoals bedoeld in 1° en 2° niet mogelijk is door een belangenconflict in
hoofde van een ambtshalve aangeduide vertegenwoordiger, duidt het bevoegde bestuursorgaan van de partner een ander lid uit de betrokken geleding aan als lid van de Algemene
Vergadering. Bij het ontstaan van een belangenconflict in de loop van het mandaat of de
aanstellingsperiode duidt het bevoegde bestuursorgaan een vervanger aan uit de betrokken
geleding voor de rest van het mandaat, de aanstellingsperiode of de duur van de aanduiding
(conform de verdere bepalingen van §3).
§3 Het lidmaatschap van de in §2 bedoelde leden uit het bestuur van een partner geldt voor
de duur van hun bestuursmandaat of in voorkomend geval voor de duur van hun aanduiding.
Het mandaat van de in §2 bedoelde aangeduide leden van het administratief en technisch
personeel van de universiteit evenals van het personeel van de hogescholen wordt gegeven
voor een duur van vier (4) jaar en is hernieuwbaar.
Het mandaat van de in §2 bedoelde aangeduide leden van het assisterend academisch personeel wordt gegeven voor een duur van twee (2) jaar en is hernieuwbaar.
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Het mandaat van de in §2 bedoelde aangeduide leden van de studenten wordt gegeven voor
een duur van één (1) jaar en is hernieuwbaar.
§4 Indien een in §2 bedoeld lid de hoedanigheid verliest op basis waarvan hij lid is van de
Algemene Vergadering, wordt zijn lidmaatschap van rechtswege beëindigd en wordt hij vervangen conform artikel 24. Zolang dit lid niet is vervangen, wordt dit lid niet in aanmerking
genomen voor de aanwezigheidsvereiste zoals bedoeld in artikel 15.
§5 Een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die voldoet aan de voorwaarden opgelegd
door de decreetgever kan als toegetreden lid zonder stemrecht toegelaten worden tot de AUGent. Indien een rechtspersoon of een natuurlijke persoon lid wenst te worden van de AUGent,
dient hij hiertoe aan de voorzitter van het Bestuur een gemotiveerde aanvraag te richten. Over
elk verzoek tot toetreding van een lid wordt uitsluitend door de Algemene Vergadering beslist.
Artikel 7.
Er is in deze statuten sprake van consensus indien alle partners akkoord gaan, wat het geval
is indien binnen de vertegenwoordiging van elke partner minstens de helft van de aanwezige
en gevolmachtigde vertegenwoordigers akkoord gaat.
Artikel 8.
Iedere partner heeft te allen tijde het recht om uit de AUGent te treden, onverminderd de
modaliteiten opgelegd door de decreetgever.
Artikel 9.
Een partner kan om een zwaarwichtige reden worden uitgesloten nadat zijn vertegenwoordigers gehoord werden en indien, in afwijking van artikel 16, de Algemene Vergadering daartoe
bij consensus van al de overige partners beslist.
Een toegetreden lid kan om een zwaarwichtige reden worden uitgesloten nadat hij gehoord
werd en indien, in afwijking van artikel 16, de Algemene Vergadering daartoe bij consensus
van alle partners beslist.
Artikel 10.
Ingeval van uittreding of uitsluiting van een partner, worden de binnen de AUGent aangegane
verbintenissen vanaf de aankondiging van de uittreding of de uitsluiting tot het daadwerkelijk
einde van het lidmaatschap verder uitgevoerd. Over de concrete afwikkeling van de aangegane
verbintenissen wordt desgevallend een afzonderlijke overeenkomst gesloten.
Tijdens de periode die het daadwerkelijk einde van het lidmaatschap voorafgaat kan de Algemene Vergadering geldig beslissen in afwezigheid van de uittredende of uitgesloten partner,
in afwijking van artikel 16, eerste lid.
Een uittredende of uitgesloten partner kan geen aanspraak maken op het maatschappelijk
vermogen van de AUGent en kan evenmin de door haar in het verleden gestorte bedragen
terugvorderen.
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Artikel 11.
