
 
 
 
 

Faciliteitenregeling studentenorganisaties TU Delft 
 
 

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
 
Overweegt, dat het wenselijk is (nadere) regels vast te stellen over de subsidiëring van 
faciliteiten voor studentenorganisaties; 
 
en stelt 
 
Gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek; 
  
Gezien het advies van de studentenraad (overlegvergadering 4 december 2008); 
 
de volgende regels vast. 
 
 
Artikel 1 (begripsbepalingen) 
In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. standaardsubsidie: de aanspraak op een jaarlijks terugkerende subsidie met als doel de 
instandhouding van de studentenorganisatie, zodat deze haar kernactiviteiten kan 
uitoefenen; 

b. innovatiesubsidie: de eenmalige aanspraak op subsidie ten behoeve van het initiëren en 
uitvoeren van nieuwe activiteiten in het Delftse studentenleven; 

c. boekjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december van een jaar; 
d. student: degene die als zodanig is ingeschreven bij de Technische Universiteit Delft; 

 
Artikel 2 (reikwijdte) 

1. Deze regeling is van toepassing op door of namens het College van Bestuur verstrekte gelden 
die uitgekeerd worden als subsidie aan studentenorganisaties: 
a. die een of meerdere van de volgende diensten verlenen: belangenbehartiging van  
studenten, bemiddeling bij (nationale en internationale) stage- en/of afstudeeropdrachten dan 
wel het integreren van internationale studenten in de Delftse universiteitsgemeenschap 
(standaardsubsidie);  
b. die innovatieve activiteiten ontplooien ten behoeve van de Delftse studentengemeenschap, 
welke niet op andere wijze geldelijk door de universiteit worden ondersteund 
(innovatiesubsidie). 

2. Voorwaarde voor subsidie is dat de activiteiten van de studentenorganisatie passen in de 
regelgeving en beleidsvoering welke van toepassing is op de universiteit. 

3. De regeling is van toepassing voor zover geen beroep kan worden gedaan op een andere 
regeling van de Technische Universiteit Delft, op grond waarvan voor dezelfde kosten een 
geldelijke tegemoetkoming kan worden verstrekt.  

4. Studieverenigingen en medezeggenschapsorganen vallen buiten deze regeling. 
 
Artikel 3 (subsidieplafond) 

1. Door of namens het College van Bestuur wordt per boekjaar het subsidiebudget vastgesteld, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het standaardsubsidiefonds en het innovatiefonds. 

2. Aanvragen voor standaardsubsidie worden, indien de totale omvang van de 
subsidieaanvragen het subsidieplafond van het standaardsubsidiefonds overschrijdt, naar 
evenredigheid toegekend. 

3. Aanvragen voor innovatiesubsidie worden op volgorde van binnenkomst in behandeling 
genomen, vervolgens op hun importantie getoetst op basis van de criteria van artikel 6, en 
kunnen vervolgens worden geweigerd voor zover door de verstrekking van de subsidie het 
subsidieplafond van het innovatiefonds wordt overschreden.  
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Artikel 4 (criteria standaardsubsidie) 
Om in aanmerking te komen voor een standaardsubsidie voldoet de studentenorganisatie aan de 
volgende voorwaarden: 

a. de studentenorganisatie betreft een vereniging of stichting met volledige 
rechtspersoonlijkheid; 

b. de studentenorganisatie is opgericht en wordt bestuurd in meerderheid door  
studenten van de Technische Universiteit Delft; 

c. het doel van de studentenorganisatie, zoals beschreven in haar statuten, betreft: 
i. belangenbehartiging, en/of; 
ii. het bemiddelen in stage- en/of afstudeeropdrachten, en/of; 
iii. het stimuleren van integratie van internationale studenten; 

d. de studentenorganisatie bestaat krachtens haar statuten ten minste twee jaar waarbij 
de oprichtingsperiode niet wordt meegeteld; 

e. de studentenorganisatie onderscheidt zich in voldoende mate van andere 
studentenorganisaties, waardoor zij een bijdrage levert aan de diversiteit van de 
studentenorganisaties in Delft; 

f. de studentenorganisatie is niet financieel zelfredzaam; 
g. de studentenorganisatie vraagt een reële contributie aan haar leden cq. deelnemers; 
h. de continuïteit van de studentenorganisatie is gewaarborgd; 
i. de studentenorganisatie heeft een functie die van belang is voor de universiteit als 

geheel. 
j. Indien de studentenorganisatie een vereniging betreft geldt voor haar een minimum 

van 75 leden van wie 75% student van de universiteit. 
k. Indien de studentenorganisatie een stichting betreft geldt voor haar een minimum van 

