Reglement Erkenning Studentenorganisaties
Dit reglement en de Gedragscode zijn vastgesteld door het college van bestuur op 19 maart 2019.

Artikel 1. Voordelen
Een erkende organisatie kan in aanmerking komen voor:
a. Trainingen vanuit de Dienst Student Affairs. Deze professionele trainingen stellen
studentbestuurders in staat om hun vaardigheden als bestuurder te verbeteren.
b. Bestuursmaanden uit het Profileringsfonds.
c. Subsidie: erkende studentenorganisaties kunnen bij Student Affairs of de erkende
koepelorganisaties subsidie aanvragen, als bedoeld in het Subsidiereglement Student Life.
d. Het gratis kunnen gebruiken van zalen en gebruik maken van kortingsregelingen voor
catering, binnen de daarvoor gestelde kaders.
e. Kantoorruimte: aanvragen van kantoorruimte bij Student Affairs.
f. Hulp via het Loket voor erkende organisaties: Student Affairs, meer in het bijzonder de
afdeling Student Life, is binnen de Radboud Universiteit hét loket voor vragen van
studentbestuurders van erkende studentenorganisaties. Student Life neemt de vraag aan,
zoekt naar een antwoord/oplossing of verwijst door.

Artikel 2. Criteria
Een studentenorganisatie komt voor erkenning in aanmerking als aan de volgende criteria wordt
voldaan:
a. zij is volledig rechtsbevoegd;
b. zij richt zich volgens de statuten op de universitaire of facultaire gemeenschap van de
Radboud Universiteit, of op de studentengemeenschap;
c. ten minste 75% van de leden moet zijn ingeschreven als student aan de Radboud Universiteit
of aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en ten minste 50% van de studentleden moet als
student zijn ingeschreven aan de Radboud Universiteit;
d. zij heeft ten minste 20 leden. Is dit aantal niet mogelijk gezien de aard van de organisatie,
dan moet men kunnen aantonen dat de activiteiten aan ten minste 20 studenten ten goede
komt;
e. zij heeft de Gedragscode (bijlage 1) ondertekend en – voor zover het een reguliere toetsing
als bedoeld in artikel 3 onder a. sub 1 betreft – deze nageleefd ;
f. zij is levensvatbaar: de studentenorganisatie komt tegemoet aan een aantoonbare behoefte
en is in staat om haar bestuur en commissies te vullen;
g. zij is financieel gezond: zij verwerft middelen d.m.v. ledenbijdragen of externe
sponsoring/subsidiëring en is voor het voortbestaan niet grotendeels afhankelijk van
ondersteuning van Student Affairs.

Artikel 3. Procedure besluitvorming
a.

Toetsing vindt op de volgende wijze plaats:
1. Reguliere toetsing: erkende organisaties worden eens per 3 jaar in september getoetst
aan de criteria voor erkenning. De studentenorganisatie ontvangt hiervoor per mail
een uitnodiging. De reguliere toetsing vindt plaats in september 2019, 2022, 2025,
2028, enz.
2. Eerste toetsing: niet erkende organisaties die voor erkenning in aanmerking willen
komen, kunnen een aanvraag voor een erkenning indienen via Studentlife@ru.nl.
Aanvragen moeten 10 werkdagen voor de eerstvolgende vergadering van de
Toewijzingscommissie worden ingediend. Ook zij worden getoetst aan de criteria
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genoemd in artikel 2.
b. Ten behoeve van een aanvraag als bedoeld in het vorige lid worden de volgende
documenten overgelegd:
- een ingevuld aanvraagformulier (bijlage 2);
- de statuten van de studentenorganisatie;
- recente jaarbegroting;
- een ondertekende Gedragscode;
c. Een erkenningsbesluit kan inhouden:
- de studentenorganisatie wordt erkend;
- de studentenorganisatie wordt niet erkend.
d. Een studentenorganisatie wordt erkend wanneer zij aan alle criteria voldoet. Een besluit tot
erkenning kan tevens worden genomen indien de studentenorganisatie nog niet aan alle
criteria voldoet, maar het realistisch wordt geacht dat zij binnen een jaar aan alle criteria zal
voldoen. Indien de organisatie niet wordt erkend kan zij opnieuw deelnemen aan het
eerstvolgende toetsingsmoment.
e. Erkenning is van kracht vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin het
besluit tot erkenning is genomen.

Artikel 4. Geldigheidsduur en intrekking besluit
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

Een besluit tot erkenning dat volgt op een reguliere toetsing geldt voor een periode van 3
jaar, behoudens tussentijdse intrekking als bedoeld onder c. van dit artikel.
Een besluit tot erkenning dat volgt op een eerste toetsing geldt tot het moment waarop de
eerstvolgende reguliere toetsing plaatsvindt.
Een besluit tot erkenning kan worden ingetrokken indien:
- de studentenorganisatie niet langer voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2 of
- er sprake is van handelen in strijd met de Gedragscode.
Alvorens tot intrekken van de erkenning wordt besloten, wordt de studentenorganisatie
gehoord.
Een besluit tot intrekking van de erkenning wordt schriftelijk bekendgemaakt.
Door intrekking van de erkenning verliest een studentenorganisatie alle aan de erkenning
verbonden rechten met ingang van de datum waarop de intrekking van kracht wordt.
Besluiten op grond van dit reglement worden namens het college van bestuur genomen door
de directeur van de Dienst Student Affairs.
De besluiten genoemd onder g. kunnen tevens door de manager Student Life (in opdracht)
worden getekend.

Artikel 5. Bezwaar
Tegen de beslissingen die op grond van dit reglement namens het college van bestuur worden
genomen kan binnen 6 weken na datum van deze beslissing bezwaar worden aangetekend. Dat kan
via het Centraal Klachtenloket (www.ru.nl/centraalklachtenloket). Het bezwaarschrift moet de
gronden van het bezwaar bevatten. Een kopie van de beslissing moet met het bezwaar worden
meegestuurd.
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