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Regeling partijfinanciering UvA

Geachte voorzitter,
In reactie op uw brieven van 16 juli en 19 december 2012, waarin u verzoekt de Regeling
partijfinanciering UvA aan te passen, legt het College u hierbij de, in nauw overleg met u tot stand
gekomen, aangepaste Regeling partijfinanciering UvA ter instemming voor.
Hoogachtend,
het College van Bestuur,

dr. Louise J: Gunning-Schepers,
voorzitter
MK/HS (I:\13brief02, 0970)
c c : JZ (Krol).

Universiteit van Amsterdam
Regeling partijfinanciering 2013/2014

Rechthebbenden
Voor de toepassing van deze regeling worden uitsluitend studentenpartijen in aanmerking genomen
die:
a) volledig rechtsbevoegd zijn;
b) zich blijkens de statuten richten op de medezeggenschap aan de Universiteit van Amsterdam;
c) minimaal twee jaar hebben deelgenomen aan de raadsverkiezingen en minimaal een jaar deel
hebben uitgemaakt van een studentenraad;
d) in principe toegankelijk zijn voor elke student behorende tot de universitaire gemeenschap;
e) waarvan ten minste 25 leden als student aan de Universiteit van Amsterdam ingeschreven zijn;
f) een betaald lidmaatschap kennen van minimaal C 10,- gedurende de inschrijving als student
aan de Universiteit;
Niet voor toepassing van deze regeling worden in aanmerking genomen organisaties:
g) waarvan het statutaire doel of de feitelijke werkzaamheden gericht zijn op het in stand houden
of bevorderen van discriminatie van mensen op grond van hun godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook;

Omvang partijfinanciering
Het totale budget per uitkeringsjaar bedraagt maximaal C 10,000,- en is gebaseerd op de centrale en
decentrale raadszetels welke direct en UvA-breed worden gekozen. De omvang van de
partijuitkering is afhankelijk van het aantal raadszetels dat een partij bekleedt. Elke partij die in
aanmerking komt kan een vergoeding aanvragen van een vaste voet van 400,00 euro en daarbij een
aandeel dat gerelateerd is aan het aantal zetels dat de partij bezet, waarbij de bezette centrale
zetels 4 keer zo zwaar wegen als de bezette decentrale zetels. Een uitkeringsjaar loopt van 1 juni
2013 tot 1 juni 2014.

Uitbetaling partijfinanciering

De afdeling Studentenzaken draagt zorg voor de uitbetaling van de partijfinanciering. Uitbetaling
geschiedt via een rekeningnummer van de betreffende partij. Gelden die niet conform de
voorwaarden zijn aangewend kunnen worden teruggevorderd. Het is niet toegestaan ontvangen
middelen aan te houden als reserve. Gelden die gedurende het uitkeringsjaar niet zijn aangewend
dienen voor 1 september van het jaar volgend op het uitkeringsjaar te worden teruggestort.

Aanvraag partijfinanciering
Verzoeken tot partijfinanciering kunnen tot 1 juni 2014 bij de afdeling Studenten Services worden
ingediend.
Bij het verzoek worden in ieder geval gevoegd de inschrijving van de Kamer van Koophandel, de
statuten en een recente ledenlijst. Onder leden worden slechts studenten verstaan. Reünisten, oudleden en donateurs worden niet aangemerkt als leden in het kader van deze regeling. Bij het verzoek
moet voorts te worden aangeven voor welke doeleinden de studentenpartij de middelen uit de
Regeling Partijfinanciering wil inzetten.

Voorwaarden partijfinanciering
Middelen uit de Regeling Partijfinanciering kunnen alleen ingezet worden voor aan de
studentenpolitiek gerelateerde doeleinden, zoals bijvoorbeeld PR, campagne, de organisatie van
bijeenkomsten, debatten en discussies. Gelden kunnen nimmer worden aangewend ten behoeve
van een persoonlijke toelage aan bestuursleden, medewerkers of leden.

Beslissing
Namens het College van Bestuur beslist de directeur van Studenten Services zaken binnen 8 weken
na ontvangst op het verzoek om financiële ondersteuning.
De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld. In de beslissing wordt erop gewezen dat hiertegen
binnen 6 weken bezwaar kan worden aangetekend bij het College van Bestuur.

Verantwoording uitgaven
Na afloop van het uitkeringsjaar legt de studentenpartij in een schriftelijk verslag verantwoording af
over de wijze waarop de ontvangen middelen zijn aangewend.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2013 en geldt voor de duur van 12 maanden. Na afloop
van deze periode wordt de Regeling geëvalueerd en wordt bezien of de Regeling kan worden
gecontinueerd eventueel onder aanpassing van de voorwaarden.