75 deelnemers, ingeschrevenen dan wel anderszins betrokkenen, van wie 75% 
student van de universiteit. Alle andere gevallen zullen naar redelijkheid en billijkheid 
worden beoordeeld. 

 
Artikel 5 (kosten die voor standaardsubsidie in aanmerking komen) 
1. Voor (gedeeltelijke) vergoeding op basis van de standaardsubsidie komen slechts de volgende, 
naar het oordeel van het College van Bestuur redelijkerwijs te maken, kosten in aanmerking. 

a. Exploitatiekosten ten behoeve van het pand waar de studentenorganisatie zich heeft 
gevestigd, bestaande uit: 
- huurkosten; 
- energiekosten; 
- verzekeringskosten; 
- belastingen; 
- schoonmaak; 
- onderhoud; 
- verhuiskosten; 

b.   Bureaukosten bestaande uit: 
        - kopieerkosten; 
        - communicatiekosten; 
        - kantoorartikelen.  
2. Slechts daadwerkelijk gemaakte kosten komen voor (gedeeltelijke) subsidie in aanmerking. 
 
Artikel 6 (innovatiesubsidie) 

1. Innovatiesubsidie wordt eenmalig verleend aan een studentenorganisatie ter ondersteuning 
van innovatieve activiteiten ten behoeve van de Delftse studentengemeenschap. 

2. Bij uitzondering kan aan een studentenorganisatie aan wie op grond van het eerste lid 
subsidie is verleend een vervolgsubsidie worden verleend, indien de studentenorganisatie 
aannemelijk kan maken dat zij in de toekomst in aanmerking zal komen voor 
standaardsubsidie. 

3. De beslissing om tot subsidieverlening over te gaan zal plaatsvinden op grond van de 
volgende overwegingen: 

a. de mate waarin de activiteiten steunen op een breed draagvlak onder de Delftse      
    studenten; 
b. de originaliteit en het innovatieve karakter van de te organiseren activiteit; 
c. de bijdrage die wordt geleverd aan de doelstelling van deze regeling; 
d. een evenwichtige spreiding van het aanbod van studentenactiviteiten; 
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4. Naast de kosten genoemd in artikel 5 komen ook de kosten voor het organiseren van de 
innovatieve activiteiten voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking. Artikel 5 is van 
overeenkomstige toepassing op de vergoeding van kosten bij innovatiesubsidie. 
 
Artikel 7 (subsidieaanvraag) 

1. De subsidie wordt op aanvraag verleend. 
2. De aanvraag bevat in ieder geval: 

a. een activiteitenplan; 
b. een begroting met daarin o.a. voor zover van toepassing vermeld:  

- financiële bijdrage eigen organisatie; 
- gewenste financiële bijdrage universiteit; 
- financiële bijdrage andere subsidieverstrekkers; 
- deelnemersbijdrage; 
- specificatie kosten 

c. een vermelding van het bank- of gironummer van de subsidieaanvrager. 
3. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. 
4. De standaardsubsidie-aanvraag dient uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan het boekjaar te 

worden ingediend. 
5. De aanvraag voor innovatiesubsidie dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de activiteiten 

te worden ingediend. 
 
Artikel 8 (weigeren subsidieverlening) 
1. De subsidieverlening wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd indien en voor zover op grond 

van artikel 3 onvoldoende financiële middelen ter beschikking staan, op de wijze zoals in 
artikel 3 omschreven. 

2. De subsidieverlening wordt geheel geweigerd indien niet is voldaan aan de voorwaarde van 
artikel 2, tweede lid. 

3. De subsidie kan voorts geheel of gedeeltelijk worden geweigerd als: 
a. de studentenorganisatie of de activiteit niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in 

deze regeling; 
b. onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de activiteiten geheel zullen plaatsvinden; 
c. onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat de aanvrager zal voldoen aan de aan de 

subsidie verbonden verplichtingen; 
d. de studentenorganisatie failliet is verklaard dan wel surseance van betaling is 

verleend of een verzoek daartoe is ingediend. 
 
