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Kern van de inhoud

Elke universiteit beschikt over een profileringsfonds waaruit studenten financieel worden
gecompenseerd als ze door bijzondere omstandigheden vertraging oplopen. Het betreft studenten
die door bestuurswerk, medezeggenschap, ziekte of overmacht vertraging oplopen; ook beurzen
voor internationale studenten maken onderdeel uit van het profileringsfonds. De regelingen in het
profileringsfonds zijn bijna allemaal gekoppeld aan de studiefinanciering. Door de Wet
Studievoorschot wordt de prestatiebeurs afgeschaft hetgeen gevolgen heeft voor de 6 regelingen in
het profileringsfonds. In deze nota doet het college een voorstel voor aanpassing van de regelingen
en vindt u de aangepaste regelingen opgenomen. De studentgeleding van de Universiteitsraad heeft
instemmingrecht. De regeling ten aanzien van studentbestuurders is gekoppeld aan de regeling van
de HU, omdat we dat deel van het fonds gezamenlijk beheren.
Verzoek aan de universiteitsraad

Het college verzoekt de universiteitsraad om in te stemmen met de nieuwe regelingen van het
Profileringsfonds.

Aanleiding
De Universiteit Utrecht stimuleert en ondersteunt studenten die extra vorming en uitdaging zoeken
buiten de studie, zoals in studieverenigingen, 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. Studieverenigingen spelen een belangrijke rol bij de communityvorming en sociale
binding van studenten, en bij de voorlichting over studie en arbeidsmarkt. De universiteit, samen
met de Hogeschool Utrecht, biedt actieve studenten daarom ruimte, waardering en financiële
ondersteuning o.a. in de vorm van bestuursbeurzen en basissubsidies. Een bestuursbeurs is een
compensatie voor eventuele studievertraging die een student oploopt door zijn of haar
werkzaamheden voor een studentenorganisatie.
Daarnaast ondersteunt de universiteit ook studenten die vanwege overmacht (ziekte,
familieomstandigheden, onderwijsprogrammering) vertragen in hun studie, of talentvolle
excellente internationale studenten. De universiteit heeft deze ondersteuning vastgelegd in
regelingen die onderdeel zijn van het profileringsfonds (zoals omschreven in 7.51 e.v. Whw). Het
profileringsfonds omvat in totaal 6 regelingen:
1) Regeling financiële ondersteuning op grond van overmacht (cf. 7.51. Whw).
2) Regeling bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van de
Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht (cf. 7.51 Whw).
3) Regeling bestuursbeurzen voor studentleden in universitaire bestuursorganen (cf. 7.51 Whw).
4) Regeling Utrecht Excellence Scholarships voor niet EU/EER-onderdanen (cf.7.51d)
5) Regeling financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen (cf. 7.51a Whw).
6) Regeling financiële ondersteuning voor studenten in opleidingen waarvoor niet opnieuw
accreditatie is verleend (cf. 7.51b Whw).
Omvang van het profileringsfonds
Regeling
1. Overmacht
2. Bestuursbeurzen Organisaties
3a. Bestuursbeurzen UR
3b. Vergoeding facultaire medezeggenschap
4. UES-beurzen excl. Holland Scholarship, incl.
bijdrage Ufonds
5. Verlengde masters
6. Niet verleende accreditatie
Totaal

Gem. aantal
toegekende beurzen
280
420
12
ca. 80
55

Totaal budget (EUR)

Nog niet gebruikt
Nog niet gebruikt

Afh. van aanvragers
Afh. van aanvragers

312.000
715.000
100.000
350.000
1.080.000

2.557.000

Per 1 sept 2015 treedt de Wet Studievoorschot in werking. Belangrijkste punten uit de wet die
relevant zijn voor studenten en het profileringsfonds:
-

de afschaffing van de basisbeurs,
studenten mogen meer lenen,
de aanvullende beurs wordt verhoogd van maximaal € 266,71 naar max. € 365,33,
de eenoudertoeslag (voor studente met kind) blijft bestaan,
de partnertoeslag verdwijnt (partner van student heeft geen of gering inkomen).
OV-kaart blijft in zijn huidige vorm bestaan.

Omdat de universiteit graag studenten wil blijven stimuleren en ondersteunen ten behoeve van
een actief en betrokken studentenleven worden een aantal van de regelingen aangepast. Tegelijk
heeft uw raad aangegeven in uw brief aan het college laten weten zich zorgen te maken over het
actieve Utrechtse studentenleven en het college daarom verzocht om een verhoging van het
profileringsfonds.
De Universiteitsraad heeft instemmingrecht op de wijzigingen van de regelingen in het
profileringsfonds.
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Overwegingen
De wetswijziging heeft consequenties voor drie groepen studenten
-

Voor studenten die door overmacht vertragen, verdwijnt de grondslag voor compensatie; de
UU vindt het belangrijk om deze groep studenten te blijven ondersteunen, maar moet zelf een
normbedrag vaststellen. Nu ontvangen ze €272 per maand. Enige normbedrag dat wettelijk is
vastgesteld is dat van OCW voor studenten met een handicap of chronische ziekte, dat op
€100 euro ligt en dus aanzienlijk lager is
Studenten in bestuurlijke functies bij studentenorganisaties, die nu een vastgesteld bedrag van
€289 ontvangen. Angst is dat minder studenten bereid zijn om een dergelijk rol te vervullen.
Studenten in medezeggenschapsfuncties, die nu een vastgesteld bedrag ontvangen dat hoger
is dan het bedrag dat studentbestuurders ontvangen; de angst bestaat ook hier dat minder
studenten bereid zullen zijn om een dergelijke rol te vervullen.
De universiteit wil graag studenten blijven stimuleren en ondersteunen ten behoeve van een actief
en betrokken studentenleven en stelt hiervoor jaarlijks ruim 2 miljoen euro beschikbaar. De
universiteit heeft vanwege de wet studievoorschot geen extra gelden voor ontvangen van OCW.
Hoogte van de vergoeding
Voor alle nieuwe studenten instromend per 1 september 2015 geldt dat zij geen prestatiebeurs
ontvangen. Deze studenten financieren hun studie met een lening en / of ouderlijke bijdrage en /
of andere inkomstenbronnen. Voor studenten die vertragen in hun studie, bewust of door
overmacht, betekent dit een hogere kostenpost.
De universiteit vindt het redelijk en wenselijk om geen verschil te maken in de hoogte van de
ondersteuning van beide groepen. De financiële gevolgen vanuit wetsperspectief zijn voor beide
groepen immers gelijk. Daarom stelt het college van bestuur voor om een gelijke compensatie te
hanteren voor studenten die vanwege overmacht vertragen en student-bestuurders. Het college
stelt het bedrag vast op €300 per maand en zal hiertoe het budget van het profileringsfonds
verhogen met €50K.
De ondersteuning van studenten die vanwege overmacht (ziekte, familie-omstandigheden, etc.)
vertragen is hiermee hoger dan de normvergoeding die het ministerie van OCW hanteert voor
studenten met een handicap of chronische ziekte nl. €100 per maand.
Op verschillende plaatsen verneemt het college van bestuur de zorg dat de bereidwilligheid om in
een bestuur of medezeggenschap plaats te nemen zal afnemen, zoals ook te lezen is in een
recente brief van uw raad. Dit kan een bedreiging zijn voor het bloeiende studenten- en
verenigingsleven. Het college constateert echter dat de praktijk de afgelopen jaren heeft
uitgewezen dat het studentenleven in Utrecht nog steeds bloeit, ondanks de invoering van
tempobeurs, prestatiebeurs, bindend studieadvies en andere beleidslijnen. Feit is dat studenten
zich willen ontwikkelen en actief willen inzetten in en voor de studentgemeenschap. De
bestuursbeurs is een terechte vergoeding voor die inzet maar de bestuursbeurs is niet dé
voorwaarde gebleken voor een student om student-bestuurder te worden. Een bestuursfuncties
draagt immers ook bij aan persoonlijke ontwikkeling van studenten. De bestuursbeurs wordt
echter wel verhoogd omdat de universiteit het belang van een actief studentenleven en de inzet
die daarvoor nodig is van student-bestuurders wil benadrukken. Het college gaat echter, vanwege
de gelijke behandeling van studenten en de ervaringen uit het verleden met andere
overheidsmaatregelen, niet mee in de redenering van uw raad dat er een extra compensatie nodig
is van studenten in bestuurlijke functies. Dat betekent dat de studentenorganisaties een hoger
bedrag per 1 september kunnen verdelen onder haar bestuurders.
Omvang tijdbesteding
Hoewel het college heeft besloten om de bestuursbeurs op te hogen, vindt hij het tegelijk wel van
belang om een discussie te voeren over de tijdsbesteding van studentbestuurders. Verschillende
andere Nederlandse universiteiten hanteren de regel dat studentbestuuders uitsluitend parttime
kunnen besturen en dus altijd een deel van hun tijd studeren. Daarvoor pleit een aantal aspecten
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-

