
 

 
 

Regeling Tegemoetkoming Organisatie- en Campagnekosten 
Universiteit Leiden 

 
 
Preambule 
Universitaire Groeperingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor 
organisatie en de verkiezingscampagne. Individuele Kandidaten kunnen een tegemoetkoming ontvangen 
voor de kosten van de verkiezingscampagne. Deze regeling bevat de voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden, de hoogte van de tegemoetkomingen en hoe een tegemoetkoming kan worden aangevraagd. 

Paragraaf 1 Inleidende bepalingen 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

Universitaire Groepering:   
Een al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van personen,  behorend tot de universitaire 
gemeenschap, die zich (mede) ten doel stelt: 
1. het stellen van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Universiteitsraad en/of een of meer 

Faculteitsraden, en; 
2. het bevorderen van het contact tussen haar gekozen kandidaten onderling en tussen deze gekozen 

kandidaten en hun kiezers. 
 
Individuele Kandidaat:   
Een kandidaat die bij de desbetreffende verkiezing van de leden van de Universiteitsraad kandidaat is  
gesteld op een kandidatenlijst die niet is ingediend door een Universitaire Groepering; dan wel, 
een kandidaat die bij de desbetreffende verkiezing van de leden van een Faculteitsraad kandidaat is 
gesteld, afhankelijk van het kiesstelsel, noch op een kandidatenlijst ingediend door een universitaire 
groepering, noch met vermelding op het stembiljet van de naam van een universitaire groepering achter 
de naam. 
 
Organisatiekosten:  
De kosten die rechtstreeks ten laste komen van de organisatie van een Universitaire Groepering, niet 
zijnde campagnekosten. 
 
Campagnekosten: 
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. 
 
Centraal Stembureau: het door het College van Bestuur ingestelde orgaan dat belast is met de organisatie 
van de universitaire verkiezingen.  
 
 



 

Paragraaf 2  Universitaire Groeperingen 
 

Artikel 2. Organisatiekosten Groeperingen 
 
1. Om voor een tegemoetkoming van de Organisatiekosten in aanmerking te komen, dient een 

Universitaire Groepering: 
a. bij de voor een geleding laatstelijk gehouden verkiezing van de leden van de Universiteitsraad of 

Faculteitsraden meer dan één kandidaat te hebben gesteld, afhankelijk van het kiesstelsel door 
middel van een of meer kandidatenlijsten dan wel vermelding op het stembiljet van de naam van 
de groepering achter de naam van deze kandidaten; en 

b.  te kunnen aantonen actief te zijn als Universitaire Groepering. 
 

2. De tegemoetkoming in de Organisatiekosten voor een Universitaire Groepering bedraagt € 250,-- per 
kalenderjaar. 

 
3. Een aanvraag voor een tegemoetkoming voor de Organisatiekosten dient uiterlijk in de maand juni 

van een jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd te worden ingediend bij het Centraal 
Stembureau. 

 
4. Bij de aanvraag bedoeld in het voorgaande lid dient te worden overgelegd: 

a. een lijst van de bij de Universitaire Groepering laatstelijk gehouden verkiezing van de leden die 
kandidaat worden gesteld ten behoeve van de Universiteitsraad en/of Faculteitsraden, en 

b. een schriftelijk bewijs van activiteit van de Universitaire Groepering, bijvoorbeeld een 
jaarverslag, beleidsplan of optreden in (sociale) media als zodanig. 

 

Artikel 3. Campagnekosten Groeperingen 
 
1. Om voor een tegemoetkoming in de Campagnekosten in aanmerking te komen dient een 

Universitaire Groepering: 
a. bij de desbetreffende verkiezing van de leden van de Universiteitsraad ten minste één 

kandidatenlijst te hebben ingediend; 
b. bij de desbetreffende verkiezing van de leden van een Faculteitsraad een of meer kandidaten te 

hebben gesteld, afhankelijk van het kiesstelsel, door middel van een of meer kandidatenlijsten 
dan wel vermelding op het stembiljet van de naam van de Universitaire Groepering achter de 
naam van deze kandidaat/kandidaten. 

 
2. De tegemoetkoming in de Campagnekosten bedraagt vijftig procent van de door het Centraal 

Stembureau als zodanig erkende werkelijke kosten, met een maximum van: 
a. € 455,-- in geval van deelname aan de verkiezingen van de Universiteitsraad; 
b. € 115,-- in geval van deelname aan de verkiezingen van een Faculteitsraad. 
Indien een Universitaire Groepering kandidaten heeft gesteld voor meer dan één Faculteitsraad, geldt 
een maximum van € 230,--. 

 
3. Aanvragen voor een tegemoetkoming in de Campagnekosten dienen uiterlijk drie maanden na de 

vaststelling van de uitslag van de desbetreffende verkiezing te worden ingediend bij het Centraal 



 

Stembureau.  
 
4. Bij de aanvraag bedoeld in het voorgaande lid dienen (afschriften van) de rekeningen, waaruit de 

werkelijke gemaakte kosten blijken, te worden overgelegd en dient te worden aangeven op welke 
kandidaten(lijsten) de aanvraag betrekking heeft. 

Paragraaf 3  Individuele Kandidaten 

Artikel 4. Campagnekosten Individuele Kandidaten 
 
1. Om voor een tegemoetkoming in de Campagnekosten in aanmerking te komen dient de Individuele 

Kandidaat: 
a. bij de desbetreffende verkiezing van de leden van de Universiteitsraad kandidaat te zijn gesteld 

op een kandidatenlijst die niet is ingediend door een Universitaire Groepering; 
b. bij de desbetreffende verkiezing van de leden van een Faculteitsraad kandidaat te zijn gesteld, 

afhankelijk van het kiesstelsel, noch op een kandidatenlijst ingediend door een Universitaire 
Groepering, noch met vermelding op het stembiljet van de naam van een Universitaire 
Groepering achter zijn naam; 

c. zich bij de desbetreffende verkiezingen zich niet met andere kandidaten als groepering te 
hebben gepresenteerd. 

 
2 De tegemoetkoming in de Campagnekosten bedraagt vijftig procent van de door het Centraal 

Stembureau als zodanig erkende werkelijke kosten, met een maximum van: 
a. € 45,- in geval van deelname aan de verkiezingen van de Universiteitsraad; 
b. € 11,- in geval van deelname aan de verkiezingen van een Faculteitsraad, evenwel met dien 

verstande dat wanneer een groep Individuele Kandidaten zich, zonder een Universitaire 
Groepering te vormen, gezamenlijk presenteert, zij in totaal niet meer aan tegemoetkoming kan 
ontvangen dan hetgeen een Universitaire Groepering ter zake zou ontvangen. 

 
3 Aanvragen voor een tegemoetkoming in de Campagnekosten dienen uiterlijk drie maanden na de 

vaststelling van de uitslag van de desbetreffende verkiezing te worden ingediend bij het Centraal 
Stembureau. 

 
4 Bij de aanvraag bedoeld in het voorgaande lid dienen (afschriften van) de rekeningen, waaruit de 

werkelijke gemaakte kosten blijken, te worden overgelegd en dient te worden aangeven op welke 
kandidaten(lijsten) de aanvraag betrekking heeft. 
 

 
Vastgesteld door het College van Bestuur d.d.: 12 april 2022 na instemming Universiteitsraad d.d.: 4 april 
2022 
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