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CUOS-regeling WBTR-subsidie 
CUOS-regeling voor ondersteuning van studentenorganisaties voor de 
statutenwijzigingen als gevolg van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
 
Doelstelling  
Deze regeling heeft als doel het ondersteunen van studentenorganisaties verbonden aan de 
RUG met financiële middelen voor een statutenwijziging die haar gevolg heeft door de 
nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De Rijksuniversiteit Groningen 
wil met een geldelijke bijdrage studentenorganisaties die een financiële noodzaak hebben 
helpen om een statutenwijziging te realiseren.  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  
Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:  
a. De universiteit, de RUG: de Rijksuniversiteit Groningen.  
b. College van bestuur, het College: Het College van bestuur van de Rijksuniversiteit 
Groningen.  
c. CUOS: Het Centraal Uitvoeringsorgaan voor de Studentenorganisaties.  
d. Het reglement: het CUOS-Reglement.  
e. Subsidie: de geldelijke bijdrage van het CUOS resp. de Rijksuniversiteit Groningen, 
verstrekt met het oog op het verrichten van een statutenwijziging in het kader van de WBTR.  
f. HG: Hanzehogeschool Groningen.  
g. Organisatie: studentenorganisatie die zich richt op de studentengemeenschap van de RUG 
en werkzaam is in het belang van RUG-studenten, wezenlijk open staat voor alle RUG-
studenten en waarvan het uitvoerend bestuur bestaat uit studenten.  
h. Student: degene die als zodanig is ingeschreven aan de Rijksuniversiteit Groningen en/of 
HG en degene die als PhD student verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
i. WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.  
 
Artikel 2 algemene voorwaarden studentenorganisaties  
a. De organisatie is een studentenorganisatie in Groningen en heeft rechtspersoonlijkheid en 
is volledig rechtsbevoegd, blijkende uit:  
i. notarieel vastgelegde statuten;  
ii. een actuele registratie bij de Kamer van Koophandel.  
b. In de statuten van de organisatie zijn ten minste opgenomen:  
i. de doelstelling van de organisatie;  
ii. de werkzaamheden van de organisatie;  
iii. dat de organisatie werkt op non-profit basis. 
c. In de statuten is daarnaast in elk geval het volgende bepaald:  
i. de organisatie richt zich op de studentengemeenschap van de RUG en eventueel de HG;  
ii. het uitvoerende bestuur van de organisatie bestaat uit studenten;  
iii. de organisatie is in principe toegankelijk voor elke student ingeschreven bij de RUG en/of 
de HG.  
d. De organisatie stelt jaarlijks een begroting, een jaarverslag en een jaarrekening vast. 
e. De organisatie draagt bij aan een positieve uitstraling van de RUG en eventueel de HG en 
van Groningen als studentenstad, dit ter beoordeling van het CUOS. 
f. De organisatie houdt zich aan de afspraken in de Regeling Introductietijden van de RUG en 
de HG, dit ter beoordeling van de Adviescommissie Introductietijden (ACI). 
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Artikel 3 subsidieplafond  
1. Per organisatie kan een maximaal subsidiebedrag van € 500,- worden verleend. Daarnaast 
geldt er een algeheel maximum van € 30.000 dat aan subsidies op grond van deze regeling 
kan worden verstrekt door het CUOS. Aanvragen worden op volgorde van aanvraagdatum 
beoordeeld.  
 
Artikel 4 Aanvraagprocedure  
1. De periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend is 1 september 2022 tot en met 30 
april 2023. 
2. Subsidies kunnen worden aangevraagd door het indienen van een volledig ingevuld 
aanvraagformulier en de daarin benoemde appendices voor de CUOS WBTR-subsidie zoals is 
te vinden op www.rug.nl/cuos.  
 
Artikel 5 Inhoudelijke beoordelingscriteria  
Een ingediende aanvraag zal door het CUOS inhoudelijk worden beoordeeld op de volgende 
punten:  
1. de inhoud (kwaliteit en onderbouwing) en de organisatorische aanpak en de uitwerking 
hiervan (professionaliteit, haalbaarheid en tijdspad);  
2. de doelstellingen (in hoeverre in hoofdzaak gericht op een statutenwijziging gericht op de 
WBTR);  
3. de hoogte en redelijkheid van kosten;  
4. de mogelijkheid en inzet om eigen inkomsten te verwerven;  
5. de mogelijkheid van de organisatie om de statutenwijziging te bekostigen uit eigen 
middelen.  
 