Studenten lopen minder risico op vertraging; we hebben er allemaal belang bij dat studenten
op tijd af te studeren en de schulden die zij maken vanwege het leenstelsel beperkt houden.
Het is voor studentenorganisaties eenvoudiger om studentbestuurders te vinden voor besturen
en commissies en daarmee blijft het bestuurswerk ook aantrekkelijk voor studenten.
We hebben te maken met studentbestuurders, die naast hun studie een bijdrage leveren aan
een bloeiend studentenleven in Utrecht.
Studenten blijven verbonden met hun opleiding, wat bijdraagt aan de communityvorming die
voor opleidingen van groot belang is.
Dat vereist van verenigingen wel dat zij goed kijken of de werkzaamheden efficiënt zijn
georganiseerd en dat betekent soms ook dat verenigingen keuzes moeten maken in de activiteiten
die ze organiseren. Het college zou deze discussie het komende jaar graag met uw raad en met
studentbestuurders willen voeren.
Naast de hoogte van het bedrag heeft het college van bestuur een aantal uitgangspunten
vastgesteld voor studenten die gebruik willen maken van de ondersteuning:
-

Of een student wel of niet leent bij DUO is niet relevant (zowel voor zieken als bestuurders)
Studenten krijgen geen extra vergoeding voor het eventueel missen van de OV-kaart dan wel
de aanvullende beurs of éénouder-toeslag.
De overige voorwaarden voor studentbestuurders nl. genieten van studiefinanciering,
collegegeld aan de UU betaald hebben en een gemiddelde studievoortgang van 30 ECTS per
studiejaar blijven gelijk.

Onderstaand de aangepaste begroting
Regeling
1. Overmacht
2. Bestuursbeurzen Organisaties
3a. Bestuursbeurzen UR
3b. Vergoeding facultaire medezeggenschap
4. UES-beurzen excl. Holland Scholarship, incl.
bijdrage Ufonds
5. Verlengde masters
6. Niet verleende accreditatie
Totaal

Gem. aantal
toegekende beurzen
280
420
12
Ca. 80
55

Totaal budget (EUR)

Nog niet gebruikt
Nog niet gebruikt

Afh. van aanvragers
Afh. van aanvragers

337.000
740.000
100.000
350.000
1.080.000

2.607.000

Korte toelichting wijzigingen per regeling
1. Overmacht
De bestaande regeling is gekoppeld aan de studiefinanciering (studneten krijgen de
studiefinanciering gecompenseerd voor de maanden die ze vertragen) en met het vervallen van de
studiefinanciering vervalt de grondslag voor compensatie. De regeling daarom zodanig aangepast
dat:
-

Er een heldere overgangsregeling is voor huidige studenten die nog de huidige
studiefinanciering blijven ontvangen (artikel 1-3)
De periode dat waarin de studievertraging moet zijn opgelopen duidelijk omschreven is (artikel
5)
Het bedrag dat studenten per maand als vergoeding ontvangen duidelijk omschreven is
(artikel 6)

2. Bestuursbeurzen studentenorganisaties
In de huidige regeling is de periode dat een studentbestuurder een aanvraag kan doen voor een
bestuursbeurs gekoppeld aan de beursperiode. Door het wegvallen van de prestatiebeurs bestaat die
beursperiode niet meer. Daarom is er nu gekoppeld aan de cursusduur en de uitloop van deze
periode zoals die door de huidige regeling mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast zijn er een aantal
technische wijzigingen gemaakt.
3. Bestuursbeurzen medezeggenschap
De regeling is in het verleden ingevoerd toen er nog geen collegegeldkrediet was. Met de invoering
van de Wet Studievoorschot wordt het collegegeldkrediet ondergebracht bij de studiefinanciering.
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Om recht te doen aan de oorspronkelijke regeling is aangesloten bij het normbedrag
levensonderhoud Hoger Onderwijs van artikel 3.18 Wsf 2000.
4. UES-beurzen
Geen wijzigingen.
5. Verlengde masters
De vergoeding die studenten kunnen ontvangen is zodanig aangepast dat studenten die een OVkaart ontvangen daar niet ook nog een vergoeding voor krijgen. Daarnaast is in artikel 5 een
overgangsbepaling opgenomen voor de huidige masterstudent die door ministeriele
overgangsregelingen ook voor de verlengde masteropleiding basisbeurs ontvangt.
6. Niet verleende accreditatie
De vergoeding die studenten kunnen ontvangen is zodanig aangepast dat studenten die een OVkaart ontvangen daar niet ook nog een vergoeding voor krijgen.

5

Bijlage: Regelingen profileringsfonds per 1 sept 2015 incl. aanpassingen
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REGELING FINANCIËLE ONDERSTEUNING OP GROND VAN OVERMACHT
vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 12 mei 2015.

INLEIDING
De artikelen Art. 7.51, 7.51c, 7.51f en 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek bevatten regels m.b.t. de financiële ondersteuning voor studenten die studievertraging
ondervinden door overmacht. Het College van Bestuur heeft de onderstaande regeling met
betrekking tot de toekenning van de financiële voorziening op grond van deze wettelijke regeling,
met instemming van de Universiteitsraad, op 12 mei 2015, 11 juni 2013 vastgesteld.

HOOFDSTUK 1. AFSTUDEERSTEUN VOOR STUDENTEN MET BASISBEURS

artikel 1 - Reikwijdte
Dit hoofdstuk is van uitsluitend van toepassing op de studenten bedoeld in artikel 12.14 van de Wet
studiefinanciering 2000 (dat wil zeggen de studenten die voor een bachelor- of masteropleiding recht
hebben op prestatiebeurs in de vorm van een basisbeurs).

artikel 12 - Financiële ondersteuning
De student die ten gevolge van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 27:
1. Studievertraging heeft opgelopen in de periode waarin hij studiefinanciering in de vorm van een
basisbeurs als prestatiebeurs heeft genoten én
2. Tijdens deze periode ingeschreven heeft gestaan "als student" aan de UU en daar wettelijk
collegegeld heeft betaald;
komt in aanmerking voor financiële ondersteuning indien hij zich als student bij de UU inschrijft voor
een opleiding waarvoor hem nog geen graad is verleend en waarvoor hij aan de betaling van het
wettelijk collegegeld heeft voldaan.

artikel 3 – Omvang financiële steun
De omvang van de financiële steun is gelijk aan de basisbeurs, aanvullende beurs, partnertoeslag
c.q. éénoudertoeslag die aanvrager genoot in de laatste maand van het studiejaar waarin de
bijzondere omstandigheden speelden.