De jaarlijkse bijdrage van de vertegenwoordigers valt ten laste van de partner en wordt bepaald door de Algemene Vergadering naar aanleiding van de goedkeuring van de begroting
voor het daaropvolgende boekjaar conform artikel 26.
De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximum honderd (100) euro per partner.
Titel 4 – de Algemene Vergadering
Artikel 12.
§1. De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de AUGent en bestaat uit vier partners. Zij wordt samengesteld uit vijfentwintig (25) werkelijke leden, allen vertegenwoordigers
van een partner.
De directeur van de AUGent neemt deel aan de Algemene Vergadering met raadgevende stem.
§2. De Algemene Vergadering kiest onder de in artikel 6, §2 bedoelde leden een voorzitter,
een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Indien de voorzitter een lid is van
de partner Universiteit Gent, is de ondervoorzitter een lid van één van de partner-hogescholen.
Indien de voorzitter een lid is van een partner-hogeschool, is de ondervoorzitter een lid van
de partner Universiteit Gent.
In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
diens afwezigheid door het oudste in artikel 6, §2 bedoelde lid van de Algemene Vergadering.
§3. In afwijking van §2 kan de Algemene Vergadering een voorzitter kiezen die niet behoort
tot de in artikel 6, §2 bedoelde leden.
Indien de voorzitter niet behoort tot de in artikel 6, §2 bedoelde leden, heeft hij geen stemrecht.
Indien de Algemene Vergadering een voorzitter kiest die niet behoort tot de in artikel 6, §2
bedoelde leden, kiest zij in afwijking van §2 twee (2) ondervoorzitters, de eerste onder de
vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de AUGent van de partner Universiteit
Gent, de tweede onder één van de vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering van de
AUGent van de partner-hogescholen.
In geval van afwezigheid van de voorzitter wordt hij vervangen door de eerste ondervoorzitter
of bij diens afwezigheid door de tweede ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door het
oudste in artikel 6, §2 bedoelde lid van de Algemene Vergadering.
§4 Het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de secretaris en de penningmeester
van de Algemene Vergadering wordt gegeven voor een duur van vier (4) jaar, behoudens de
gevallen voorzien in artikel 6, §4 en is hernieuwbaar.
Artikel 13.
Een besluit van de Algemene Vergadering is vereist voor:
1° - de statutenwijziging;
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2° - de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
3° - de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn of haar bezoldiging;
4° - de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het
instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5° - de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting;
6° - de ontbinding van de vereniging;
7° - de uitsluiting van een lid;
8° - de omzetting van een VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als
sociale onderneming of in een erkende sociale onderneming;
9° - een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
10° - alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Artikel 14.
Jaarlijks worden minstens twee Algemene Vergaderingen gehouden.
Van zodra een partner hierom verzoekt, is de voorzitter verplicht een buitengewone Algemene
Vergadering samen te roepen binnen de maand na de ontvangst van dit verzoek. Een partner
wordt geacht hierom te verzoeken indien een meerderheid van haar leden in de Algemene
Vergadering hierom verzoekt.
Behoudens ingeval van hoogdringendheid, worden alle leden ten minste vijftien (15) kalenderdagen tevoren door de voorzitter bij gewoon schrijven of per e-mail uitgenodigd voor een
Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de uitnodiging.
De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd. De agenda wordt bepaald door de voorzitter. Elk
voorstel, ondertekend door ten minste een meerderheid van de vertegenwoordigers van een
partner, wordt op de agenda gebracht.
Verloop van de vergadering
Artikel 15.
De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen indien elke partner vertegenwoordigd
is.
Er is vertegenwoordiging van elke partner in de zin van het vorige lid indien voor elke partner
minstens de helft van de leden in de Algemene Vergadering aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd zijn. Een geldige vertegenwoordiging van een lid van de Algemene Vergadering
is enkel mogelijk door een ander lid in de Algemene Vergadering van dezelfde partner. Een lid
van de Algemene Vergadering kan bij volmacht slechts één ander lid van de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.