Artikel 9 (besluit subsidieverlening) 

1. De subsidieverlening voor standaardsubsidie geldt voor een periode van een jaar. 
2. Het besluit tot subsidieverlening vermeldt: 

a. het bedrag van de subsidieverlening; 
b. de tijdsperiode waarvoor de aanspraak op dit bedrag wordt verleend; 
c. welke informatie dient te worden verstrekt en aan welke andere verplichtingen moet 

zijn voldaan om de subsidie definitief vast te stellen. 
 
Artikel 10 (verplichtingen) 

1. De studentenorganisatie voert een inzichtelijk en correct financieel beleid. 
2. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de hand van een te overleggen verslag van de 

activiteiten, financieel jaarverslag en begroting. 
3. Indien een studentenorganisatie wordt opgeheven, dient het laatste bestuur dit onmiddellijk te 

melden bij het College van Bestuur. 
 
 
Artikel 11 (subsidievaststelling) 
Na ontvangst van de informatie als bedoeld in artikel 10, tweede lid, stelt het College van Bestuur per 
boekjaar de subsidie vast. 
 
Artikel 12 (intrekking of wijziging subsidieverlening) 
De subsidieverlening kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken indien: 

a. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen; 
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b. de activiteiten niet zijn gestart, aanzienlijk zijn vertraagd of voortijdig zijn beëindigd; 
c. de subsidieontvanger 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; 

d. de verlening van de subsidie onjuist was en de ontvanger dit wist of behoorde te 
weten; 

e. in de periode van subsidieverlening niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden 
zoals vermeld in deze regeling. 

 
(Betaling en terugvordering) 
Artikel 13 (voorschot) 
Op verzoek van de subsidieontvanger kan een voorschot van maximaal 90% van het totaal verleende 
subsidiebedrag worden betaald. 

 
Artikel 14 (uitbetaling) 
Het subsidiebedrag wordt in overeenstemming met de subsidievaststelling betaald onder verrekening 
van de betaalde voorschotten. 
 
Artikel 15 (terugvordering) 
De subsidievaststelling kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken en het subsidiebedrag kan 
geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd, indien: 

a. er sprake is van feiten en omstandigheden waarvan het College van Bestuur bij de 
subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de 
subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld; 

b. subsidievaststelling onjuist was en de subsidie-ontvanger dit wist of behoorde te 
weten. 

c. de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan de aan de 
subsidie verbonden verplichtingen. 

 
Overgangs- en slotbepalingen 
Artikel 16 (hardheidsclausule) 
Door het College van Bestuur kan, in geval strikte toepassing van de regeling tot onbillijkheid zou 
leiden, van de regeling worden afgeweken. 
 
Artikel 17 (intrekking en overgangsrecht) 

1. De Faciliteitenregeling studentenorganisaties wordt ingetrokken, met inachtneming van het in 
het volgende lid bepaalde. 

2. Voor studentenorganisaties dan wel studentenactiviteiten, die op grond van de 
Faciliteitenregeling studentenorganisaties voor subsidie in aanmerking kwamen maar op 
grond van de Faciliteitenregeling TU Delft niet meer in aanmerking komen voor subsidie, blijft 
de Faciliteitenregeling studentenorganisaties tot en met 1 september 2009 van kracht. 

 
Artikel 18 (inwerkingtreding) 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Delta, 
waarin kennisgeving wordt gedaan van de regeling, en werkt terug tot en met 1 september 2008. 

 
Artikel 19 (citeertitel) 
Deze regeling wordt aangehaald als Faciliteitenregeling TU Delft. 
 
Deze regeling wordt tot twee maanden na inwerkingtreding ter inzage gelegd bij de balie van O&S. De 
regeling zal worden geplaatst op de website van de TU Delft. 
Van deze regeling, de plaatsing op de website en de ter inzage legging zal kennisgeving worden 
gedaan in de Delta, het weekblad van de Technische Universiteit Delft. 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2008. 
 