Artikel 6 Wegingsfactoren  
Bij de boordeling van de aanvraag en het bepalen van de hoogte van de subsidie weegt het 
CUOS de volgende factoren mee:  
a. in hoeverre heeft de beoogde statutenwijziging hoofdzakelijk betrekking op de WBTR;  
b. in hoeverre is er een financiële noodzaak tot ondersteuning vanuit het CUOS. Hierbij 
wordt de mate van consistentie en helderheid van het financiële beleid van de 
studentenorganisatie meegenomen in de overweging. Hierbij wordt ook gekeken in hoeverre 
de statutenwijziging betaald kan worden vanuit de eigen financiële middelen van de 
organisatie.   
 
Artikel 7. Voorlopig besluit  
1. Binnen zes weken na het in behandeling nemen van een aanvraag, stelt het CUOS de 
aanvrager op de hoogte van een voorlopig besluit.  
2. Een voorlopig besluit bevat:  
a. het bedrag van de toegekende subsidie;  
b. welke nadere gegevens de organisatie moet verstrekken en/of de voorwaarden waaronder 
de subsidie definitief zal worden vastgesteld.  
3. Na het voorlopig besluit tot verlening van de subsidie wordt het subsidiebedrag uitgekeerd.  

http://www.rug.nl/cuos
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Artikel 8. Verantwoording  
Uiterlijk 1 november 2023 stuurt de organisatie een verantwoording en een financiële 
verantwoording aan het CUOS. De verantwoording omvat in ieder geval:  
a. de gewijzigde statuten;  
b. een factuur waaruit blijkt dat het gesubsidieerde bedrag is uitgegeven aan notariskosten. 
 
Artikel 9. Verminderen subsidiebedrag  
Het CUOS is bevoegd de subsidie te verminderen dan wel vast te stellen op € 0,- indien:  
1. de organisatie onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, en de verstrekking van 
juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing over subsidieverlening zou hebben 
geleid;  
2. de statutenaanpassing waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel heeft 
plaatsgevonden;  
3. de organisatie niet op behoorlijke wijze rekening en verantwoording heeft afgelegd omtrent 
de verrichte statutenwijziging en de daaraan verbonden uitgaven;  
4. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de organisatie dit wist of behoorde te 
weten; 
5. de rechtspersoonlijkheid van de subsidieontvanger is ontbonden;  
6. de werkzaamheden niet voldoen aan de subsidie verbonden verplichtingen.  
 
Artikel 10. Definitief besluit  
1. Op basis van de op grond van artikel 8 aangeleverde stukken en de eventuele 
toepasselijkheid van artikel 9 stelt het CUOS de subsidie definitief vast.  
2. Het besluit om geen subsidie toe te kennen betreft tevens een definitief besluit.  
 
Artikel 11. Zienswijze en Bezwaar  
1. De besluiten van het CUOS inzake de WBTR-subsidie worden geacht te zijn genomen 
namens het College.  
2. Tegen het voorlopig besluit kan binnen 6 een zienswijze worden ingediend bij het CUOS. 
Na het verlopen van deze termijn wordt het voorlopige besluit definitief;  
3. Tegen het definitieve besluit staat, binnen zes weken na bekendmaking ervan, ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht, bezwaar open bij het College. Bezwaarschriften kunnen worden 
ingediend via het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten.  
 
Artikel 12. Onvoorziene gevallen  
In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het CUOS.  
 
Artikel 13. Citeerwijze  
Deze regeling kan worden aangehaald als CUOS-Regeling WBTR-subsidie.  
 
Artikel 14. Inwerkingtreding en aanvraagperiode 
1. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2022 en is geldig tot 1 september 2023. 

2. De periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend betreft de periode vanaf 1 

september 2022 tot en met 30 april 2023.  

3. Een aanvraag is tevens mogelijk wanneer een organisatie voordat dit reglement in werking 

treedt een statutenwijziging heeft uitgevoerd als gevolg van de WBTR. De statutenwijziging 

moet in dat geval hebben plaatsgevonden in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 

2022.  


