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Kader toekomstige ondersteuning studentenorganisaties 

Geacht college, 

Tijdens de commissievergadering ABJZ-PB van de Universiteitsraad van 20 oktober jl. hebben 
uw college en de Universiteitsraad gesproken over een langetermijnregeling voor het bestuurs
en medezeggenschapsdeel uit het profileringsfonds. 

De studentgeleding heeft kenbaar gemaakt samen een alternatief voorstel te ontwikkelen om 
zodoende de voor haar aanwezige pijnpunten weg te nemen. Bij deze doen wij u dan ook een 
voorstel waarin wij menen recht te doen aan zowel de uitgangspunten van uw College, alsmede 
aan de standpunten van de studentgeleding. 

Kort samengevat omvat de regeling de volgende voorstellen: 
} Het totaal aantal beschikbare bestuursbeursmaanden (bbm) blijft 2068. 

> Deze 2068 bbm worden verdeeld over een zevental compartimenten (Algemene 
Studentenverenigingen 365 bbm; Bestuursondersteuning en medezeggenschap 289 bbm; 
Culturele organisaties 75 bbm; Overige organisaties 120 bbm; Sportverenigingen 410 bbm; 
Studentenvoorzieningen 174 bbm; Studieverenigingen 635 bbm). 

> Voor ieder onderscheiden compartiment wordt een voorstel voor buffer gedaan, met 
uitzondering van het compartiment voor studentenvoorzieningen. 

> Aangaande de studieverenigingen do en wij het voorstel om te kiezen voor een 50% 
vraaggestuurd en 50% aanbodgestuurd model. 

> De bewijslast voor studieverenigingen wordt teruggedrongen. 
> Evenals in de huidige situatie blijft de uitvoering feitelijk bij het CUOS liggen. 

Een nadere uitwerking van bovengenoemde voorstellen treft u in dit memo aan. Daar waar in 
het memo wordt gesproken over 'leden' wordt overal bedoeld: die RUG-/HG-studenten welke 
volwaardig en contributiebetalend lid zijn van de desbetreffende organisatie. 

Tot slot kunnen wij u melden dat wij ons kunnen vinden in de voorstellen ten aanzien van 
huisvesting en organisatiesubsidie. 

Wij hopen op deze wijze de besluitvorming in de Universiteitsraadvergadering van 27 oktober 
a.s. te faciliteren, zodat kan worden ingestemd met een breed gedragen voorstel. Wij zien uit 
naar uw reactie en zijn te allen tijde beschikbaar voor een nadere toelichting. 

Met een vriendelijke groet, 
Namens de Studentgeleding van de Universiteitsraad, 

Jan Munters, fractievoorzitter GSb 
Jasper Ottens, fractievoorzitter Lijst Calimero 
Gerben ter Veen, fractievoorzitter SOG 
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Gezamenlijk voorstel profileringsfonds studentenfracties 
Met dit voorstel komen wij als gezamenlijke studentenfracties met een breed gedragen en 
realistisch voorstel dat tegemoet komt aan zowel de wensen van de studentengemeenschap als 
die van het college. In dit voorstel wordt ten eerste onderuitputting van compartimenten 
beperkt door het stellen van realistische buffers. Verder sluit de verdeling van de maanden over 
compartimenten beter aan op het huidige aanbod van organisaties en de te verwachten 
ontwikkeling voor de komende vijf jaar. 
 
Totalen generaal (in bbm) 

