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Kern van de inhoud 

 
In de UR-nota Herijking instellingscollegegeld UR-nr 15.134, corsanr FCA 15.21027 is (op p. 2 
onderaan) aangegeven dat zal worden bezien op welke wijze voor zittende masterstudenten die 
reeds een graad hebben de verlaagde tarieven voor laag en hoog bekostigde masteropleidingen 
reeds met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast. 
 
Het CvB heeft besloten uit coulance de verlaging van de instellingsmastertarieven (die per 2016-
2017 ingaan) ook ten goede te laten komen aan de EU-studenten die in 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015 of 2015-2016 voor een tweede masteropleiding staan ingeschreven. Dit zijn de jaren die 
geijkt zouden zijn op het bekostigingssysteem dat in 2011 is ingevoerd, als het oordeel van de 
rechter over de vermeende onrechtmatigheid van de tarieven niet zou zijn afgewacht. 
 
In de nota zijn de uitwerking en de kosten weergegeven.   

Verzoek aan de universiteitsraad 

 
Ter bespreking. 
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Aan: Universiteitsraad 
Van: College van Bestuur 
Betreft: Coulanceregeling m.b.t. herijking instellingscollegegeld 
 
Na positief advies van de Universiteitsraad d.d. 9 november 2015 m.b.t. de herijking van de 
instellingscollegegeldtarieven heeft het college van bestuur de instellingscollegegelden vastgesteld 
zoals aangegeven in de UR-nota Herijking instellingscollegegeld UR nr 15.134, corsanr FCA 
15.21027. Bijgaand treft u ter kennisneming het Reglement inschrijving en collegegeld 2016-2017 
met daarin opgenomen de bedragen voor de instellingscollegegelden en het overgangsrecht 
daarbij.  
 
In de UR-nota Herijking instellingscollegegeld UR-nr 15.134, corsanr FCA 15.21027 is (op p. 2 
onderaan) aangegeven dat zal worden bezien op welke wijze voor zittende masterstudenten die 
reeds een graad hebben de verlaagde tarieven voor laag en hoog bekostigde masteropleidingen 
reeds met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast. Daarbij werd aangekondigd dat 
College hiervoor een separaat voorstel zal voorleggen. 
De master-instellingscollegegelden voor studenten die een 2e studie doen, zijn als volgt: 
 
  2015-2016   2016-2017   
Ma. Laag 15.330  10.124 
Ma. Hoog 19.080  12.121 
 
Inmiddels heeft het College zich hierop beraden en besloten om uit coulance de verlaging van de 
instellingsmastertarieven (die per 2016-2017 ingaan) ook ten goede te laten komen aan: 

1. de EU-studenten die in 2015-2016 voor een tweede masteropleiding staan ingeschreven: 
aan hen zal restitutie gegeven worden van het verschil tussen het door hen betaalde 
instellingscollegegeld en het collegegeld dat zij verschuldigd zouden zijn geweest als de 
tarieven reeds eerder op het bekostigingssysteem van 2011 waren geijkt.  

2. de EU-studenten die in de jaren 2012-2013, 2013-2014 of 2014-2015 ingeschreven waren 
voor een tweede masteropleiding, ook al zijn zij reeds afgestudeerd en niet meer 
ingeschreven. Zij kunnen op verzoek in aanmerking komen voor restitutie van het verschil 
tussen het door hen betaalde instellingscollegegeld en het tarief dat zij verschuldigd 
zouden zijn geweest als de tarieven reeds eerder op het bekostigingssysteem van 2011 
waren geijkt. Dit verzoek moet voor 1 september 2016 worden ingediend door de 
studenten die daarvoor in aanmerking komen en die zelf het collegegeld hebben betaald. 
De voorlichting en aanvraag zal plaatsvinden via de UU-site: de betreffende studenten 
kunnen hiertoe vanaf midden december 2015 een online formulier invullen. 

 
Er is sprake van een ‘coulanceregeling’ omdat de UU juridisch niet gehouden is om tot restitutie 
over te gaan. De hoogste bestuursrechter heeft immers recentelijk geoordeeld dat het geoorloofd 
en niet onrechtmatig is om de hoogte van het instellingstarief te baseren op de gemiste 
rijksbijdrage. De studenten die in beroep zijn gegaan tegen de hoogte van het UU-
instellingscollegegeld zijn door het College van beroep hoger onderwijs in het ongelijk gesteld. De 
UU acht het echter redelijk om de tarieven als het ware met terugwerkende kracht te ijken op het 
bekostigingssysteem dat in 2011 is ingevoerd, nu de reden voor het niet aanpassen van de 
tarieven was gelegen in het feit dat het oordeel van de rechter over de vermeende 
onrechtmatigheid van de tarieven werd afgewacht lopende de civiele rechtszaak van de Stichting 
collectieve actie universiteiten (SCAU) uit 2011 tegen 8 universiteiten over de hoogte van de 
instellingstarieven. Daarbij gaat het dan om alle jaren die geijkt zouden zijn op het 
bekostigingssysteem dat in 2011 is ingevoerd, als het oordeel van de rechter over de vermeende 
onrechtmatigheid van de tarieven niet zou zijn afgewacht: de studiejaren 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015 en 2015-2016. 
 
In de onderstaande tabellen is weergegeven om welke bedragen het gaat en wat de totale kosten 
van deze coulance-regeling zijn. 

Blad 1 
 



TABEL 1 
Tarieven Oud en Nieuw Master laag en hoog bekostigd, 2e graad (uitgangspunt tarief nieuw = tarief 2016-2017, en 
vervolgens met de index van tarief OUD terug geïndexeerd) 
 

 

  studiejaar 2012-2013 studiejaar 2013-2014 studiejaar 2014-2015 studiejaar 2015-2016 2016-2017 

    Tarief oud 
Tarief 
nieuw  Tarief Tarief nieuw Tarief  

Tarief 
nieuw Tarief Tarief nieuw 

Tarief 

Master                    

  Laag 14.400 9.489 14.750 9.720 15.150 9.984 15.330 10.102 10.124  

  Hoog 17.900 11.341 18.350 11.626 18.850 11.943 19.080 12.089 12.121 

           

 verschil Laag -4.911 Laag -5.030 Laag -5.166 Laag -5.228  

  Hoog -6.559 Hoog -6.724 Hoog -6.907 Hoog -6.991  

           

 
TABEL 2   Kosten coulanceregeling 2e graad 
 

    studiejaar 2012-2013 studiejaar 2013-2014 studiejaar 2014-2015 studiejaar 2015-2016 TOTAAL 

Master                     
Laag                     
- totaal te 
compenseren   -373.203   -176.047   -180.821   -125.465 -855.536 
- aantal stud   76   35   35   24 170 
- per student   -4.911   -5.030   -5.166   -5.228 -5.033 
                      
Hoog                     
- totaal te 
compenseren   -111.498   -40.342   -27.627   -34.955 -214.423 
- aantal stud   17   6   4   5 32 
- per student   -6.559   -6.724   -6.907   -6.991 -6.701 
                      
TOTAAL     -484.701   -216.389   -208.448   -160.420 -1.069.959 
           

 