HOOFDSTUK 2. AFSTUDEERSTEUN VOOR STUDENTEN MET STUDIEVOORSCHOT

artikel 4 - Reikwijdte
Dit hoofdstuk is van uitsluitend van toepassing op de studenten die na 31 augustus 2015 voor het
eerst voor het volgen van respectievelijk een bachelor- of een masteropleiding studiefinanciering
ontvingen op grond van hoofdstuk 5 van de Wet studiefinanciering 2000 in de vorm van een
prestatiebeurs inhoudende een aanvullende beurs, een reisvoorziening of een toeslag
eenoudergezin.
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artikel 5 - Financiële ondersteuning
De student die ten gevolge van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 7:
1. Studievertraging heeft opgelopen in de periode waarop de studielast van de opleiding op grond
van artikel 7.4a, eerste tot en met zevende lid, van de WHW is gebaseerd, waarbij deze
periode wordt vastgesteld door de gezamenlijke studielast van de bachelor- en
masteropleiding om te rekenen in maanden door deze te delen door 5, en daarvan de eerdere
inschrijfmaanden als student in het hoger onderwijs af te trekken.
Op verzoek van de student kan in plaats van deze periode uitgegaan worden van de periode
bedoeld in artikel 5.2, eerste lid Wet studiefinanciering 2000; daarbij dient de student aan te
tonen dat de vertraging is opgelopen gedurende deze periode.
2. Tijdens deze periode studiefinanciering heeft genoten en ingeschreven heeft gestaan ‘als
student’ aan de UU en daar wettelijk collegegeld heeft betaald;
komt in aanmerking voor financiële ondersteuning indien hij zich als student bij de UU inschrijft voor
een opleiding waarvoor hem nog geen graad is verleend en waarvoor hij aan de betaling van het
wettelijk collegegeld heeft voldaan.

artikel 6 – Omvang financiële steun
De omvang van de financiële steun is gelijk aan € 300 per maand. 1/12e van het bedrag
bedoeld in artikel 6.2a, tweede lid, Wet studiefinanciering 2000 naar de maatstaf van het
kalenderjaar waarin de laatste maand van het betreffende studiejaar valt.
De financiële steun wordt vermeerderd met de aanvullende beurs c.q. éénoudertoeslag die
aanvrager genoot in de laatste maand van het studiejaar waarin de bijzondere
omstandigheden speelden.
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HOOFDSTUK 3. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN EN STUDIEVERTRAGING

artikel 27 - Bijzondere omstandigheden: overmacht
1. Als bijzondere omstandigheid wordt aangemerkt:
a. ziekte van de aanvrager;
b. bijzondere familieomstandigheden
c. zwangerschap en bevalling van de aanvrager;
d. handicap of chronische ziekte van de aanvrager;
e. studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk
verzorgt
f. andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden, indien afwijzing zou leiden tot een
onbillijkheid van overwegende aard.
2. Indien de aanvrager door een handicap of chronische ziekte vertraging heeft opgelopen, dan is
een voorwaarde voor het in aanmerking komen voor afstudeersteun dat aanvrager een schriftelijke aanvraag heeft ingediend tot verlenging van de beursperiode (als bedoeld in artikel 5.2b c.q.
5.6, tiende lid WSF 2000). Bij de toekenning van financiële ondersteuning op grond van een
handicap of chronische ziekte wordt rekening gehouden met een eventuele compensatie die de
aanvrager reeds krijgt voor de studievertraging in de vorm van kwijtschelding studieschuld/ extra
prestatiebeurs.
3. Indien aanvrager gedurende de periode waarin studievertraging werd opgelopen als gevolg van
bijzondere omstandigheden een bestuursbeurs ontving van de Universiteit Utrecht, wordt bij de
vaststelling van de omvang van de afstudeersteun rekening gehouden met compensatie die de
aanvrager door die bestuursbeurs heeft gekregen
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artikel 38 – Melden; beperken studievertraging
1. In geval van studievertraging door overmacht moet de student zich bij het intreden van de
desbetreffende omstandigheid onverwijld, maar in ieder geval binnen 5 maanden, melden bij
studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog teneinde te overleggen over te nemen
maatregelen om de studievertraging zo veel mogelijk te beperken 1.
Als de bijzondere omstandigheden langer duren dan 5 maanden, heeft latere melding (dat wil
zeggen na die 5 maanden) tot gevolg dat uitsluitend de studievertraging gedurende de eerste 5
maanden en studievertraging in de maanden volgend op de melding voor vergoeding in
aanmerking komen.
2. Indien de bijzondere omstandigheden doorlopen in een volgend studiejaar is lid 1 van
overeenkomstige toepassing.
3. Indien voorzienbaar is dat een student als gevolg een omstandigheid als genoemd in artikel 2
lid 1 gedurende langere tijd niet met vrucht kan deelnemen aan het onderwijs, is een
voorwaarde voor steun dat hij adviezen van de studentendecaan, studieadviseur of
studentenpsycholoog om het verbruik van studiefinanciering te onderbreken opvolgt.

artikel 49 – Vaststellen studievertraging
De omvang van de studievertraging wordt per studiejaar vastgesteld. Op het eind van een
studiejaar wordt aan de hand van het aantal nominaal te behalen studiepunten en de
daadwerkelijk behaalde studiepunten berekend tot hoeveel maanden studievertraging de
bijzondere omstandigheden hebben geleid.

artikel 510 – Minimale omvang studievertraging
Studievertraging van minder dan één maand leidt niet tot een toekenning financiële ondersteuning.

HOOFDSTUK 4. PROCEDURE: AANVRAAG, BEHANDELING EN BESLISSING

artikel 611 - Aanvraag
1. Een aanvraag voor financiële ondersteuning wordt digitaal ingediend via het daartoe vastgestelde
formulier.
2. Aan de aanvrager wordt digitaal een ontvangstbevestiging gestuurd.

1

Er moet sprake zijn van "verantwoord studeergedrag" van betrokken student: dit betekent dat de student die
vertraging oploopt er alles aan moet doen om zijn vertraging zo beperkt mogelijk te houden. De universiteit geeft
studiebegeleiding, hulp bij de planning en indien noodzakelijk speciale faciliteiten. De student die vertraging
oploopt door bijzondere omstandigheden moet ook daadwerkelijk van deze begeleiding en faciliteiten van de
universiteit gebruik maken, als hij een beroep wil doen op afstudeersteun. Hiertoe strekt de meldingsplicht bij de
studiebegeleider in dit artikel. Met de studiebegeleider worden dan de maatregelen besproken die nodig zijn om te
voorkomen dat de studievertraging nodeloos oploopt.
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3. Aanvragen, ingediend na 31 december van het studiejaar volgend op dat waarin de desbetreffende bijzondere omstandigheden zich hebben voorgedaan, worden niet in behandeling genomen,
tenzij aanvrager aantoont dat een aanvraag achterwege is gebleven door overmacht.
4. Binnen 3 weken na verzending van de digitale aanvraag dienen de volgende stukken te worden
ingediend:
a. een verklaring van een studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog m.b.t. het
melden van de studievertraging als bedoel in artikel 38.
b. indien de aanvraag berust op een van de gronden, genoemd in artikel 27, eerste lid onder a, c
en d: een verklaring van een (behandelend) arts, psycholoog of verloskundige waaruit blijkt
gedurende welke periode de omstandigheden optraden;
c. indien de aanvraag berust op bijzondere familieomstandigheden: schriftelijke bewijsstukken
waaruit de bijzondere familieomstandigheden blijken;
d een Bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs m.b.t. de hoogte van de studiefinanciering/
prestatiebeurs in de laatste maand van het studiejaar waar de aanvraag betrekking op heeft.
5. Indien de aanvrager niet binnen de in lid 4 genoemde termijn de daarin genoemde stukken heeft
ingediend, of niet compleet heeft ingediend, krijgt hij een termijn van 1 week om de aanvraag aan
te vullen. Indien de aanvraag niet binnen deze termijn is aangevuld, wordt de aanvraag verder
niet behandeld. De aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld.