Compartiment Bbm 
2011-‘12 

CvB  
2012-‘13 

Student 
2012-‘13 

Uitkering 
2012-‘131 

Buffer 
2012-‘13 

Bestuursondersteuning, 
medezeggenschap 

359 300 289 281 8 

Culturele organisaties 79 
200 

75 60 15 

Overige organisaties 158 120 100 20 

Sportverenigingen 457 400 410 370 40 

Studentenverenigingen 395 400 365 340 25 

Studentenvoorzieningen 166 168 174 174 0 

Studieverenigingen 
RUG/gemengd 

677 600 635 573 62 

Totaal RUG/gemengd 2291 2068 2068 1898 170 

 
Bestuursondersteuning en medezeggenschap 
Er is gekozen voor een aanpassing van het aantal bbm van het studentlid presidium van de 
universiteitsraad, de studentadviseurs van de faculteitsbesturen en de studentleden van de 
faculteitsraden. De beurs van het studentlid presidium staat in de huidige situatie in geen 
verhouding tot de overige fulltime beurzen in het fonds en moet daarom omlaag. De praktijk is 
dat studentadviseurs van de faculteitsbesturen niet fulltime met hun functie bezig zijn. Ook 
studentleden van faculteitsraden ondervinden niet voldoende bestuurslast voor een beurs van 3 
maanden (half jaar fulltime). Voor studentleden van de universiteitsraad is gekozen het aantal 
beursmaanden constant te houden aangezien zij wel een fulltime bestuurslast ondervinden.  
 

Categorie Maanden p.p. Totaal 

Universiteitsraad 
› 11 studentleden 
› 1 studentlid presidium 

 
6 maanden 
8 maanden 

 
66 maanden 
8 maanden 

Studentadviseurs faculteitsbesturen 
› 9 studentadviseurs 

 
5 maanden 

 
45 maanden 

Faculteitsraden 
› 67 studentleden 

 
2 maanden 

 
134 maanden 

CUOS 
› 5 leden 

 
4 maanden 

 
20 maanden 

Gopher, Grin 
› 2 x 2 personen 

 
2 maanden 

 
8 maanden 

Buffer 8 maanden 

Totale omvang compartiment 289 maanden 

Studentadviseurs faculteitsbesturen en faculteitsraden inclusief faculteit Medische 
Wetenschappen. 
 

                                                             
1 Volgens het Collegevoorstel worden de diverse organisaties in  november 2012 met 
terugwerkende kracht herijkt. Deze herijking zal de genoemde uitkering vervangen. Derhalve 
beïnvloedt dit de werkelijke omvang van de buffer. 
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Culturele organisaties 
Om bekende redenen is de studentgeleding voorstander van het instellen van een apart 
compartiment voor culturele organisaties. Kort samengevat gaat het om een tweetal redenen: 
› het instellen van het compartiment geeft erkenning van de waarde die de RUG aan cultuur 

hecht; 
› het voorkomt dat cultuur gevolgen ondervindt van de steeds groeiende categorie ‘overige 

organisaties’; 
 
Tot het compartiment culturele organisaties worden toegelaten: stichtingen of verenigingen 
actief op het terrein van de studentencultuur. Voor verenigingen geldt een minimum aantal 
leden van 50. Toelating van stichtingen is ter beoordeling aan het CUOS. 
 
De organisatie dient een aanzienlijke bestuurslast te hebben die blijkt uit het aanbod aan 
activiteiten en de deelname daaraan voor studenten. Een organisatie die voldoet aan de 
algemene en de bijzondere voorwaarden krijgt 10 bbm. De organisatie kan meer bbm krijgen op 
grond van de bestuurslast die is gemoeid met de omvang van en deelname aan de activiteiten 
van de organisatie. Deze bestuurslast wordt uitgedrukt in de categorieën laag, middel en hoog. 
Hieraan worden respectievelijk 10, 15 en 20 maanden toegekend. Criteria op grond waarvan een 
organisatie tot een bepaalde categorie behoort, zijn ter beoordeling aan het CUOS. 
 