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Indien niet alle partners op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd zijn zoals bepaald in
het tweede lid, wordt binnen de veertien (14) kalenderdagen een nieuwe Algemene Vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, die geldig kan beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde partners, onverminderd de wettelijke bepalingen.
Artikel 16.
De besluiten worden in de Algemene Vergadering bij consensus genomen, behalve in het geval
van artikel 9, eerste lid.
De gewone Algemene Vergadering
Artikel 17.
Het bestuur licht de financiële toestand en de uitvoering van de begroting toe.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de Algemene Vergadering bij afzonderlijke
stemming over de aan de bestuurders en de commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting
is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vereniging niet wordt verborgen
door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extra statutaire of met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen strijdige verrichtingen betreft, wanneer
deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
De Algemene Vergadering kan alleen beraadslagen en stemmen over geagendeerde punten,
tenzij alle op de vergadering aanwezige en gevolmachtigde vertegenwoordigers er unaniem
mee instemmen dat het niet-geagendeerde onderwerp toch behandeld wordt.
Onverminderd de toepassing van de statutaire bepalingen inzake bijeenroeping kan de Algemene Vergadering in de volgende gevallen altijd elektronisch vergaderen en/of stemmen: (i)
de aanduiding, beëindiging en hernieuwing van de mandaten van de leden van het Bestuur;
(ii) de benoeming en afzetting van een bedrijfsrevisor, (iii) andere gevallen die bij beslissing
door de Algemene Vergadering zijn vastgelegd.
Indien de Algemene Vergadering niet fysiek kan doorgaan door bepalingen bij wet, decreet of
besluit kan eveneens elektronisch worden vergaderd en/of gestemd over alle andere te beslissen onderwerpen die niet vallen onder de bepalingen van voorgaand lid.
De wijze waarop het elektronisch stemrecht kan worden uitgeoefend, is verder uitgewerkt in
het huishoudelijk reglement.
De buitengewone Algemene Vergadering in geval van statutenwijziging
Artikel 18.
De Algemene Vergadering kan over statutenwijzigingen alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen zijn aangegeven in de oproeping.

Besluiten van de Algemene Vergadering
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Artikel 19.
Onverminderd eventuele bekendmakingen in het kader van de openbaarheid van bestuur,
worden de notulen van de Algemene Vergaderingen opgenomen in een ter zetel van de AUGent bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Een afschrift
van de notulen wordt binnen de maand na de Algemene Vergadering door de secretaris aan
de leden bezorgd bij gewoon schrijven of per e-mail. Op verzoek kunnen uittreksels worden
meegedeeld aan derden voor punten die hen aanbelangen. Voor eensluidend verklaarde afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de secretaris.

Titel 5 – het Bestuur
Artikel 20.
Het Bestuur heeft de algemene bevoegdheid, met uitzondering van deze bevoegdheden die
de wet of de statuten uitdrukkelijk toekennen aan de Algemene Vergadering.
Artikel 21.
§1. Het Bestuur is als volgt samengesteld:
1° namens de partner Universiteit Gent: de rector, de vicerector, de twee (2) beheerders;
2° namens elke partner-hogeschool: de voorzitter en de algemeen directeur;
3° één (1) lid van het personeel aangeduid in onderling overleg door de geledingen personeel
van de verschillende partners;
4° één (1) student aangeduid op de wijze bepaald door de studentenraad van de AUGent
conform de decretale bepalingen ter zake.
De in 4° bedoelde aangeduide student heeft een vaste plaatsvervanger aangeduid door de
studentenraad van de AUGent.
Bij gelijkheid van stemmen binnen een geleding, is de stem van de voorzitter of de rector, of
zijn gevolmachtigde, doorslaggevend. Voor de berekening van de consensus, bepaald in artikel
7, wordt alleen rekening gehouden met de aanwezige en gevolmachtigde vertegenwoordigers,
bedoeld in 1° en 2°.
De voorzitter, de ondervoorzitter of ondervoorzitters, de secretaris en de penningmeester van
de Algemene Vergadering treden ook op als voorzitter respectievelijk ondervoorzitter of ondervoorzitters respectievelijk secretaris respectievelijk penningmeester van het Bestuur.