artikel 712 - Behandeling en beslissing
1. De directeur van Onderwijs & Onderzoek beslist namens het College van Bestuur op de aanvraag
binnen uiterlijk acht weken na ontvangst van de in artikel 611 lid 4 bedoelde stukken.
2. Een aanvraag als bedoeld in artikel 611 wordt voor advies voorgelegd aan de studentendecaan .
3. De beslissing houdt in:
- hetzij de afwijzing van de aanvraag;
- hetzij de toekenning van een termijn van financiële ondersteuning over een te bepalen
periode;
- hetzij het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend, of
omdat een onvolledige aanvraag niet binnen de termijn is aangevuld.
4. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de
beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken bij het
College van Bestuur ex artikel 7:1 Algemene Wet Bestuursrecht. In de beslissing die op het
bezwaarschrift wordt genomen, wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen deze beslissing
beroep kan instellen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs ex artikel 7.66 WHW.

artikel 813 – Omvang en Uuitbetaling afstudeersteun
1. De omvang van de financiële steun is gelijk aan de basisbeurs, aanvullende beurs,
partnertoeslag c.q. éénouder-toeslag die aanvrager genoot in de laatste maand van het
studiejaar waarin de bijzondere omstandigheden speelden.
De financiële ondersteuning wordt verstrekt in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt
uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. De eerste termijn gaat in met
ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek ontvangen is, tenzij de aanvrager
verzoekt om een ander, later tijdstip.
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HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

artikel 914 – Afwijkingsbevoegdheid
De directeur van Onderwijs & Onderzoek handelt namens het College van Bestuur bij aanvragen om
financiële ondersteuning overeenkomstig deze regeling, tenzij dat voor een of meer
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in
verhouding tot de met de regeling te dienen doelen.

artikel 105 - Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 20135.
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TOELICHTING
Algemeen
Deze regeling voorziet in ‘afstudeersteun’ voor studenten die door overmacht vertraging oplopen in
de studie. De regeling is bedoeld voor studenten met studiefinanciering. Daarbij zijn twee groepen:
studenten die onder het Studievoorschot vallen: de regels voor deze groep zijn opgenomen in
hoofdstuk 2;
studenten die nog recht hebben op een basisbeurs als prestatiebeurs, omdat zij reeds vóór 1
september 2015 ingeschreven waren voor resp. een bachelor- of masteropleiding: de regels
voor deze groep zijn opgenomen in hoofdstuk 1.
Artikelsgewijze toelichting
Hoofdstuk 1
Artikel 1
Per 1 september 2015 is de wet studievoorschot van kracht geworden. Deze wet bevat
overgangsrecht in artikel 12.14 van de Wet studiefinanciering 2000: daarin is opgenomen dat voor
degenen die reeds vóór 1 september 2015 ingeschreven waren voor resp. een bachelor- of
masteropleiding de oude regels van toepassing blijven: deze studenten houden recht op een
prestatiebeurs in de vorm van een basisbeurs.
Artikel 2
Voorwaarde voor steun is dat de student studievertraging oploopt door overmacht in de periode dat
hij een basisbeurs heeft. Daarbij moet het gaan om studenten die het wettelijk collegegeld aan de
Universiteit Utrecht betalen. Als een student ook bij een andere universiteit staat ingeschreven en
daar het wettelijk collegegeld heeft voldaan, zal betrokkene bij die instelling afstudeersteun moeten
aanvragen.
Artikel 3
De omvang van de afstudeersteun is gelijk aan de ontvangen beursdelen van de studiefinanciering:
basisbeurs en eventuele aanvullende beurs, partnertoeslag en éénoudertoeslag.
Hoofdstuk 2
Artikel 4
Studenten die onder het studievoorschot vallen, hebben geen recht op een basisbeurs.
Artikel 5
Voorwaarde voor steun is dat de student vertraging oploopt in de beursperiode. De beursperiode is
gelijk aan de cursusduur van bachelor en master en wordt door DUO aansluitend toegekend. Een
voorbeeld ter verduidelijking:
Voor de student met aanvullende beurs die een bachelor en vervolgens een 1-jarige master doet, is
de toekenning van studiefinanciering als volgt:
studiejaar 1 inschrijving bacheloropleiding studiefinanciering met aanvullende beurs
studiejaar 2 inschrijving bacheloropleiding studiefinanciering met aanvullende beurs
studiejaar 3 inschrijving bacheloropleiding studiefinanciering met aanvullende beurs
studiejaar 4 inschrijving bacheloropleiding studiefinanciering met aanvullende beurs
studiejaar 5 inschrijving masteropleiding
studiefinanciering (geen aanvullende beurs meer:
periode van 4 jaar is verbruikt).
Voor studenten die een aanvullende beurs krijgen, is uit het Bericht studiefinanciering dat studenten
jaarlijks krijgen over de hoogte van hun studiefinanciering, op te maken of zij nog in hun
beursperiode zitten. Bij studenten die vanwege het inkomen van hun ouders geen recht hebben op
een aanvullende beurs, is dit echter niet op te maken uit het Bericht van DUO. Daarom is in artikel 5
in plaats van de beursperiode aangesloten bij de cursusduur. Bepaald is dat de studievertraging moet
6

zijn opgelopen in de periode waarop de gezamenlijke studielast van de bachelor- en
masteropleiding is gebaseerd. Bij bijvoorbeeld een bachelor van 180 studiepunten en een master
van 60 studiepunten, bedraagt dit in totaal 240 studiepunten, Voor de omrekening naar maanden
wordt deze studielast gedeeld door vijf: 240 : 5 = 48 maanden (4 jaar). Van die maanden worden
de eerdere inschrijfmaanden als student in het hoger onderwijs afgetrokken (in die periode zal
betrokkene immers ook studiefinanciering hebben verbruikt).
Het kan voorkomen dat een student niet alle jaren van inschrijving ook studiefinanciering heeft
genoten. In dat geval zou de berekening in cursusjaren betrokkene tekort kunnen doen bij het
vaststellen van aanspraak op afstudeersteun. Om dat te voorkomen is in artikel 5 opgenomen dat
er op verzoek van de student in plaats van de cursusduurperiode, uitgegaan kan worden van de
beursperiode (in termen van de WSF 2000: de periode bedoeld in artikel 5.2, eerste lid WSF 2000).
Voorgeschreven is dan wel dat de student bewijsstukken moet aanleveren waarbij hij aantoont dat
de vertraging is opgelopen gedurende deze periode.
Artikel 6
Het bedrag is vastgesteld op 300 euro per maand.Er is geen aanvullende Studenten die onder het
studievoorschot vallen, hebben geen recht op een basisbeurs. Voor de bepaling van de hoogte van de
steun is daarom aangesloten bij het bedrag dat de studenten op grond van de Wet studiefinanciering
2000 krijgen als compensatie voor studievertraging op grond van een chronische ziekte of handicap.
Dat bedrag is opgenomen in art. 6.2a van de WSF 2000 en bedraagt naar de maatstaf van 1 januari
2014 eenmalig 1.200 euro voor een jaar, wat neerkomt op 100 euro per maand. Jaarlijks wordt dit
bedrag door de minister van OCW geïndexeerd.
Studenten die recht hebben op een aanvullende beurs of éénoudertoeslag krijgen in aanvulling op dit
vergoeding voor studenten die bedrag tevens de genoten aanvullende beurs/ éénoudertoeslag
ontvangengecompenseerd in de afstudeersteun.
Hoofdstuk 3
Artikel 7 en 8
In de artikelen 7 en 8 zijn de bijzondere omstandigheden die in aanmerking worden genomen,
gespecificeerd. Vereist is dat de student deze tijdig heeft gemeld en dat sprake was van ‘verantwoord
studeergedrag’ .
Artikel 9 en 10
De omvang van de studievertraging wordt per studiejaar vastgesteld aan de hand van het aantal
nominaal te behalen studiepunten en de daadwerkelijk behaalde studiepunten. Voorwaarde is dat er
minimaal één maand vertraging is opgelopen.
Hoofdstuk 4
Artikel 11 t/m 13
De procedure m.b.t. aanvraag, behandeling en beslissing is beschreven in de artikelen 11 t/m 13.
Hoofdstuk 5
Artikel 14
De regeling voorziet in een hardheidsclausule, waarbij de directeur O&O mag afwijken als sprake is
van een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 15
De gewijzigde regeling treedt in werking op 1 september 2015, tegelijk met de inwerkingtreding van
het Studievoorschot.
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Regeling Bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties van
Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht
Art. 7.51 en art. 7.51h van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb.1992,
593) bevat de opdracht om nadere regels te stellen m.b.t. de voorwaarden om in aanmerking te
komen voor een bestuursbeurs. De Colleges van Bestuur van Hogeschool Utrecht en de Universiteit
Utrecht hebben de onderstaande regels met betrekking tot de toekenning van bestuursbeurzen
vastgesteld, met instemming van respectievelijk de Centrale Medezeggenschapsraad op xx-yy-zzzz
en de Universiteitsraad op 11 juni 201315 mei 2015.