Toepassing van deze regeling zou voor het jaar 2012-2013 de volgende consequenties hebben: 

Organisatie Maanden 
2011-2012 

Maanden 
2012-2013 

Bragi 13 maanden 10 maanden 

Flanor 10 maanden - 

GST 13 maanden 10 maanden 

Kalliope 13 maanden 10 maanden 

Mira 10 maanden 10 maanden 

SGSC 20 maanden 20 maanden 

Buffer 15 maanden 

Totale omvang compartiment 75 maanden 

 
Overige organisaties 
Om opgenomen te worden tot de categorie ‘overige organisaties’ moet een organisatie voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 
› een vereniging of stichting die voldoet aan de algemene voorwaarden en welke niet valt onder 

één van de andere compartimenten; 
› actief op het gebied van belangenbehartiging van studenten, levensbeschouwelijke 

ontwikkeling van studenten of bevordering internationale contacten van studenten; 
› ten minste 100 leden, indien het een vereniging betreft (toelating van stichtingen ter 

beoordeling aan het CUOS); 
› de organisatie heeft een aanzienlijke bestuurslast die blijkt uit het aanbod aan activiteiten van 

de organisatie en de deelname daaraan door studenten. 
 
De genoemde bestuurslast valt uiteen in de categorieën laag, medium, hoog en zeer hoog. 
Hieraan worden respectievelijk 10, 15, 20 en 30 maanden toegekend. Criteria op grond waarvan 
een organisatie in een bepaalde categorie valt, zijn ter beoordeling aan het CUOS. 
 
Uitvoering van het genoemde voorstel geeft het volgende beeld voor 2012-2013: 

Organisatie Type Maanden 
2011-2012 

Maanden 
2012-2013 

AEGEE Internationaal 10 maanden 10 maanden 

AIESEC Internationaal 16 maanden 10 maanden 
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Organisatie Type Maanden 
2011-2012 

Maanden 
2012-2013 

GSb Belangenbehartiging 16 maanden 15 maanden 

GSp Levensbeschouwing 17 maanden - 

IFMSA Internationaal 20 maanden 10 maanden 

Integrand Studie 10 maanden - 

SIB Internationaal 30 maanden 30 maanden 

SOG Belangenbehartiging 13 maanden 15 maanden 

Studentenkrant Opinie 10 maanden - 

TEIMUN Internationaal 16 maanden 10 maanden 

Buffer 20 maanden 

Totale omvang compartiment 120 maanden 

 
Positie GSp in het profileringsfonds 
De studentenfracties kiezen ervoor het GSp (in 2011-2012 studentvoorziening) voortaan buiten 
de profileringsfondsregeling te laten. Het GSp is naar mening van de studentgeleding geen 
brede levensbeschouwelijke organisatie, maar beperkt zich tot het christelijk gedachtegoed. 
Christelijke of daarin geïnteresseerde studenten kunnen zich aansluiten bij één van de 
christelijke studentenverenigingen, die op hun eigen en unieke wijze het studentenleven in 
Groningen divers houden en daarvoor terecht ondersteuning vinden in het profileringsfonds. 
Gezien het GSp naar inzien van de studentgeleding te weinig (diverse) studenten aantrekt, voegt 
het GSp aan de rol van de bestaande christelijke verenigingen onvoldoende toe. 
ACLO, ESN, KEI en Usva zijn organisaties die een taak van de universiteit overnemen of 
ondersteunen en vallen daarom binnen het compartiment voorzieningen. Deze voorzieningen 
vervullen een rol die de RUG zou moeten overnemen, mochten zij deze taken niet vervullen. Dit 
gaat niet op voor het GSp. 
 
Positie AIESEC in het profileringsfonds 
Wel houdt de studentgeleding vast aan opname van AIESEC in het profileringsfonds, die in ogen 
van de studentgeleding voldoet aan de criteria om tot het compartiment te worden toegelaten. 
Daarnaast is AIESEC afhankelijk van een bestuursbeurs voor compensatie van studievertraging, 
wat gegeven de toegevoegde waarde van de organisatie, te verdedigen valt. Evenals de andere 
internationale organisaties met een relatief kleine bestuurslast worden 10 bbm toegekend. 
 
Studentenverenigingen 
De studentenverenigingen is het meest stabiele verenigingscompartiment van het 
profileringsfonds. Vooral de grotere verenigingen in dit compartiment fluctueren al jaren niet-
significant in hun ledenaantallen, activiteitenaanbod en bestuurslast. De studentenfracties zijn 
dan ook van mening dat er slechts een beperkte groeibuffer voor dit compartiment gesteld hoeft 
te worden en dat voor de totale omvang van het compartiment 365 bbm voldoende is.  
 