 
D.J. van den Berg, Voorzitter 
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TOELICHTING 
 
De Technische Universiteit Delft wil op diverse manieren bijdragen aan het welzijn en de vorming van 
alle studenten, zowel binnen de studie als daarbuiten. Dit vloeit voor uit de wettelijke taak, 
omschreven in artikel 1.4, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek. Ook de dienstverlening aan studenten en het faciliteren van studentenorganisaties zijn 
instrumenten om aan deze doelstelling te werken. De geactualiseerde faciliteitenregeling is een 
uitwerking van dit laatste instrument: het ondersteunen van studentenorganisaties. De doelstelling van 
de faciliteitenregeling is het financieel mogelijk maken van het bedrijfsmatig voeren van een 
studentenorganisatie, die belangen van studenten behartigt, bemiddelt in werkopdrachten en/of zorgt 
voor sociale binding tussen internationale studenten onderling dan wel met de TU Delft 
(standaardsubsidie). Tevens wil de faciliteitenregeling nieuwe studentinitiatieven ondersteunen met 
een geldelijke tegemoetkoming (innovatiesubsidie). 
De faciliteitenregeling is bedoeld om erkende studentenbelangenorganisaties te compenseren voor 
huur en bureaukosten (artikel 5). De regeling is niet bedoeld voor medezeggenschapsorganen, 
studieverenigingen of sportieve/culturele activiteiten van studentenorganisaties; daarvoor kent de TUD 
aparte regelingen, zoals de Regeling afstudeersteun studenten (tegemoetkoming kosten 
levensonderhoud o.a. bij lidmaatschap medezeggenschap of studentenvereniging) en de 
sponsorregeling voor sportieve/culturele activiteiten. Zie artikel 2. 
De criteria waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage 
zijn expliciet gemaakt (artikel 4 en 6) evenals de wijze waarop het beschikbare budget wordt verdeeld 
onder de erkende studentorganisaties (artikel 3). De criteria in artikel 4 zijn concreet geformuleerd, 
waarbij onder het criterium onder f (“niet financieel redzaam”) moet worden begrepen: geen 
commerciële exploitatie. De criteria voor innovatiesubsidie in artikel 6 vergen een meer inhoudelijke 
toets door het College van Bestuur en geven dit College ook een zekere beleidsvrijheid. De 
innovatiesubsidie is in beginsel een eenmalige subsidie voor een innovatief initiatief, maar kan ook 
dienen als een startsubsidie voor nieuwe initiatieven die mogelijk structureel worden. Daarom is in 
artikel 7, tweede lid, voorzien in de mogelijkheid van een vervolgsubsidie, maar daarbij moet de 
betrokken studentenorganisatie wel kunnen aantonen in de toekomst blijvend nuttige activiteiten te 
verrichten en als zodanig in aanmerking te zullen komen voor standaardsubsidie. 
Organisaties worden gevraagd vooraf hun plannen en begroting te overleggen (artikel 7) en achteraf 
de realisatiecijfers (artikel 10), waardoor een sterkere subsidierelatie tot stand komt. 
 
Ten behoeve van de regeling is een maximaal budget beschikbaar gesteld – voor het academisch jaar 
2008/2009 € 120.000, waarvan 75% besteed zal worden aan subsidies voor bestaande (initiatieven 
van) studentenorganisaties en 25% aan subsidies voor nieuwe initiatieven van studentenorganisaties. 
Binnen het budget voor standaardsubsidie zal naar evenredigheid een verdeling plaatsvinden. Bij 
aanvragen voor innovatiesubsidie wordt meer gekeken naar het belang van het initiatief (zie artikel 3). 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij Student and Career Support, Onderwijs en Studentenzaken, 
Jaffalaan 9A, 2628 BX Delft. De formele besluitvorming vindt door of namens het College van Bestuur 
plaats. Uitputting van het budget is een der weigeringsgronden (artikel 7). 
 
Bij de bepalingen omtrent subsidieverlening, subsidievaststelling, intrekking, wijziging, betaling en 
terugvordering (artikelen 9 en 11 tot en met 15) is de subsidieparagraaf uit de Algemene wet 
bestuursrecht het uitgangspunt geweest. 
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