
Erkenningsprocedure	 studieverenigingen	 Universiteit	 Leiden	 -	
Faculteit	Governance	and	Global	Affairs	(2022)		
	
Overwegende	dat	studieverenigingen	een	zeer	belangrijk	deel	van	de	academische	gemeenschap	
binnen	 de	 Universiteit	 Leiden	 en	 de	 faculteiten	 vormen	 en	 dat	 zij	 in	 deze	 hoedanigheid	 een	
waardevolle	aanvulling	zijn	op	de	universitaire	en	facultaire	uitstraling	naar	buiten	toe,		
	
Besluit	het	faculteitsbestuur:	
	
Begripsbepaling		

1. Studieverenigingen	in	de	zin	van	dit	document	zijn	zelfstandige	juridische	entiteiten:		
a. Die	 activiteiten	 organiseren	 op	 het	 vakgebied	 van	 één	 of	 meerdere	 van	 de	

opleidingen	 die	 aangeboden	 worden	 aan	 de	 Faculteit	 Governance	 and	 Global	
Affairs	van	de	Universiteit	Leiden,	en		

b. Waarvan	 het	 belangrijkste	 bestuursorgaan	 uit	 studenten	 van	 de	 Faculteit	
Governance	and	Global	Affairs	van	de	Universiteit	Leiden	bestaat,	die	hierin	op	
vrijwillige	basis	zitting	hebben,	en	

c. Die	gevestigd	zijn	in	Den	Haag,	en	
d. Die	 als	 zodanig	 zijn	 erkend	 door	 het	 bestuur	 van	 de	 Faculteit	Governance	 and	

Global	Affairs.	
	

2. De	faculteit	in	de	zin	van	dit	document	is	de	Faculteit	Governance	and	Global	Affairs	van	
de	Universiteit	Leiden.	
	

3. De	assessor	in	de	zin	van	dit	document	is	het	student-lid	van	het	faculteitsbestuur.		
	
Erkenning	studieverenigingen		

4. Het	faculteitsbestuur	erkent	per	opleiding	of	studierichting	(bijvoorbeeld	een	bachelor-	
en	masteropleiding	binnen	hetzelfde	domein)	maximaal	één	studievereniging,	tenzij	het	
faculteitsbestuur	 van	 oordeel	 is	 dat	 er	 zwaarwegende	 redenen	 aanwezig	 zijn	 om	
meerdere	 studieverenigingen	 per	 opleiding	 te	 erkennen.	 Het	 is	 mogelijk	 voor	 een	
studievereniging	om	meerdere	opleidingen	te	vertegenwoordigen.		

	
5. Het	faculteitsbestuur	erkent	nieuwe	studieverenigingen	slechts	indien	naar	het	oordeel	

van	 het	 faculteitsbestuur	 op	 grond	 van	 de	 aard	 en	 het	 doel	 van	 de	 vereniging	 de	
activiteiten	niet	bij	een	reeds	bestaande	studievereniging	ondergebracht	kunnen	worden.		
	

6. De	erkenning	van	studieverenigingen	wordt	ieder	jaar	verlengd,	mits	er	redenen	zijn	om	
de	erkenning	van	een	studievereniging	in	te	trekken.	Op	voordracht	van	de	assessor	kan	
het	faculteitsbestuur	besluiten	aan	het	begin	van	het	academisch	jaar	de	erkenning	van	
een	studievereniging	in	te	trekken.		

	
7. Het	 faculteitsbestuur	 behoudt	 het	 recht	 om	 gedurende	 het	 academisch	 jaar	

studieverenigingen	te	erkennen	of	om	de	erkenning	van	bestaande	studieverenigingen	in	
te	trekken.		

	
8. Het	 faculteitsbestuur	 kan	 de	 erkenning	 van	 een	 studievereniging	 intrekken	 als	 de	

studievereniging	ten	minste	twee	jaar	afwezig	is	bij	het	Verenigingen	Overleg	(VerO),	als	
de	vereniging	verzuimd	contact	te	onderhouden	met	de	assessor	of	indien	er	naar	oordeel	
van	het	faculteitsbestuur	zwaarwegende	belangen	voor	het	intrekken	van	de	erkenning	
zijn.		
	



9. Erkenning	 van	 een	 studievereniging	 doet	 geen	 afbreuk	 aan	 het	 juridisch	 zelfstandige	
karakter	van	de	studievereniging.	(Het	bestuur	van)	een	studievereniging	blijft	 te	allen	
tijde	(juridisch)	verantwoordelijk	voor	haar	eigen	handelen	en	nalaten.	
	

10. Studieverenigingen	die	als	zodanig	door	de	faculteit	erkend	zijn,	worden	toegelaten	tot	
het	Verenigingen	Overleg	(VerO).	De	assessor	kan	besluiten	hiervan	af	te	wijken.	
	