In de bestuurslast voor deze verenigingen onderscheiden de studentenfracties twee factoren. 
Ten eerste nemen we een hogere last waar naarmate verenigingen groter zijn. Deze last neemt 
echter niet één op één toe met het formaat van de verenigingen door een afnemende marginale 
last per eenheid groei. Ten tweede nemen we een nullast waar voor deze verenigingen, 
voortkomende uit de werklast die – los van het formaat – altijd komt kijken bij het besturen van 
een vereniging en onderhouden van een pand. 
 
Uitgaande van bovengenoemde factoren stellen de studentenfracties voor de verdeelsleutel voor 
de algemene studentenverenigingen als volgt op te stellen:  
› Verenigingen met ten minste 150 leden die structureel bestuurs- en beheerslast ondervinden 

van het exploiteren van een pand of ruimte, komen in aanmerking voor 25 bbm. 
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› Het aantal bbm neemt toe naarmate verenigingen groter zijn. Hierin worden aan 

ledenaantallen gekoppelde stappen onderscheiden. De ondergrens in ledenaantallen van 
iedere stap komt overeen met een factor 1,5 toename ten opzichte van de ondergrens van de 
voorgaande stap. Deze groeifactor van 1,5 reflecteert de afnemende marginale bestuurslast 
voor een toenemend aantal leden. 

 
De studentgeleding kiest ervoor om het maximum aantal uit te keren maanden op 365 te stellen. 
 
Deze zullen worden verdeeld op basis van de volgende criteria: 

Categorie Maanden 

Voldoen aan minimumvoorwaarden 25 maanden 

225 – 350 leden 30 maanden 

350 – 500 leden 35 maanden 

500 – 750 leden 45 maanden 

750 – 1200 leden 55 maanden 

1200 – 1800 leden 65 maanden 

1800 of meer leden 75 maanden 

Het aantal genoemde is de werkelijke uitkering en is dus niet cumulatief. 
 
Uitgaande van het huidige verenigingsaanbod zullen er met deze verdeelsleutel 340 bbm 
worden uitgekeerd. Dit betekent een groeibuffer van 25 maanden ofwel ongeveer 7,5%. In de 
komende 5 jaren voorziet de studentgeleding niet dat één van de huidige beursgerechtigde 
verenigingen zal groeien naar een hogere stap. De buffer biedt in dat geval ruimte voor de 
toetreding van één nieuwe vereniging. 
 
Studentvoorzieningen 
De studentgeleding neemt het voorstel van het College van Bestuur over, met de kanttekening 
dat het eveneens instemt met het continueren van de bestuursbeurs van ACLO en KEI met 45 
maanden. 
 
Het voorstel ziet er dan als volgt uit: 

Studentvoorziening Beursmaanden 
2011-2012 

Collegevoorstel 
2012-2013 

Studentvoorstel 
2012-2013 

ACLO 45 42 45 

ESN Groningen 38 42 42 

GSp 17 zie ‘overig’ zie ‘overig’ 

KEI 45 42 45 

Usva 38 42 42 

TOTAAL 183 168 174 

 
Naar onze mening is een buffer op het compartiment studentvoorzieningen niet noodzakelijk. 
 
Sportverenigingen 
Een sportvereniging dient voor opname te voldoen aan de volgende bijzondere voorwaarden: 
› De vereniging heeft als doel het realiseren van actieve sportbeoefening door studenten in 

verenigingsverband. 
› De vereniging organiseert diverse activiteiten voor deze studenten, waaronder in ieder geval 

trainingen en/of wedstrijden. 
› De vereniging heeft minimaal 150 leden. 
› De vereniging ontvangt een bijdrage van het Sportcentrum en de ACLO ten behoeve van 

hogere wedstrijdsport en/of de vereniging is verantwoordelijk voor de exploitatie van een 
pand ten behoeve van de doeleinden van de vereniging. 
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Het aantal bbm voor een sportvereniging wordt als volgt bepaald. Een vereniging die aan de 
algemene en de bijzondere voorwaarden voldoet, krijgt 10 bbm. De vereniging kan meer bbm 
krijgen op grond van het aantal leden. 
  
