Regeling Bestuursbeurzen voor studentleden in universitaire bestuursorganen
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 15 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 normbedrag Hoger Onderwijs 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, tweede, WHW.

Groep Tijdsinv. Gemiddeld/ week
O
minder dan 1 halve werkdag
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
2.

1 halve werkdag
2 halve werkdagen
3 halve werkdagen
4 halve werkdagen
5 halve werkdagen
6 halve werkdagen
7 halve werkdagen
8 halve werkdagen
9 halve werkdagen
10 halve werkdagen

Grondslag
geen vergoeding, of
5% van het normbedrag H.O.
10% van het normbedrag H.O.
20% van het normbedrag H.O.
30% van het normbedrag H.O.
40% van het normbedrag H.O.
50% van het normbedrag H.O.
60% van het normbedrag H.O.
70% van het normbedrag H.O.
80% van het normbedrag H.O.
90% van het normbedrag H.O.
100% van het normbedrag H.O.

Voor student-leden van de Universiteitsraad bedraagt de bestuursbeurs 74% van het in artikel
3.18 Wsf 2000 bedoelde normbedrag op 1 september van het betreffende studiejaar.
vermeerderd met de in het eerste lid van dit artikel genoemde toeslag.

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.
3. Aan de aanvrager wordt binnen uiterlijk 2 weken een ontvangstbevestiging gestuurd.
4. 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.
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.