Verenigingen	Overleg	(VerO)		
11. Het	 Verenigingen	 Overleg	 (VerO)	 is	 het	 overlegorgaan	 tussen	 de	 voorzitters	 van	 de	

studieverenigingen	van	de	faculteit	en	de	assessor	uit	het	faculteitsbestuur.		
	

12. Periodiek	vindt	het	VerO	plaats.	De	voorzitters	van	de	studieverenigingen	kunnen	zich,	in	
geval	 van	 afwezigheid,	 doen	 vervangen	 door	 andere	 bestuursleden	 van	 hun	
studieverenigingen.		

	
13. De	assessor	roept	de	vergaderingen	bijeen	en	zit	deze	voor.	De	assessor	draagt	zorg	voor	

het	overbrengen	van	de	standpunten	 tussen	het	 faculteitsbestuur	en	de	voorzitters	 (of	
andere	bestuursleden)	van	de	studieverenigingen.		
	

14. Tijdens	het	VerO	kunnen	praktische	 en	 inhoudelijke	 zaken	besproken	worden	die	 van	
belang	 zijn	 voor	 de	 studieverenigingen	 of	 het	 faculteitsbestuur.	 De	 assessor	 stelt	 de	
agenda	op.	Studieverenigingen	kunnen	zaken	agenderen	door	dit	vooraf	te	melden	bij	de	
assessor.	 Bij	 het	 VerO	 kunnen	 gasten	 uitgenodigd	 worden	 met	 vooraf	 gegeven	
toestemming	van	de	assessor.		

	
Rechten	studieverenigingen	

15. Studieverenigingen	maken	 aanspraak	 op	 een	 bestuursvergoeding	 volgens	 de	 Regeling	
Financiële	Ondersteuning	Studenten	(RFOS).	Het	Leids	Assessoren	Overleg	(LAssO)	stelt	
jaarlijks	de	hoogte	van	de	bestuursvergoeding	voor	de	studievereniging	vast.		

	
16. Studieverenigingen	 maken	 aanspraak	 op	 garantiesubsidies	 die	 voor	 specifieke	

activiteiten	of	werkzaamheden	van	studieverenigingen	beschikbaar	worden	gesteld.		
	

17. Studieverenigingen	 kunnen	 gebruik	 maken	 van	 facultaire	 voorzieningen.	 Het	
faculteitsbestuur	 stelt,	 voor	 zover	 mogelijk,	 werkplekken	 beschikbaar	 aan	 de	
studieverenigingen.		
	

18. Studieverenigingen	hebben	recht	op	gratis	gebruik	van	facultaire	onderwijsruimtes	ten	
behoeve	 van	 een	 activiteit,	mits	 er	 op	dat	 tijdstip	 binnen	de	 faculteit	 onderwijsruimte	
beschikbaar	is	en	de	activiteit	niet	tot	overlast	leidt	voor	andere	gebruikers	van	ruimten	
in	de	faculteit.		
	

19. Studieverenigingen	hebben	recht	op	ondersteuning	vanuit	de	faculteit.	De	assessor	is	voor	
studieverenigingen	het	eerste	aanspreekpunt	binnen	het	faculteitsbestuur.		
	

Verwachtingen	studieverenigingen	
20. Studieverenigingen	 worden	 verwacht	 gemeenschapsvorming	 binnen	 de	 betreffende	

opleiding(en),	studierichting(en)	of	faculteit	te	behartigen.		
	

21. Studieverenigingen	worden	verwacht	gedurende	het	jaar	bij	minimaal	80%	van	de	VerO	
bijeenkomsten	aanwezig	te	zijn.	

	
22. Studieverenigingen	worden	 verwacht	 ontvankelijk	 te	 zijn	 voor	 het	maken	 van	 nadere	

afspraken	met	het	faculteitsbestuur	over	bepaalde	vormen	van	samenwerking.		



	
23. Studieverenigingen	 worden	 verwacht	 gedurende	 het	 academisch	 jaar	 contact	 te	

onderhouden	met	de	assessor.		
	

Hardheidsclausule		
24. Het	faculteitsbestuur	kan	ten	gunste	van	de	studieverenigingen	afwijken	van	artikelen	in	

dit	reglement	of	artikelen	in	een	specifiek	geval	niet	van	toepassing	verklaren.		
	
Slotbepalingen		

25. Deze	 regeling	 wordt	 aangehaald	 als:	 Erkenningsprocedure	 studieverenigingen	
Universiteit	Leiden	-	Faculteit	Governance	and	Global	Affairs.	

	
26. Deze	regeling	treedt	in	werking	op	5	juli	2022.		

	
Deze	regeling	zal	op	de	facultaire	website	bekend	gemaakt	worden.		
	
Den	Haag,	5	juli	2022	
	
Het	Faculteitsbestuur	
	
	
 