Het totaal aantal bbm wordt toegekend volgens onderstaande tabel: 

Aantal leden Totaal aantal maanden 

Hogere wedstrijdsport 
of eigen pand2 

Hogere wedstrijdsport 
en eigen pand2 

150 – 250 leden 10 maanden 20 maanden 

250 – 500 leden 20 maanden 30 maanden 

500 leden of meer 30 maanden 40 maanden 

 
Indien een vereniging ten minste 200 leden heeft, maar indien er geen sprake is van het 
exploiteren van een eigen pand, dan wel van het beoefenen van hogere wedstrijdsport, ontvangt 
de vereniging 10 bbm. 
 
Op basis van de op dit moment bekende gegevens van het CUOS worden in beginsel 320 bbm 
uitgekeerd. Gezien de organisaties in november 2012 met terugwerkende kracht worden herijkt 
ligt het voor de hand om de beheersbaarheid te toetsen op basis van gegevens van de ACLO. Op 
basis daarvan worden er 370 bbm uitgekeerd.  Zodoende staan er 40 bbm ter beschikking om 
groei of toetreding op te vangen. 
 
Studieverenigingen 
Gezien de wens van het College om te komen tot een meer vraag-/volumegestuurde verdeling 
van bbm over de universiteit doet de studentgeleding een voorstel waarin hieraan tegemoet 
gekomen wordt. 
 
Allereerst merken wij op dat momenteel vanuit de studieverenigingen weinig tot geen 
vraagtekens worden geplaatst bij de huidige regeling van het CUOS. Wij onderschrijven echter 
ook voor dit compartiment het belang om te komen tot een vereenvoudigde en niet-uitsluitend 
aanbodgestuurde regeling. 
 
Ons voorstel is tweeledig. Allereerst stellen wij een verdeelsleutel van de bbm voor die zowel de 
studentenvolumes op faculteiten (vraag) als aanbod van verenigingen (aanbod) meeneemt. Ten 
tweede formuleren wij een kader op basis waarvan het CUOS de bbm aan faculteiten en 
studieverenigingen kan toebedelen. De uitvoering van de regeling blijft derhalve bij het CUOS. 
 
Van aanbodgestuurd naar evenwichtig gestuurd 
De studentgeleding pleit voor een evenwicht tussen vraaggestuurde en aanbodgestuurde 
verdeling van bbm. Een overgangsperiode is hier wenselijk, daar de studieverenigingen zich 
kunnen voorbereiden op veranderende omstandigheden. Het evenwicht wordt bereikt door over 
een periode van drie jaar het aandeel vraaggestuurde maanden te vergroten van 10% in het 
eerste jaar naar 30% in het tweede jaar naar 50% in de eindsituatie. 
 
In conclusie betekent dit dat op de lange termijn de helft van het aantal maanden dat voor de 
verenigingen van een faculteit ter beschikking staan, gebaseerd is op aantallen ingeschreven 
studenten aan een faculteit en dat de andere helft van het aantal beschikbare maanden 
gebaseerd is op het activiteitenaanbod en de ledenaantallen van studieverenigingen. 
 
 

                                                             
2 Per pand zijn ten hoogste 10 bbm beschikbaar. Indien een pand door meerdere 
sportverenigingen wordt gebruikt, dan worden de 10 bbm over deze verenigingen verdeeld. 
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Voor de komende jaren ziet het beeld er dan als volgt uit (evenwicht in 2014-2015): 

Faculteit ’11-‘12 ’12-‘13 ’13-‘14 ’14-’15 

Economie en Bedrijfskunde 151 142 141 140 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 68 67 73 80 

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 0 0 2 2 

Letteren 95 91 96 101 

Rechtsgeleerdheid 99 92 91 90 

Ruimtelijke Wetenschappen 26 24 23 22 

UMCG 84 80 81 82 

Wijsbegeerte 10 9 8 8 

Wiskunde en Natuurwetenschappen 144 130 120 110 

TOTAAL 677 635 635 635 

 
Mocht de situatie zich voordoen dat er door een beperkt verenigingsaanbod bbm op een faculteit 
ongebruikt blijven dan creëert dit een mogelijkheid voor de faculteit om haar studenten te 
stimuleren activiteiten te organiseren waarvan zij denkt dat dit voor de faculteit van 
toegevoegde waarde is. 
 
