
           
 

 
 
 
  
 
 
 
SUBSIDIEREGELING STUDENTENORGANISATIES  
van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht 
 
 
 
 
De colleges van bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht hebben de 
subsidieregeling vastgesteld, met instemming van respectievelijk de Centrale Medezeggenschapsraad 
en de Universiteitsraad op 16 december 2008. 
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Hoofdstuk 1.  Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1: Begripsbepalingen 
 
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 
 

a. Subsidie: de aanspraak op een geldelijke bijdrage van het college van bestuur van 
Hogeschool Utrecht resp. de Universiteit Utrecht, verstrekt met het oog op het verrichten 
van bepaalde activiteiten van een studentenorganisatie, anders dan als betaling voor aan 
het college van bestuur geleverde goederen of diensten.  

 
b. Basissubsidie: de aanspraak op subsidie voor 3 jaar van het college van bestuur met het 

oog op de instandhouding van de studentenorganisatie en de uitvoering van haar 
kernactiviteiten. 

 
c. Incidentele subsidie: een eenmalige aanspraak op een geldelijke bijdrage van het college 

van bestuur verstrekt met het oog op één of meer specifieke en in beginsel eenmalige 
activiteiten van een studentenorganisatie. 

 
d. Boekjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. 

 
e. College van bestuur: Het college van bestuur van Hogeschool Utrecht en/of het college van 

bestuur van de Universiteit Utrecht. 
 

f. Directeur: De directeur van het Servicebureau Hogeschool Utrecht en/of de directeur van 
Studentenservice Universiteit Utrecht 

 
 

 
 
Artikel 2: Reikwijdte regeling 
 
Deze regeling is van toepassing op door of namens het college van bestuur verstrekte gelden die 
uitgekeerd worden als subsidies aan studentenorganisaties ingedeeld in deel A, cluster 1 t/m 4 van 
het door het college van bestuur vastgestelde Beleidskader Financiële ondersteuning 
studentenorganisaties. Studieverenigingen kunnen niet rechtstreeks op grond van deze regeling 
subsidie krijgen1.  
 
 
Artikel 3: Vaststelling begroting; subsidieplafond  
 
1. Op voordracht van de directeur stelt het college van bestuur per boekjaar de begroting vast 

waarin het subsidiebudget wordt vastgelegd. Hierbij wordt aangegeven: 
- welk bedrag voor basissubsidies, en  
- welk bedrag voor incidentele subsidies  
bestemd is.  

2. Subsidies aan studentenorganisaties worden slechts verstrekt voor zover daarvoor door het 
college van bestuur de benodigde gelden per boekjaar beschikbaar zijn gesteld.  

 
 

                                                      
1. Bij de UU zijn hiervoor facultaire fondsen beschikbaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor een 

vernieuwingsbudget ten behoeve van de koepel van UU-studieverenigingen. Dit kan wel door middel van 
een subsidie op grond van deze regeling worden uitgekeerd. Bij de HU is dit per faculteit opvraagbaar. 
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Hoofdstuk 2.  Voorwaarden voor subsidieverlening 
 
 
Artikel 4: Voorwaarden subsidie 
 
Voorwaarde voor een subsidie  is dat de studentenorganisatie rechtspersoonlijkheid heeft en 
volledig rechtsbevoegd is, en dat de organisatie en de activiteit(en) voldoen aan de algemene eisen 
en specifieke criteria zoals vastgelegd in het door het college van bestuur vastgestelde 
‘Beleidskader financiële ondersteuning studentenorganisaties’.  
 
 
Artikel 5: Weigeren subsidie 
 
1. Onverminderd het tweede lid en artikel 4 kan de subsidie in ieder geval worden geweigerd 

indien de aanvrager onvoldoende aannemelijk kan maken dat: 
a. de activiteiten (geheel) zullen plaatsvinden  
b. de aanvrager zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen  
c. de aanvrager op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent 

de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover 
deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn, of: 

indien de aanvrager: 
d. in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de 

verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beslissing op de aanvraag zouden 
hebben geleid 

e. failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend, dan wel een verzoek 
daartoe bij de rechtbank is ingediend. 

 
2. De subsidie kan voorts geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien er op grond van 

artikel 3 niet voldoende gelden ter beschikking staan.   
 
 
 
Hoofdstuk 3. Basissubsidies en incidentele subsidies 
 
 
Artikel 6: Basissubsidie gedurende 3 jaar 
 
1. Het college van bestuur beslist één keer per drie jaar (2009, 2012, 2015 etc.) op basis van 

de criteria genoemd in hoofdstuk 2 welke studentenorganisaties in aanmerking komen voor 
basissubsidies.  
 

2. Vóór 1 maart van het jaar volgend op het toetsingsjaar deelt het college van bestuur zijn 
beslissing met betrekking tot verlening van een basissubsidie voor de drie op het 
toetsingsjaar volgende kalenderjaren mee aan de subsidieaanvragers.  
 

3. Een basissubsidie is in beginsel voor een periode van drie jaren, tenzij in die periode niet 
langer aan de voorwaarden van hoofdstuk 2 wordt voldaan. 
 

