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Kern van de inhoud 

Recent heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat het mogelijk maakt voor de 
universiteit om studenten die zich fulltime inzetten voor het bestuur van een studentenorganisatie dit 
te laten doen zonder in zich in te schrijven en collegegeld te betalen. In bijgaande nota wordt een 
regeling voor de UU uitgewerkt. Het college van bestuur is echter geen groot voorstander van de 
regeling, omdat het voor studenten veel nadelen heeft: ze ontvangen geen studiefinanciering, 
kunnen geen enkel tentamen doen, er ontstaat een ongewenst onderscheid tussen 
voltijdsbestuurders en studenten die naast hun studie besturen en het heeft uiteraard budgettaire 
gevolgen voor de omvang van het profileringsfonds.  

 

Verzoek aan de universiteitsraad 

Het college verzoekt de raad in te stemmen met de procedure. 

 

    

    

    

 



Procedure Overeenkomst collegegeldvrij besturen 
 
De Universiteit Utrecht stimuleert studenten om het maximale uit hun studie te halen, maar 
stimuleert en ondersteunt ook studenten die extra vorming en uitdaging zoeken buiten de studie, 
zoals in studieverenigingen, medezeggenschap, cultuur, sport of maatschappelijke activiteiten. 
Het rijke Utrechtse studentenleven is van grote waarde voor de universitaire gemeenschap, de 
samenleving en voor de vorming van studenten die daar straks een belangrijke rol in gaan 
vervullen. In het nieuwe strategisch plan 2012-2016 is de actielijn geformuleerd dat de 
universiteit, ook financieel, bijdraagt aan een actief studentenleven en studenten ondersteunt die 
maatschappelijke activiteiten ontplooien.  
Het college van bestuur stimuleert studenten om nominaal te studeren zodat ze hun uitloopjaar 
kunnen besteden aan activiteiten die een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling zoals het 
besturen van een vereniging of medezeggenschap.  
 
In juni 2012 is door de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat het mogelijk maakt 
voor de universiteit om studenten die zich voltijd inzetten voor het bestuur van een 
studentenorganisatie dit te laten doen zonder in zich in te schrijven en collegegeld te betalen. Het 
college van bestuur maakt dit mogelijk maar is geen groot voorstander van de regeling, omdat 
het voor studenten veel nadelen heeft: ze ontvangen geen studiefinanciering, kunnen geen enkel 
tentamen doen, er ontstaat een ongewenst onderscheid tussen voltijdsbestuurders en studenten 
die naast hun studie besturen en het heeft uiteraard budgettaire gevolgen voor de omvang van 
het profileringsfonds.  
 
Door het amendement 33.145  Nr. 33 kan de UU een overeenkomst voor maximaal 1 jaar 
afsluiten met een voltijdstudent die zich in studiejaar 2012-2013 niet inschrijft.1 De student 
betaalt dus geen collegegeld en stelt daarmee een evt. langstudeeropslag met een jaar uit. De 
voltijdstudent voert naar het oordeel van de UU activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk 
gebied uit die mede in het belang van de UU en niet commercieel zijn. 
In deze overeenkomst wordt opgenomen tot welke voorzieningen van de UU, niet zijnde het 
onderwijs, de voltijdstudent toegang heeft. Het is een overeenkomst tussen de UU en de 
individuele bestuurder. De overeenkomst wordt niet aangegaan op grond van een regeling van het 
Profileringsfonds maar de kosten gaan wel ten laste van het profileringsfonds. 
 
Instemmingsrecht UR 
In de WHW staat dat de universiteitsraad instemmingsrecht heeft op de regels, bedoeld in het 
vierde lid van artikel 7.51 (regelingen profileringsfonds), en het beleid van het instellingsbestuur 
bij de toepassing van artikel 7.51 (profileringsfonds). Deze procedure legt vast in welke gevallen 
de UU het collegegeldvrij besturen toestaat, hetgeen aan te merken is als beleidsregels m.b.t. de 
toepassing van artikel 7.51 WHW.  
 
Financiën 
Het ministerie stelt geen extra middelen voor dit ‘collegegeldvrij besturen’. Dit betekent dat het 
aantal bestuurders dat hiervan gebruik maakt, zorgt voor minder inkomsten in het 
profileringsfonds hetgeen leidt tot minder beschikbaar budget. Per studentbestuurder die 
collegegeldvrij bestuurt, wordt 10% van het gemiste collegegeld (conform de norm voor 
ondersteunende diensten in de kaderregeling van de UU) in mindering gebracht op het budget 
voor bestuursbeurzen van het desbetreffende cluster in het profileringsfonds.  
 
Voor wie? 
De studentbestuurder moet fulltime studentbestuurder zijn van een door de UU, op grond van het 
beleidskader, erkende studentenorganisatie. De studentbestuurder heeft een fulltime functie als 
voor deze bestuurder door de studentenorganisatie 2890 euro bestuursbeurs wordt aangevraagd. 
De studentbestuurder kan slechts eenmalig gebruik maken van de mogelijkheid om collegegeldvrij 
te besturen. 
 
In het studiejaar 2011-2012 hebben in totaal ongeveer 400 studentbestuurders een 
bestuursbeurs ontvangen. Hiervan hebben 77 studentbestuurders een fulltime beurs ontvangen.  
 