Anderzijds impliceert dit dat – wanneer het op de faculteit bestaande verenigingsaanbod 
volgens de CUOS-regeling zou leiden tot een overschrijding van het aan de faculteit toegekende 
aantal maanden – het CUOS er op toeziet dat de verenigingen behorende tot de betreffende 
faculteit het ontstane tekort naar rato zullen opvangen. 
 
Vijfjaarlijks worden de studentenaantallen op faculteiten voor de verdeelsleutel opnieuw 
vastgesteld. Mochten er grote verschuivingen plaatsvinden in studentenaantallen, dan is een 
incidentele aanpassing van de verdeelsleutel op zijn plaats. 
 
Toekenning bbm voor studieverenigingen 
Als studentenfracties maken wij een keuze voor een grotere nadruk op activiteitenaanbod ten 
opzichte van de ledenaantallen bij verenigingen. Uitgangspunt is de huidige CUOS-regeling 
(puntensysteem) voor studieverenigingen, daar dit naar inzicht van de studentgeleding een 
goede indicator is van bestuurslast. Voor dit puntensysteem bestaat als eerder beschreven 
draagvlak bij de verenigingen.  
Om te stimuleren dat studieverenigingen meer betrokken raken bij het onderwijs maken wij de 
keuze om het onderdeel ‘Organisatie van jaarlijkse activiteiten ter bewaking en bevordering van 
de onderwijskwaliteit van de opleiding gedurende het gehele studiejaar’ te verzwaren door hier 
van een maximaal 1-puntswaardering naar een maximaal 2-puntswaardering aan te gaan.  
 
Het maximaal aantal uit te keren bbm wordt teruggebracht van 45 naar 40. Hiertoe wordt de 
zogeheten nullast verlaagd van 10 naar 93. Bovendien daalt het aantal opslagstappen voor het 
activiteitenaanbod, wat ertoe bijdraagt dat verenigingen sneller stabiliseren. In de toekomst 
zullen hierdoor meer verenigingen in aanmerking komen voor de minder intensieve 
bewijslastprocedure.  
 
De opslag op basis van het activiteitenaanbod is als volgt: 

Punten Opslag 

7 of minder punten 0 maanden 

8, 9 of 10 punten 7 maanden 

11, 12 of 13 punten 14 maanden 

14 of meer punten 21 maanden 

                                                             
3 Om in aanmerking te komen voor de minimale 9 bbm moet een vereniging minimaal 5 van de 
16 mogelijke punten behalen uit de lijst van bijzondere criteria, exclusief de boekenverkoop. 
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De opslag op basis van het ledenaantal is als volgt: 

Aantal leden Opslag 

300 leden of minder 0 maanden 

300 – 500 leden 2 maanden 

500 – 800 leden 4 maanden 

800 – 1250 leden 6 maanden 

1250 – 2000 leden 8 maanden 

2000 leden of meer 10 maanden 

 
Vereenvoudiging van de regeling; vermindering uitvoerings- en controlelast 
De gedachte dat verenigingen, CUOS en universiteit jaarlijks geconfronteerd worden met een 
buitensporige bewijsplicht c.q. controlelast wordt breed gedragen. Vele verenigingen hebben 
vanuit het verleden bewezen stabiel te zijn en consequent in hun activiteitenaanbod te voorzien. 
Jaarlijkse evenementen en congressen waarbij de globale, organisatorische strekking altijd 
hetzelfde is, zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Derhalve stelt de studentgeleding voor om 
deze verenigingen in principe vrij te stellen van het verstrekken van uitgebreide bewijsstukken. 
 