De voorzitter gekozen conform artikel 12, §3 heeft geen stemrecht.
De directeur van de AUGent neemt deel aan het Bestuur met raadgevende stem.
Het mandaat van de rector en vicerector en de in 2° bedoelde leden van het Bestuur geldt
voor de duur van hun bestuursmandaat en van de beheerders onder 1° genoemd voor de duur
van de uitoefening van hun functie als beheerder.
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Het mandaat van het in 3° bedoelde aangeduid lid van het personeel wordt gegeven voor een
duur van vier (4) jaar en is hernieuwbaar.
Het mandaat van de in 4° bedoelde aangeduide student en van de vaste plaatsvervanger
wordt gegeven voor een duur van één (1) jaar en is hernieuwbaar.
§2. Indien een in §1 bedoeld lid van het Bestuur de hoedanigheid verliest op basis waarvan
hij zetelt als lid van het Bestuur, wordt zijn mandaat van rechtswege beëindigd. Het lid wordt
van rechtswege vervangen door diegene die hem opvolgt in de functie die hij waarnam. De
voorzitter van het Bestuur of, indien hij de te vervangen bestuurder is, de ondervoorzitter,
roept daartoe een Algemene Vergadering bijeen binnen de maand nadat hij van het wegvallen
van de te vervangen bestuurder werd ingelicht.
De Algemene Vergadering neemt akte van de mandaatbeëindiging van rechtswege en beslist
over de afzetting van de leden van het Bestuur.
§3. In geval van afwezigheid van de voorzitter gekozen conform artikel 12 §2 wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige lid van het
Bestuur.
In geval van afwezigheid van de voorzitter gekozen conform artikel 12 §3 wordt hij vervangen
door de eerste ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door de tweede ondervoorzitter of bij
diens afwezigheid door het oudste aanwezige lid van het Bestuur.
Artikel 22.
Het Bestuur bestuurt de AUGent, en vertegenwoordigt de AUGent in en buiten rechte.
Alle bevoegdheden die overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
of de statuten niet uitdrukkelijk zijn opgedragen aan de Algemene Vergadering, worden toegekend aan het Bestuur.
Het Bestuur kan haar bevoegdheden delegeren aan één van haar leden of aan de directeur
van de AUGent.
In spoedeisende omstandigheden neemt de voorzitter of bij diens afwezigheid de eerste ondervoorzitter de beslissingen die zich opdringen. De beslissingen worden op de eerstvolgende
vergadering van het Bestuur ter kennisgeving voorgelegd.
Werking van het Bestuur
Artikel 23.
Het Bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter. De bestuurders worden tijdig uitgenodigd. Behoudens in geval van hoogdringendheid, worden alle leden van het Bestuur ten minste
acht (8) kalenderdagen tevoren door de voorzitter bij gewoon schrijven of per e-mail uitgenodigd voor de vergadering. De uitnodiging gebeurt door middel van een gewoon schrijven of
per mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel en bevat de agenda.
Indien twee (2) partners van het Bestuur hierom verzoeken, is de voorzitter verplicht het
Bestuur binnen de maand na ontvangst van dit verzoek samen te roepen.
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De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de uitnodigingsbrief, die
eveneens de agenda bevat. De agenda wordt bepaald door de voorzitter. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één lid, wordt op de agenda gebracht.
De vergadering kan alleen beraadslagen en stemmen over geagendeerde punten, tenzij alle
op de vergadering aanwezige leden van het Bestuur er unaniem mee instemmen dat het nietgeagendeerde onderwerp toch behandeld wordt.
Artikel 24.
Het Bestuur vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de leden van het Bestuur
aanwezig of bij volmacht vertegenwoordigd is en iedere partner vertegenwoordigd is. De directeur van de AUGent wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de in huidig
lid bedoelde aanwezigheidsvereiste. Indien de voorzitter niet behoort tot de in artikel 6, §2
bedoelde leden, wordt hij evenmin in aanmerking genomen voor de berekening van de in
huidig lid bedoelde aanwezigheidsvereiste.