4. Het aanvragen van een basissubsidie is alleen in het toetsingsjaar mogelijk binnen een door 
de directeur aan te geven termijn door middel van het hiertoe vastgestelde formulier. 
 

5. Bij niet of niet volledige naleving van het ‘Protocol Introductietijd’ door een 
gezelligheidsvereniging kan het college van bestuur, indien daartoe naar zijn mening 
aanleiding is, aan het bestuur of de senaat van de betreffende vereniging het opschorten of 
terugvorderen van subsidies en als sanctie opleggen. 
 

6. Indien een organisatie wordt opgeheven dient het betreffende bestuur dit onmiddellijk te 
melden aan de directeur. 
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Artikel 7: Incidentele subsidie 
 
1. Incidentele subsidies worden verleend ter ondersteuning van specifieke, en in beginsel 

eenmalige activiteiten, georganiseerd ten behoeve van de studentengemeenschap HU/UU.  
 

2. Een aanvraag voor een incidentele subsidie moet schriftelijk bij de directeuren worden 
ingediend, voor aanvang van de activiteit door middel van het daartoe vastgestelde 
aanvraagformulier. 
 

3. Binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag beslist de directeur schriftelijk omtrent het 
toekennen van een incidentele subsidie.  

 
 
 
 
 
Hoofdstuk 4. Procedure toekennen subsidies 
 
 
Artikel 8: Beslissing subsidieverlening en -vaststelling  
 
1. De (positieve) beslissing om subsidie te verlenen, bevat het bedrag van de subsidie, met 

vermelding van de nadere gegevens die de organisatie moet verstrekken en/of de 
voorwaarden waaronder de subsidie definitief zal worden vastgesteld.  
 

2. Na ontvangst van de nadere gegevens c.q. nadat vastgesteld is dat aan de voorwaarden is 
voldaan, deelt de directeur namens het college van bestuur schriftelijk zijn beslissing mee 
omtrent de definitieve vaststelling van de subsidie. Het bedrag van de subsidie wordt binnen 
zes weken na vaststelling van de subsidie betaald onder verrekening van eventueel betaalde 
voorschotten. 
 

3. In afwijking van het eerste lid kan de directeur beslissen om tegelijk met de 
subsidieverlening bedoeld in het eerste lid over te gaan tot definitieve vaststelling van de 
subsidie en de betaling ervan zoals bedoeld in het tweede lid.  

 
 
 
Artikel 9: Vermindering en terugvordering 
 
De directeur is bevoegd verleende subsidies te verminderen, dan wel geheel of gedeeltelijk terug te 
vorderen, dan wel de subsidiering geheel te beëindigen, indien: 
1. de organisatie naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate overeenkomstig haar doelstelling 

werkzaam is 
2. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden 
3. de organisatie niet voldoet aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. 
4. de organisatie niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording aflegt omtrent de 

verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de 
vaststelling van de subsidie van belang zijn. 

5. de organisatie onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of 
volledige gegevens tot een andere beslissing op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben 
geleid 

6. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de organisatie dit wist of behoorde te weten. 
7. een gezelligheidsvereniging het ‘Protocol Introductietijd’ niet of niet volledig naleeft en 

indien daartoe naar de mening van de colleges van bestuur aanleiding is, aan het bestuur of de 
senaat van de betreffende vereniging een sanctie op te leggen. 
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Hoofdstuk 5.  Bezwaar en beroep 
 
 
Artikel 10: Bezwaar 
 
1. Tegen beslissingen door of namens het college van bestuur van de UU met betrekking tot 

subsidieverlening of subsidievaststelling op grond van deze regeling kan door de 
belanghebbende binnen zes weken bezwaar worden gemaakt  Tegen de beslissing op 
bezwaar kan door de belanghebbende binnen zes weken beroep worden ingesteld bij (de 
sector bestuursrecht van) de arrondissementsrechtbank.  

2. Tegen beslissingen door of namens het college van bestuur van HU met betrekking tot 
subsidieverlening of subsidievaststelling op grond van deze regeling kan door de 
belanghebbende binnen zes weken bezwaar worden gemaakt2.   

  
 
 
 
Hoofdstuk 6.  Overgangs- en slotbepalingen 
 
 
Art. 11: Hardheidsclausule  
 
De directeur is bevoegd om in bijzondere gevallen van de bepalingen in deze regeling  af te wijken 
indien strikte toepassing zou leiden tot onbillijkheid. 
 
 
Art. 12: Intrekking subsidieregeling  
 
De Subsidieregeling studentenorganisaties HU/UU zoals vastgesteld op 29 juni 2004 en 24 mei 
2004 met instemming van respectievelijk de centrale medezeggenschapsraad en de 
universiteitsraad , wordt ingetrokken met ingang van 1 september 2009, met dien verstande dat 
artikel 4 en 8 worden ingetrokken per 1 mei 2009.  
 
 
Artikel 13: Inwerkingtreding  
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2009, met uitzondering van artikel 6 
dat in werking treedt per 1 mei 2009.   
 
 
 

                                                      
2 Tegen een beslissing van de HU kan de belanghebbende een civielrechtelijke vordering instellen bij de 
arrondissementsrechtbank. 
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