Formatted: Not Highlight

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1: Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op studenten die (bestuurs)activiteiten verrichten in een
studentenorganisatie, en niet op studentleden van bestuurs- of medezeggenschapsorganen binnen
de universiteit of hogeschool.
Artikel 2: Vaststelling budget
Jaarlijks stellen de Colleges van Bestuur van de HU en UU per kalenderjaar het budget voor
bestuursbeurzen vast. Uitgaande van de verhouding van de HU/UU-student-leden in de
verschillende organisaties zoeken de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht naar een passende
verdeling van de (middelen voor de) bestuursbeurzen. Op basis van het vastgestelde budget
stellen de colleges vervolgens de driejaarlijkse verdeling van bestuursbeurzen in artikel 5 en het
aantal bestuursbeurzen voor specifieke activiteiten genoemd in artikel 7 vast voor het studiejaar
dat in dat betreffende kalenderjaar aanvangt.
Hoofdstuk 2. Voorwaarden
Artikel 3: Voorwaarden voor studentenorganisatie
Voorwaarde voor een bestuursbeurs is dat de Colleges van Bestuur van de HU en/of UU hebben
vastgesteld dat de studentenorganisatie voldoet aan de algemene eisen en specifieke criteria zoals
vastgelegd in het door de Colleges van Bestuur vastgestelde ‘Beleidskader financiële ondersteuning
studentenorganisaties’.
Artikel 4: Voorwaarden voor student-bestuurders
1. Voor een bestuursbeurs, bedoeld in artikel 8 komt in aanmerking de student, die aan alle
onderstaande eisen voldoet:
a. de student vervult een bestuursfunctie waarvoor op grond van deze regeling een
bestuursbeurs ter beschikking is gesteld;
b. de student die een bestuursbeurs van Hogeschool Utrecht respectievelijk van de Universiteit
Utrecht aanvraagt, is gedurende zijn bestuursjaar ingeschreven "als student" aan
respectievelijk de HU of de UU, heeft daar wettelijk collegegeld betaald en geniet in dat jaar
ook studiefinanciering;
c. de bestuursfunctie wordt vervuld
door een bachelorstudent: binnen de eerste 60 inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
door een student in een eenjarige masteropleiding: binnen de eerste 72
inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
door een student in een tweejarige masteropleiding: binnen de eerste 84 inschrijvings
maanden in het Hoger Onderwijs
door een student in een driejarige masteropleiding: binnen de eerste 96
inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs
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d.
door een student in een vierjarige masteropleiding: binnen de eerste 108
inschrijvingsmaanden in het Hoger Onderwijs in de periode waarin de student recht heeft op
prestatiebeurs, dan wel:
- voor studenten die alleen een (bekostigde) bacheloropleiding volgen: tot en met uiterlijk het
eerste leenjaar na afloop van de beursperiode
voor studenten die na een (bekostigde) bacheloropleiding een (bekostigde)
masteropleiding volgen: tot en met uiterlijk het tweede leenjaar na afloop van de
beursperiode.
e.d.
(indien van toepassing) de student komt aantoonbaar niet in aanmerking voor een
bindend negatief studieadvies voor de opleiding waarvoor hij in het bestuursjaar staat
ingeschreven;
f.e.de student heeft op het peilmoment een gemiddelde studievoortgang van 30 studiepunten
per jaar van inschrijving bij een instelling voor Hoger Onderwijs geboekt. Bij de vaststelling
hiervan wordt uitgegaan van de volgende peilmomenten:
• bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 september en 1 januari: 1 september
• bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 januari en 1 mei: 1 januari
• bestuursactiviteiten die aanvangen tussen 1 mei en 1 september: 1 mei
Voor de vaststelling van de studievoortgangeis kunnen alle geregistreerde aantal studiepunten behaald voor opleidingen in het hoger onderwijs meetellen. Daarbij wordt rekening
gehouden met studievertraging die is ontstaan door
bijzondere omstandigheden die hebben geleid tot afstudeersteun
bestuursactiviteiten, die zijn gehonoreerd met een bestuursbeurs, en
deelname aan een HU/UU bestuurs- of medezeggenschapsorgaan;
g.f.
de student heeft bij aanvang van de bestuursfunctie nog niet het afsluitend examen 1
behaald van de opleiding die hij op dat moment volgt, waardoor hij/zij niet meer aan de
hiervoor gestelde voorwaarden onder dit artikel voldoet.
2. Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in het eerste lid, kan de student die:
- geen recht heeft op studiefinanciering prestatiebeurs omdat hij niet voldoet aan het vereiste
m.b.t. nationaliteit van art. 2.2 van de Wet op de Studiefinanciering 2000; dan wel op grond
van het nationaliteitsvereiste uitsluitend in aanmerking komt voor het collegegeldkrediet,
- wel voldoet aan de overige voorwaarden voor het recht op studiefinanciering (zoals m.b.t.
leeftijd, eigen inkomsten etc.),
in aanmerking komen voor een bestuursbeurs, bedoeld in artikel 8.

Hoofdstuk 3. Procedure driejaarlijkse verdeling bestuursbeurzen
Artikel 5: driejaarlijkse verdeling bestuursbeurzen
1. De Colleges van Bestuur toetsen één keer per drie jaar (2009, 2012, 2015 etc.) op basis van de
criteria genoemd in artikel 3:
welke studentenorganisaties voor de duur van de volgende drie studiejaren in aanmerking
komen voor bestuursmaanden, en
voor hoeveel bestuursmaanden die studentenorganisatie in aanmerking komt.
2. De Colleges van Bestuur stellen vóór 1 maart van het jaar volgend op het toetsingsjaar bedoeld
in het eerste lid de driejaarlijkse lijst met bestuursmaanden vast voor respectievelijk
studentbestuurders van de UU en de HU. De lijst geldt voor de drie studiejaren die volgen op
het toetsingsjaar.
3. Studentenorganisaties die in aanmerking willen komen voor plaatsing/continuering op de
driejaarlijkse lijst, dienen binnen een door de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de
Stafdienst Studentzaken HU aan te geven termijn, het hiertoe vastgestelde vragenformulier in
te dienen.

1
aan de HU: een examen van een Ad-programma, bachelorexamen resp. examen van bekostigde
masteropleiding; aan de UU: masterexamen, (dieren)artsexamen, apothekersexamen of doctoraalexamen.
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4. Plaatsing op de driejaarlijkse lijst na toetsing is in beginsel voor een periode van drie
studiejaren, tenzij in die periode niet langer aan de criteria van artikel 3 wordt voldaan.
Artikel 6: Verplichtingen organisatie die in driejaarlijkse lijst is opgenomen
1. De organisaties die op de driejaarlijkse lijst staan, zijn verplicht binnen een door de directeuren
van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de Stafdienst Studentzaken HU aan te geven
termijn een opgave te verstrekken van de studentbestuurders aan wie zij bestuursbeurzen
willen toekennen, met daarbij aangegeven per persoon het bedrag aan bestuursbeurs. Het
totale bedrag mag niet hoger zijn dan het bedrag waarvoor de organisatie in aanmerking komt.
2. Indien een student-bestuurder tussentijds stopt met de bestuursfunctie, dient het betreffende
bestuur dit onmiddellijk te melden aan de directeur van de directie Onderwijs & Onderzoek UU
en de directeur van de Stafdienst Studentzaken (HU).
3. Indien een organisatie wordt opgeheven dient het betreffende bestuur dit onmiddellijk te
melden aan de directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de directeur van de
Stafdienst Studentzaken HU.