Anders dan de toelichting van het amendement zal de UU geen overeenkomsten sluiten met 
studenten die, niet in het kader van het bestuur van een studentenorganisatie, relevante niet-
commerciele activiteiten verrichten mede in het belang van de UU. Aan deze studenten worden in 

                                               
1 Student krijgt inschrijfcode 2 of 0 in Osiris 



overleg uit het bestaande beleid oplossingen aangeboden zoals bv. aangepaste 
studieprogramma’s voor topsporters. 
 
Leden van medezeggenschapsorganen komen niet in aanmerking voor een overeenkomst omdat 
zij krachtens de wet verplicht zijn zich als student in te schrijven.  
 
Wat voor soort voorzieningen? 
De voltijdbestuurder heeft geen recht op onderwijs: 
- het volgen van colleges 
- het afleggen van tentamens dan wel examens 
- het krijgen van ondersteuning voor stage en/of scriptie of andere onderwijsvormen. 
 
Daarnaast heeft de voltijdstudent geen recht op studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs, 
collegegeldkrediet, lening en de Studenten OV-chipkaart). Tot slot heeft de voltijdstudent geen 
recht op verzekeringen tegen studententarief en eventuele andere voorzieningen die afhankelijk 
zijn van een studentenstatus (bankrekening etc.). 
 
De voltijdstudent heeft wel recht op: 
- De voorziening “bestuursbeurs”.  
- Gebruik Universiteitsbibliotheek. 
- Computerwerkplekken en computerleerzalen 
- UU-gmail. Met het Solis-id en Solis-wachtwoord heeft de studentbestuurder ook meteen 

toegang tot verscheidene universitaire ICT-diensten zoals Osiris, Blackboard en Surfspot. 
- Voorzieningen van Olympos en Parnassos tegen studententarief 
- Mediafaciliteiten van ICT binnenstad en FCS de Uithof 
 
De toegang tot studentenhuisvesting is afhankelijk van de overeenkomst die de individuele 
student heeft met de verhuurder. Voor de SSH geldt dat als een student niet aan de eisen van het 
campuscontract voldoet, de SSH de huurovereenkomst opzegt met een opzegtermijn van een 
jaar. 
 
Hoe? 
Medio augustus zal via www.uu.nl/studentenorganisaties informatie beschikbaar zijn welke 
praktische stappen de student moet ondernemen. Studenten worden hierover geïnformeerd (incl. 
de inhoud van de overeenkomst). Als de student voldoet aan alle eisen om een bestuursbeurs te 
krijgen voldoet wordt de overeenkomst gesloten en ontvangt de studentbestuurder op grond van 
art. 7.51 WHW een bestuursbeurs van 289 euro per maand. In de bijlage is de 
modelovereenkomst zoals opgesteld door de LKvV en ISO opgenomen. Deze zal, in aangepaste 
vorm, worden gebruikt. 



Bijlage: modelovereenkomst LKvV / ISO  
 
De onderstaande verklaring is een model, dat door instellingen overgenomen en aangepast 
kan worden. 
 
Model Intentieverklaring Collegegeldvrij Besturen. 
Instelling en student sluiten een overeenkomst betreffende aanspraak op het 
Profileringsfonds. Deze overeenkomst is geldig van <datum> tot <datum>. 
 
Het College van Bestuur treft voorzieningen voor financiële ondersteuning van studenten op basis 
van artikel 7.51 van de WHW. Op basis van (..lid 3a en lid 4a van artikel 7.51 van de WHW..)  
worden aanvullende voorwaarden geschetst voor de financiële ondersteuning van fulltime-
bestuurders.  
 
Algemene bepalingen. 
Voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds komt in aanmerking de student, die: 

1. Het collegejaar <jaar> stond ingeschreven aan <instelling> voor een voltijdse initiële 
opleiding waarvoor hij het wettelijk collegegeld verschuldigd is en waarvoor hem nog geen 
graad was verleend.  

2. Als eerste inschrijving (hoofdinschrijving) staat ingeschreven voor de opleiding, zoals bedoeld 
in onderdeel 1, waarvoor de student collegegeld heeft betaald aan de <instelling>. 

3. Voltijdse activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied uitvoert, die <verwijzing beleid 
Profileringsfonds van instelling> 

 
Specifieke bepalingen omtrent gebruiken faciliteiten <instelling>. 
Doordat student het collegejaar <jaar> niet staat ingeschreven voor een opleiding aan <instelling> 
gelden de volgende bepalingen: <student> heeft het recht gebruik te maken van alle faciliteiten van 
de instellingen, behalve: 

1. <student> kan geen onderwijs volgen aan <instelling> 
2. <student> kan geen toetsingsmogelijkheden afleggen 

 
Door het ondertekenen van deze overeenkomst kan <student> op basis van lid 3.1 van artikel 7.51 
van de WHW aanspraak maken op een financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds van 
<instelling> ter hoogte van <bedrag beurs>. Voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds 
van <instelling> zijn de voorwaarden van toepassing zoals beschreven in de Regeling 
Profileringsfonds <instelling>. 
 
 