Iedere vereniging dient – evenals de studentvoorzieningen – jaarlijks haar jaarverslag in bij het 
CUOS. Hierin dient ten minste te worden opgenomen: 
› het aantal leden aan het begin en eind van het collegejaar; 
› een financiële verslaglegging; 
› een overzicht van de activiteiten die het betreffende jaar hebben plaatsgevonden, inclusief een 

korte beschrijving van deze activiteiten; 
› een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de commissies, met daarbij een 

omschrijving van de diverse functies. 
 
Een aantal verenigingen is niet vrijgesteld van het inleveren van uitgebreide bewijsstukken. Dit 
zijn nieuw in het fonds opgenomen verenigingen (gedurende 3 jaar) en verenigingen die in hun 
activiteiten aanbod een dusdanige verandering hebben doorgemaakt dat er volgens de CUOS 
regeling wijziging optreedt in het aan hun toebedeelde aantal bbm (gedurende 1 jaar). 
 
Daarnaast voert het CUOS steekproefsgewijs volledige controles uit. Dit kan regulier, maar ook 
in geval er mogelijk een vermoeden is van frauduleus of onjuist handelen. Het mag dus duidelijk 
zijn dat de verenigingen wel degelijk een archiefplicht van bewijsstukken hebben, maar dat deze 
slechts in enkele gevallen aan het CUOS dienen te worden verstrekt. Bij de meeste verenigingen 
is reeds sprake van een archief. Nadere invulling van de archiefplicht dient met ABJZ en CUOS 
te worden afgestemd. 
 
Verenigingen zijn verplicht om in geval van veranderingen in het activiteitenaanbod en/of 
ledenaantal, die van invloed kunnen zijn op het aantal toegekende bbm, aan te melden bij het 
CUOS. Het CUOS kan in deze gevallen besluiten tot een herijking. 
 
Sanctiebeleid 
De verenigingen hebben de plicht de gevraagde bewijsstukken aan het CUOS te verstrekken. 
Verder hebben verenigingen de plicht grote veranderingen in het activiteiten aanbod of 
ledenaantal met als mogelijk gevolg een verandering in het aantal uitgekeerde maanden te 
melden. Bij het niet nakomen van deze plichten kan een sanctie worden opgelegd. 
 
Hiertoe kunnen in de profileringsfondsregeling de volgende zaken worden opgenomen: 
› terugvordering van beurs (in geval van onbehoorlijk bestuur of frauduleus handelen); 
› verscherpt toezicht door het CUOS; 
› verplichte geïntensiveerde bewijsplicht of herijking voor een bepaalde periode. 
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Acceptatie van bovengenoemde zaken vormen een voorwaarde voor omzetting van een 
voorlopige in een definitieve toekenning van een bestuursbeurs. 
 
Uitvoering en beheersbaarheid 
Indien de nieuwe regeling wordt toegepast op basis van de op gegevens van de laatste herijking 
van het CUOS worden er 573 bbm uitgekeerd. Het maximum aantal bbm voor 
studieverenigingen is gesteld op 635. Naar mening van de studentgeleding is dit voldoende om 
in toekomstige groei te voorzien, zelfs indien iedere vereniging met meer dan 1 punt groeit. 
 

Faculteit Maximum 
’12-‘13 

Uitkering 
’12-‘13 

Economie en Bedrijfskunde 142 132,5 

Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 67 60 

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 0 0 

Letteren 91 87 

Rechtsgeleerdheid 92 82,5 

Ruimtelijke Wetenschappen 24 20 

UMCG 80 75 

Wijsbegeerte 9 9 

Wiskunde en Natuurwetenschappen 130 107 

TOTAAL 635 573 

Uitkering 2012-2013 op basis van ongewijzigde puntenaantallen laatste herijking. 
De halve uitkeringsmaanden bij Economie en Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid worden 
veroorzaakt door het verdelen van GFE over beide faculteiten. 