Hoofdstuk 4. bestuursbeurs voor specifieke activiteiten
Artikel 7: Bestuursbeurs voor specifieke activiteiten
1. Voor specifieke activiteiten, georganiseerd ten behoeve van de studentengemeenschap HU/UU
die voldoen aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden, kunnen een of meer bestuursbeurzen
ter beschikking worden gesteld.
2. Aanvragen hiervoor moeten voor aanvang van de activiteit schriftelijk door middel van het
daartoe vastgestelde formulier bij de directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en
de Stafdienst Studentzaken HU worden ingediend.
3. De directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de Stafdienst Studentzaken HU
beslissen namens de Colleges van Bestuur op de aanvraag.

Hoofdstuk 5. Omvang bestuursbeurs
Artikel 8: Omvang bestuursbeurs
1.

Eén bestuursmaand bedraagt 300289 euro. De omvang van het budget aan bestuursbeurzen
voor de studentenorganisatie bedraagt in totaal het aantal maanden vermeld in de driejaarlijkse
lijst maal 289 euro.

2.

Het bestuur verdeelt het budget van de bestuursbeurzen van de UU over UUstudentbestuursleden van de studentenorganisatie en het budget van bestuursbeurzen van de
HU over HU-studentbestuursleden van de studentenorganisatie.

Artikel 9: Beperken opeenstapelen bestuursbeurzen
In totaal kan een student:
- gedurende een studiejaar niet meer dan 10 3.000 euro bestuursmaanden bestuursbeurs op
grond van deze regeling ontvangen;
- die alleen een bekostigde bacheloropleiding volgt maximaal 15 4.500 euro
bestuursbeursmaanden op grond van deze regeling ontvangen
- die na een bekostigde bacheloropleiding een bekostigde masteropleiding volgt in totaal
maximaal 6.000 euro bestuursbeurs 20 bestuursmaanden op grond van deze regeling
ontvangen.
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Hoofdstuk 6. Procedure aanvraag, behandeling en beslissing
Artikel 10: Aanvraag
1.

Een aanvraag voor een bestuursbeurs moet via het daartoe vastgestelde digitale formulier
worden ingediend vóór aanvang van de bestuursfunctie. Aanvragen ingediend na 1 juni van het
studiejaar waarin de bestuursactiviteiten plaatsvinden, worden niet in behandeling genomen.

2.

Een aanvraag bestaat uit twee onderdelen:
Het verzoek conform artikel 6 lid 1 van deze regeling; en
Het daaropvolgende verzoek van het individuele bestuur- en/of commissielid dat de
toekenning en uitkering verzoekt van het onder a. verdeelde bedrag,

Artikel 11: Behandeling en beslissing
1. Aanvragen van HU-studenten worden behandeld door de directeur van de Stafdienst
Studentzaken HU, aanvragen van UU-studenten door de directeur van de directie Onderwijs &
Onderzoek UU. De directeur beslist namens het College van Bestuur op de aanvraag binnen
uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag.
2. De
-

beslissing houdt in:
hetzij de afwijzing van de aanvraag;
hetzij de toekenning van een bestuursbeurs over een te bepalen periode;
hetzij het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend.

3. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de
beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen de beslissing bezwaar kan maken
bij het College van Bestuur.
4. De bestuursbeurs wordt verstrekt in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uitbetaald aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft. De eerste termijn gaat in met
ingang van de maand volgend op de maand waarin het verzoek ontvangen is
Artikel 12: Intrekken, terugvorderen
1. De directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de Stafdienst Studentzaken HU
zijn bevoegd de beslissing tot het toekennen van een bestuursbeurs in te trekken en
toegekende en/of uitgekeerde bestuursbeurzen terug te vorderen als:
- de student tussentijds stopt met het vervullen van zijn bestuursfunctie;
- de activiteiten waarvoor de bestuursbeurs is toegekend niet hebben plaatsgevonden;
- er bij nader onderzoek niet is voldaan aan de aan de bestuursbeurs verbonden voorwaarden
als gesteld in hoofdstuk 2 en artikel 9 van deze regeling.
2. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de
beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen de beslissing bezwaar kan maken bij
het College van Bestuur.
Hoofdstuk 7. Slot
Artikel 13: Hardheidsclausule
De directeuren van de directie Onderwijs & Onderzoek UU en de Stafdienst Studentzaken HU zijn
bevoegd om van de bepalingen in deze regeling af te wijken indien strikte toepassing zou leiden tot
een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 14: Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking per 1 september 20153.
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Regeling Bestuursbeurzen voor studentleden in universitaire bestuursorganen

Comment [fpe3]: Er is geen
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Inleiding
Student-leden van bepaalde universitaire bestuurs- of medezeggenschapsorganen komen op grond
van artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb.1992, 593)
in aanmerking voor financiële steun. In de onderhavige regeling is vastgelegd op hoeveel steun in de
vorm van een bestuursbeurs deze studenten kunnen rekenen. Het College van Bestuur heeft deze
regeling met instemming van de Universiteitsraad op 11 juni 201315 mei 2015 vastgesteld.
artikel 1: rechthebbenden
1.

Voor een bestuursbeurs, bedoeld in artikel 2 komt in aanmerking de student, die:
- lid is van de Universiteitsraad voor een eerste of tweede jaar, of
- lid is van een universitair bestuurs- of medezeggenschapsorgaan opgenomen in de Bijlage bij
deze regeling.
De student die voor een derde of volgende jaar lid is van de Universiteitsraad komt niet in
aanmerking voor een bestuursbeurs.

2. De decaan van de faculteit legt jaarlijks, voor aanvang van het studiejaar namens het College van
Bestuur in de Bijlage bij deze regeling voor elk bestuurs- of medezeggenschapsorgaan in diens
faculteit vast voor hoeveel steun de student-leden in aanmerking komen. Hierbij wordt het
bepaalde in artikel 2 in acht genomen.
artikel 2: omvang bestuursbeurs
1. De decaan van de faculteit stelt voor de leden in de verschillende bestuurs- of
medezeggenschapsorganen vast hoe groot de gemiddelde tijdsinvestering per week is. De hoogte
van de bestuursbeurs is volgens de onderstaande tabel afhankelijk van de gemiddelde
tijdsinvestering per week, gekoppeld aan een gedeelte van het in artikel 3.18 Wsf 2000
bedoelde (of genoemde??) normbedrag Hoger Onderwijs de maximale studiefinanciering op 1
september van het betreffende studiejaar. Hierop wordt een toeslag gegeven bestaande uit
x/10e (resp. x/20e) van het verschil tussen het verschuldigde wettelijk collegegeld en het
minimumbedrag van het gedeeltelijk wettelijk collegegeld bedoeld in art. 7.45, vierde lid
tweede, WHW.