Een geldige vertegenwoordiging van een lid van het Bestuur, bedoeld in artikel 18 §1 1° en
2°, is enkel mogelijk door een ander lid van het Bestuur van dezelfde partner. Een lid van het
Bestuur, bedoeld in artikel 18 §1 1° en 2°, kan bij volmacht slechts één ander lid van het
Bestuur vertegenwoordigen.
Een geldige vertegenwoordiging van een lid van het Bestuur, bedoeld in artikel 18 §1 3° en
4°, is enkel mogelijk door een lid van dezelfde vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering. Een lid van de Algemene Vergadering van de vertegenwoordiging, bedoeld in artikel 18
§1 3° en 4°, kan bij volmacht slechts het lid van dezelfde vertegenwoordiging in het Bestuur
vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen bij consensus.
Artikel 25.
Onverminderd eventuele bekendmakingen in het kader van de openbaarheid van bestuur,
worden de door het Bestuur goedgekeurde notulen opgenomen in een ter zetel van de AUGent
bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Een afschrift van de
notulen wordt binnen de maand na de vergadering van het Bestuur door de secretaris aan de
leden van het Bestuur bezorgd bij gewoon schrijven of per e-mail. Op verzoek kan ook een
afschrift van de notulen meegedeeld worden aan de leden van de AUGent en kunnen uittreksels meegedeeld worden aan derden voor punten die hen aanbelangen. Voor eensluidend
verklaarde afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de secretaris.
Titel 6 – het dagelijks bestuur
Artikel 26.
Het dagelijks bestuur van de AUGent berust bij de directeur van de AUGent. De directeur wordt
aangesteld door het Bestuur bij beslissing zoals bepaald in art. 24 of bij elektronische stemming zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
De directeur van de AUGent is verantwoordelijk ten aanzien van het Bestuur. De directeur is
verantwoordelijk voor het goed functioneren van de AUGent vzw op administratief, technisch
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en financieel vlak. Om deze verantwoordelijkheden behoorlijk te kunnen opnemen, kan het
Bestuur bijkomende bevoegdheden delegeren aan de directeur.
De directeur van de AUGent verzorgt de lopende zaken en dagelijkse briefwisseling en tekent
namens de AUGent alle kwitanties en ontvangstbewijzen. Hij is tevens bevoegd om de beslissingen van het Bestuur uit te voeren.
De directeur kan worden ontslagen door het Bestuur bij beslissing zoals bepaald in art. 21.
De directeur kan zelf ook ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter van
het Bestuur. De directeur is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Titel 7 – aanduiding van de leden van het Bestuur
Artikel 27.
Elke partner staat in voor de procedures inzake aanduiding van de leden van haar Bestuur en
haar personeel in de Algemene Vergadering, bedoeld in artikel 6, §2, evenals voor de procedures inzake hun vervanging in geval van voortijdige beëindiging van een mandaat.
Indien een aanduiding in onderling overleg zoals bedoeld in artikel 6, §2 niet mogelijk is, duidt
het bevoegde bestuursorgaan van de partner een lid aan uit de betrokken geleding als lid van
de Algemene Vergadering.
Titel 8 – begroting, jaarrekening en jaarverslag
Artikel 28.
Het boekjaar van de AUGent loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Artikel 29.
Door het Bestuur wordt jaarlijks een begroting, jaarrekening en jaarverslag voorgesteld en ter
goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Titel 9 – ontbinding van de AUGent
Artikel 30.
De AUGent wordt door de Algemene Vergadering ontbonden, in gemeen overleg of wanneer
de Universiteit Gent bevoegd voor het aanbieden van zowel bachelor- als masteropleidingen
geen lid is van de AUGent, of wanneer geen hogeschool nog lid is van de AUGent.
Artikel 31.
In geval van ontbinding van de AUGent zal, na aanzuivering van het passief, aan het actief
een bestemming worden gegeven die zoveel mogelijk overeenkomt met het voorwerp waarvoor de AUGent werd opgericht.
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