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Toelichting aanvraag tegemoetkoming campagnekosten: 

In dit document wordt aangegeven op welke manier de aanvraag voor een vergoeding moet 
worden ingediend.  

In de Regeling Tegemoetkoming Organisatie- en Campagnekosten Universiteit Leiden zijn de 
campagnekosten als volgt omschreven:  

De werkelijke kosten die direct voortvloeien uit de promotie van een Universitaire Groepering en 
Individuele Kandidaat, voor zover redelijk, niet onbetamelijk en die niet indruisen tegen de bij de 
universiteit geldende normen waarden en regels. 

Aanvraag 
De aanvraag voor een tegemoetkoming in de Campagnekosten dient uiterlijk drie maanden na 
bekendmaking van de uitslag te worden ingediend. Na deze termijn kunnen aanvragen worden 
geweigerd. De aanvraag kan per email worden toegezonden aan het Centraal Stembureau.  

Let op: Bij de aanvraag dient de factuur én een betalingsbewijs (pinbon of bankafschrift) te worden 
overgelegd. Producten en diensten moeten zijn afgenomen van een bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven organisatie. 

Campagnekosten 
Het uitgangspunt is dat alleen kosten die direct betrekking hebben op de verkiezingscampagne voor 
vergoeding in aanmerking komen, zoals het laten drukken van posters, banners, flyers en dergelijke. 
De vergoeding bedraagt 50% van de kosten. 

Voedsel en drank (lunch/diner/borrels) en reiskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Neem bij twijfel contact op met het Centraal Stembureau om na te gaan of iets voor vergoeding in 
aanmerking kom. 

  

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/regeling-tegemoetkoming-organisatie--en-propagandakosten
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/medezeggenschap/universitaire-verkiezingen/stembureaus
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Explanatory note for the reimbursement of  
Electoral programme costs 
The Regulations for the reimbursement of organisation and election programme costs the Electoral 
programme costs states the following:  

The actual costs incurred in promoting a University group or individual candidate, provided they 
are reasonable and do not violate University norms, values, and regulations.. 

Application 
Applications for an allowance for election programme costs should be submitted no later than three 
months after the results of the relevant election have been announced. The application can be sent to 
the Central polling station. 

Please note: The invoice and the proof of payment (pin receipt or bank statement) must be submitted 
with the application. Products and services must have been purchased from an organization registered 
with the Chamber of Commerce. 

Electoral programme costs 
Only costs that are directly related to the election campaign are eligible for reimbursement, such as 
posters, banners, flyers and the like. The reimbursement is 50% of the costs. Food and drinks (lunch/ 
dinner/drinks) and travel costs will not be reimbursed. 

If in doubt, contact the Central polling station to find out whether something qualifies for 
reimbursement. 

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/en/regulations/general/regulations-relating-to-allowances-for-organisation-and-election-programme-costs
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/en/staff-and-student-participation/university-elections/polling-stations