Groep Tijdsinv. Gemiddeld/ week
O
minder dan 1 halve werkdag

I

1 halve werkdag

II

2 halve werkdagen

III

3 halve werkdagen

IV

4 halve werkdagen

V

5 halve werkdagen

VI

6 halve werkdagen

VII

7 halve werkdagen

VIII

8 halve werkdagen

Grondslag
geen vergoeding, of
5% van het normmbedrag H.O.van max.
studiefinanciering
10% van het normbedrag H.O. max.
studiefinanciering
20% van het normbedrag H.O.max.
studiefinanciering
30% van het normbedrag H.O.max.
studiefinanciering
40% van het normbedrag H.O.max.
studiefinanciering
50% van het normbedrag H.O.max.
studiefinanciering
60% van het normbedrag H.O.max.
studiefinanciering
70% van het normbedrag H.O. max.
studiefinanciering
80% van het normbedrag H.O. max.
studiefinanciering
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IX

9 halve werkdagen

X

10 halve werkdagen

90% van het normbedrag H.O.max.
studiefinanciering
100% van het normbedrag H.O.max.
studiefinanciering

2. Voor student-leden van de universiteitsraadUniversiteitsraad bedraagt de bestuursbeurs 74%
van het in artikel 3.18 Wsf 2000 bedoelde (of genoemde???) normbedrag op 1 september van het
betreffende studiejaar. de maximale studiefinanciering.
3. Als de aanvrager slechts gedurende een deel van het jaar de bestuursfunctie vervult, wordt de
omvang van de bestuursbeurs naar rato verminderd.
4. Studenten die een aanvullende beurs genieten in hun bestuursjaar kunnen een toeslag krijgen
op de in het eerste lid genoemde bedragen. De hoogte van deze toeslag bedraagt het op basis
van de tabel in het eerste lid vastgestelde x/10e (resp. x/20e) vermenigvuldigd met twaalf maal
de aanvullende beurs die aanvrager geniet in de maand september van het betreffende
studiejaar.
artikel 3 - aanvraag
1. Een aanvraag voor een bestuursbeurs wordt ingediend bij de decaan van de faculteit door
middel van een daartoe strekkend formulier. Student-leden van de Universiteitsraad dienen de
aanvraag voor een bestuursbeurs in bij het College van Bestuur.
2. Aanvragers die een beroep doen op de toeslag bedoeld in artikel 2, vierde lid, zenden bij de
aanvraag de volgende stukken mee:
- een bewijsstuk waaruit de hoogte van de in de maand september van het betreffende
studiejaar genoten aanvullende beurs blijkt;
- of desgevraagd een verklaring van de directie Onderwijs & Onderzoek waaruit de hoogte van
de toeslag blijkt.
1. Aan de aanvrager wordt binnen uiterlijk 2 weken een ontvangstbevestiging gestuurd.
2. Aanvragen, ingediend na afloop van het studiejaar volgend op dat waarin de desbetreffende
bestuursfunctie werd vervuld, worden niet in behandeling genomen, tenzij aanvrager aantoont dat
een aanvraag achterwege is gebleven door overmacht.
artikel 4 - behandeling en beslissing
1. De decaan van de faculteit beslist op de aanvraag binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van de
aanvraag. Het College van Bestuur beslist op aanvragen van student-leden van de
Universiteitsraad binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanvraag.
2. De beslissing houdt in:
- hetzij de afwijzing van de aanvraag
- hetzij de toekenning van een bestuursbeurs over een te bepalen periode
- hetzij het niet in behandeling nemen van de aanvraag, omdat deze niet tijdig is ingediend.
3. De met redenen omklede beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager. In de
beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken bij het
College van Bestuur ex artikel 7:1 Algemene Wet Bestuursrecht. In de beslissing die op het
bezwaarschrift wordt genomen, wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen deze beslissing
beroep kan instellen bij het College van beroep voor het hoger onderwijs ex artikel 7.66 WHW.
artikel 5 –Uitbetaling bestuursbeurs
De bestuursbeurs wordt verstrekt in gelijke maandelijkse termijnen. Een termijn wordt uitbetaald
aan het einde van de maand waarop zij betrekking heeft.
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artikel 6 - Hardheidsclausule
De decaan van de faculteit (c.q. het College van Bestuur in geval van aanvragen van student-leden
van de Universiteitsraad) is bevoegd om van de bepalingen in deze regeling af te wijken indien
strikte toepassing zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.
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Regeling Utrecht Excellent Scholarships voor niet-EU/EER-onderdanen

Comment [fpe5]: Er is geen
overgangsregeling nodig

Als bedoeld in artikel 7.51d, derde lid, WHW; vastgesteld op 11 juni 201315 mei 2015 door het
College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad.
artikel 1: Voorwaarden voor een beurs
1.

Voor een beurs, bedoeld in artikel 3 komt in aanmerking de student, die:
a. niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie/ Europese Economische
Ruimte, Zwitserland of Suriname en instellingscollegegeld verschuldigd is aan de
Universiteit Utrecht;
b. een niet-Nederlandse vooropleiding op middelbare school en/of bachelor niveau heeft;
c. ingeschreven is voor een internationaal (bekostigd) masterprogramma van de Universiteit
Utrecht dat op 1 september start, dan wel voor het bachelorprogramma in Economics and
Business Economics of het University College Utrecht;
d. (indien van toepassing:) voldoet aan de voorwaarden om een Nederlands visum te krijgen;
e. door de Graduate school resp. de Undergraduate School van USE of de dean van het UCU
is geselecteerd als de kwalitatief beste internationale kandidaat op basis van de volgende
criteria:
goede tot excellente academische resultaten heeft behaald;
in staat is het programma af te ronden in de tijd die ervoor staat.

2.

Geselecteerde kandidaten die aan de voorwaarden van het eerste lid voldoen, krijgen in mei
voorafgaand aan het studiejaar waarin zij zijn toegelaten een beurs aangeboden. Studenten
kunnen geen beurs op grond van deze regeling aanvragen.

artikel 2 – Vaststelling budget
1. Jaarlijks stelt het College van Bestuur per kalenderjaar het budget voor de beurzen op grond
van deze regeling vast.
2. Op basis van het gemiddelde van het totaal aantal ingeschreven studenten in Engelstalige
programma’s over de twee voorgaande jaren verdeelt het College van Bestuur dit budget onder
de graduate schools, de Undergraduate School van USE en University College Utrecht.
3. Er worden slechts beurzen op grond van deze regeling verstrekt voor zover daarvoor gelden
beschikbaar zijn in het betreffende boekjaar.
artikel 3 – Toekenning en omvang van de beurs
1. De beurs wordt toegekend voor een studiejaar. De beurs kan jaarlijks verlengd worden, tot
uiterlijk de duur van het programma.
2. De Graduate school resp. de Undergraduate School van USE of de dean van het UCU bepaalt
de beurs van de geselecteerde kandidaten:
platinum dekt collegegeld + € 10.000 levensonderhoud
gold dekt het collegegeld
silver 75% van het collegegeld
bronze 50% van het collegegeld, of
ivory 25% van het collegegeld.

Comment [avdh6]: Wordt dit
daadwerkelijk uitgekeerd als beurs
of gaat dit in de praktijk als waiver
op het collegegeld?
Deze beurzen zijn wel fiscaal
belast (komen boven de maximale
sf uit: wordt dat ook als zodanig
geadministreerd?

3. De beslissing houdt in de toekenning van een gift.
4.

Comment [fpe7]: Moet ik nog
navragen bij Femke 09-03-2015

De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de student. In de beslissing wordt deze erop
gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken bij het College van Bestuur.
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Regeling financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen
Vastgesteld op 11 juni 2013 door het college van bestuur met instemming van de universiteitsraad.

Inleiding
In artikel 7.4a, achtste lid van de WHW staat dat universiteiten de studielast van éénjarige
masteropleidingen mogen vergroten. Artikel 7.51a, eerste lid sub d WHW schrijft voor dat de
universiteit in dat geval een regeling voor financiële ondersteuning voor studenten in de verlengde
masteropleidingen moet treffen. In deze regeling zijn de voorwaarden voor steun, de omvang
daarvan en de regels van procedurele aard nader uitgewerkt. Het College van Bestuur heeft deze
regeling met instemming van de Universiteitsraad op 15 mei 2015 vastgesteld.

Artikel 1 - voorwaarden steun
1.

Voorwaarde voor financiële ondersteuning als bedoeld in artikel 2 is dat de student:
a. binnen de diplomatermijn als bedoeld in de WSF 2000 het masterexamen heeft behaald van
een door de Universiteit Utrecht verlengde masteropleiding, èn
b. gedurende het verlengde deel van de masteropleiding niet meer in aanmerking komt voor
studiefinanciering in de vorm van een aanvullende beurs en/of toeslag eenoudergezin
prestatiebeurs, èn
c. gedurende de periode die overeenstemt met de studielast die uitgaat boven de 60
studiepunten, voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van een lening als bedoeld in
artikel 5.2, vierdederde lid van de WSF 2000
d. geen vijfde jaar aanvullende beurs en/of toeslag eenoudergezinprestatiebeurs heeft
gekregen door toepassing van art. 5.2 lid 1, artikel 5.2.a of artikel 5.2.c lid 16, eerste t/m
negende lid, van de WSF 2000.

2.

Een student kan niet voor meer dan één door de Universiteit Utrecht verlengde masteropleiding
financiële steun ontvangen.

3.

Geen steun is mogelijk als de verlengde opleiding zodanig is geprogrammeerd dat de student
binnen één jaar het afsluitend examen van de verlengde opleiding kan halen.

Artikel 2 - omvang van de steun
1.

De financiële ondersteuning is gelijk aan het aantal maanden dat overeenstemt met de studielast
die uitgaat boven de 60 studiepunten, maal het maandbedrag dat laatstelijk (in de 48e resp. 60e
maand indien art. 5.2b6, tiende lid van de WSF 2000 is toegepast) als aanvullende beurs en/of
toeslag eenoudergezinprestatiebeurs (basisbeurs, aanvullende toeslag partner of één-oudergezin)
werd ontvangen.

2.

Indien de student tijdens de periode die overeenstemt met de studielast die uitgaat boven de 60
studiepunten, één of meer maanden in aanmerking komt voor studiefinanciering in de vorm van
een aanvullende beurs en/of toeslag eenoudergezinprestatiebeurs, wordt de financiële
ondersteuning bedoeld in het eerste lid verminderd met dat aantal maanden.

3.

Indien de student tijdens de periode die overeenstemt met de studielast die uitgaat boven de 60
studiepunten het masterexamen behaalt van de opleiding waarvoor steun wordt gevraagd, wordt
9

over de maanden na het behalen van het afsluitend examen geen steun meer verstrekt.
4.

De financiële ondersteuning wordt ineens als gift uitgekeerd.

Artikel 3 - verzoek
1.

Een verzoek om financiële ondersteuning moet digitaal worden ingediend binnen 4 weken na het
behalen van het masterexamen van de opleiding waarvoor steun wordt gevraagd, bij de directeur
van de directie Onderwijs & Onderzoek door middel van een daartoe strekkend formulier.

2.

Bij het verzoek worden gevoegd:
een kopie van het masterexamen van de opleiding waarvoor steun wordt gevraagd.
een verklaring van de Dienst Uitvoering Onderwijs waaruit de hoogte van de laatstelijk
genoten aanvullende beurs en/of toeslag eenoudergezinprestatiebeurs van betrokkene
blijkt.

3.

De directeur Onderwijs & Onderzoek beslist namens het College van Bestuur op de aanvraag
binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van het verzoek. De beslissing houdt in:
hetzij de afwijzing van de aanvraag;
hetzij de (gedeeltelijke) toekenning van financiële ondersteuning.

4.

In de beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken
bij het College van Bestuur. In de beslissing die op het bezwaarschrift wordt genomen, wordt de
aanvrager erop gewezen dat hij tegen deze beslissing beroep kan instellen bij het College van
beroep voor het hoger onderwijs.

Artikel 4: hardheidsclausule
Financiële ondersteuning is tevens mogelijk indien strikte toepassing van deze regeling zou leiden tot
een onbillijkheid van overwegende aard.

artikel 5 - Overgangsrecht
Voor studenten bedoeld in artikel 12.14 van de Wet studiefinanciering 2000 die voor de verlengde
masteropleiding recht hebben op prestatiebeurs in de vorm van een basisbeurs, blijft de ‘Regeling
financiële ondersteuning studenten in verlengde masteropleidingen’ zoals die luidde op 31 augustus
2015 van kracht.

artikel 6 - Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2015.
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Regeling financiële ondersteuning studenten in opleidingen waaraan niet langer
accreditatie is verleend
Inleiding
Artikel 7.51b WHW schrijft voor dat de universiteit voorzieningen treft voor de financiële
ondersteuning van een student die aan de desbetreffende instelling is ingeschreven voor een
opleiding waaraan niet opnieuw accreditatie is verleend waardoor de student niet langer aanspraak
op studiefinanciering maakt. Het College van Bestuur heeft deze regeling met instemming van de
Universiteitsraad op 15 mei 2015 vastgesteld.

Vastgesteld op 11 juni 2013 door het college van bestuur met instemming van de universiteitsraad.

Artikel 1 - voorwaarden steun
Voorwaarde voor financiële ondersteuning als bedoeld in artikel 2 is dat de student:
a. ingeschreven is voor een bekostigde opleiding van de Universiteit Utrecht waaraan niet langer
accreditatie is verleend,
b. de opleiding niet aan een andere universiteit kan voltooien,
c. feitelijk studerend is en een zodanige studievoortgang heeft dat hij binnen de diplomatermijn
als bedoeld in de WSF 2000 het examen zal behalen van de onder a bedoelde opleiding,
d. op het tijdstip waarop de accreditatie van de opleiding afloopt, aanspraak heeft op
studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs (aanvullende beurs en/of toeslag
éénoudergezin),
e. zonder onderbreking de onder a bedoelde opleiding blijft volgen.

Artikel 2 - omvang van de steun
1.

De hoogte van de financiële ondersteuning is gelijk aan de prestatiebeurs (basisbeurs,
aanvullende beurs en/of, toeslag partner of toeslag één-oudergezin) die laatstelijk door de
student werd ontvangen.

2. Het aantal maanden steun wordt berekend door het aantal door de student nog te behalen
studiepunten voor de opleiding, gerekend vanaf de maand van afloop van de accreditatie, te
delen door vijf. Dit aantal wordt verminderd met de maanden (gerekend vanaf de maand van
afloop van de accreditatie) waarover de student voor de in artikel 1 onder a bedoelde opleiding
geen aanspraak meer gehad zou hebben op prestatiebeurs in de vorm van een gift.
3.

De financiële ondersteuning wordt maandelijks uitgekeerd.

4.

Indien
het examen van de opleiding waaraan niet langer accreditatie is verleend, wordt behaald
binnen de diplomatermijn als bedoeld in de WSF 2000, en
de voor die opleiding genoten prestatiebeurs niet omgezet wordt in een gift omdat de
opleiding waarvan het diploma is behaald niet meer geaccrediteerd is,
de student binnen de diplomatermijn geen ander examen behaalt waardoor de voor de
opleiding genoten prestatiebeurs wordt omgezet in een gift,
wordt de steun vermeerderd met de voor die opleiding genoten prestatiebeurs.

Artikel 3 - verzoek
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1.

Een verzoek om financiële ondersteuning ex artikel 2.2 moet worden ingediend binnen 6 weken
na het einde van de accreditatie bij de directeur van de directie Onderwijs & Onderzoek door
middel van een daartoe strekkend formulier. Een verzoek om financiële ondersteuning ex artikel
2.4 wordt ingediend als vaststaat dat de student binnen de diplomatermijn geen diploma meer
kan behalen waardoor de voor de opleiding genoten prestatiebeurs wordt omgezet in een gift.

2.

Bij het verzoek wordt een verklaring van de Dienst Uitvoering Onderwijs gevoegd waaruit de
hoogte van de laatstelijk genoten prestatiebeurs van betrokkene blijkt.

3.

De directeur Onderwijs & Onderzoek beslist namens het College van Bestuur op de aanvraag
binnen uiterlijk zes weken na ontvangst van het verzoek. De beslissing houdt in:
hetzij de afwijzing van de aanvraag;
hetzij de (gedeeltelijke) toekenning van financiële ondersteuning.

4.

In de beslissing wordt de aanvrager erop gewezen dat hij tegen het besluit bezwaar kan maken
bij het College van Bestuur. In de beslissing die op het bezwaarschrift wordt genomen, wordt de
aanvrager erop gewezen dat hij tegen deze beslissing beroep kan instellen bij het College van
beroep voor het hoger onderwijs.

Artikel 4: hardheidsclausule
Financiële ondersteuning is tevens mogelijk indien strikte toepassing van deze regeling zou leiden
tot een onbillijkheid van overwegende aard.
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