Regeling compensatie studievertraging bij topsporters
Vastgesteld door het College van Bestuur met instemming van de Universiteitsraad op 26 juni 2017.
INLEIDING
De artikelen 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
bijzondere omstandigheden. 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 26 juni 2017 vastgesteld.

HOOFDSTUK 1. REIKWIJDTE EN FINANCIËLE COMPENSATIE
artikel 1 - Reikwijdte
Deze regeling is uitsluitend van toepassing op studenten die:
a. wettelijk collegegeld hebben betaald aan de Universiteit Utrecht;
b. in het bezit zijn van een Nederlandse A-status, HP-status, Selectie-status, Bondsstatus, IT-Status, NT-status
of Belofte-status; of gedurende de onder artikel 1 sub a genoemde periode aan de Universiteit Utrecht over
een van deze statussen hebben beschikt; of gedurende onder artikel 1 sub a genoemde periode aan de
Universiteit Utrecht beschikte over de Regio-1 status van Vereniging Sport Utrecht (afgeschaft per 1
september 2016) of B-status van NOC*NSF (afgeschaft per 1 januari 2017); en
c. deze status hebben laten vastleggen bij de studentendecaan Topsport 1.
artikel 2 - Financiële ondersteuning
a.
De student, als beschreven in artikel 1, die ten gevolge van het beoefenen van de topsport gemiddeld
minder dan 60 EC per jaar heeft behaald tijdens de hoofdopleiding waar hij collegegeld voor betaalt als
bedoeld in artikel 6 lid 1, komt in aanmerking voor financiële ondersteuning zolang er nog geen graad is
verleend voor de opleiding waarvoor hij aan de betaalverplichting heeft voldaan.
b.
In beginsel komt niet in aanmerking die studievertraging die is ontstaan in de periode dat de topsporter een
stipendium van NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ontving. Bij
sporters met een onkostenvergoeding vanuit de sportbond, de sportclub of een sponsorcontract, wordt het
toegekende bedrag meegewogen en kan het in mindering worden gebracht voor zover dit gezien de
betreffende situatie redelijk is.
artikel 3 – Omvang financiële steun
1. De financiële steun bedraagt maximaal 10 maanden per persoon voor de gehele inschrijfperiode als bedoeld
in artikel 6 lid 1 aan de Universiteit Utrecht (bachelor en/of master). Studievertraging van minder dan één
maand leidt niet tot een toekenning van financiële ondersteuning.
2. De omvang van de financiële steun is gelijk aan € 425 per maand.
3. De financiële ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van een gift.
HOOFDSTUK 2. TOPSPORT EN STUDIEVERTRAGING
artikel 4 – Vaststellen studievertraging
a. De omvang van de studievertraging wordt eenmalig op schriftelijk verzoek van de topsporter bepaald aan de
hand van:
 bewijsstukken die de relatie aantonen tussen de studievertraging en de sport;
 het aantal studiepunten dat de student heeft gehaald in de periode dat de topsportstatus geregistreerd
stond aan de Universiteit Utrecht;
 het aantal studiepunten dat de student in die periode had kunnen halen; en
 het in artikel 5 vermelde verantwoorde studiegedrag.
b. De omvang van de studievertraging wordt vastgesteld:
 op het moment dat de studievertraging door topsport 60 EC is of meer; of
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Een topsportende student dient zijn status ieder jaar opnieuw vast te leggen om gebruik te kunnen blijven maken van
voorzieningen.
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 bij een vertraging van minder dan 60 EC op het moment dat de totale vertraging van het einddiploma
bekend is. Als de student zowel een bachelor als een master, of alleen een masteropleiding volgt aan de
Universiteit Utrecht, wordt het behalen van de mastergraad als einddiploma gezien.
artikel 5 - Melden; beperken studievertraging
Het topsportbeleid van de Universiteit Utrecht biedt facultaire ondersteuning (zoals aanpassingen in het
studierooster) met als doel het voorkomen, of in ieder geval zo veel als mogelijk beperken, van studievertraging
door topsport.
Een topsporter wordt geacht tijdig en zo veel als mogelijk gebruik te maken van de begeleiding en faciliteiten
van de universiteit, en wanneer voorzienbaar is dat hij als gevolg van topsport gedurende langere tijd niet met
vrucht kan deelnemen aan het onderwijs, advies in te winnen bij de studieadviseur of studentendecaan met
betrekking tot de inschrijving aan de Universiteit Utrecht, en dit advies op te volgen ten einde zijn
studievertraging zo veel mogelijk te beperken.
Het niet opvolgen van het advies kan er toe leiden dat de topsporter over dat deel van de vertraging geen
compensatie ontvangt.

HOOFDSTUK 3. PROCEDURE: AANVRAAG, BEHANDELING EN BESLISSING
artikel 6 - Aanvraag
1. Een aanvraag voor financiële ondersteuning wordt eenmalig en digitaal ingediend op de manier zoals
beschreven in het Topsportbeleid van de Universiteit Utrecht:



als de totale vertraging door topsport aan de Universiteit Utrecht (hetzij alleen de bachelor, hetzij alleen
master, hetzij bachelor én master) bekend is; en
in ieder geval twee maanden voordat de aanvrager afgestudeerd is voor het laatste diploma dat de
aanvrager aan de Universiteit Utrecht verwacht te behalen.

2. Een digitale aanvraag is voorzien van:






Een (eigen) verklaring van de vertraging, inclusief vermelding van de verwachte afstudeerdatum;
Bewijsstukken die vertraging als gevolg van topsport kunnen bevestigen, zoals een officiële verklaring van
de bond, bondscoach of NOC*NSF, inclusief contactgegevens;
Bewijs van andere inkomstenbronnen voor zover van toepassing (zie artikel 2 sub b);
Een toestemmingsverklaring dat informatie over het gebruik van voorzieningen bij de studieadviseur kan
worden opgevraagd;
Een IBAN-nummer.

3. Aan de aanvrager wordt digitaal een ontvangstbevestiging gestuurd.
4. Aanvragen die na het afstuderen worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

artikel 7 - Behandeling en beslissing
1. De directeur Onderwijs & Onderzoek beslist namens het College van Bestuur op de aanvraag binnen uiterlijk
acht weken na ontvangst van de in artikel 6 lid 2 bedoelde stukken.
2. Een aanvraag als bedoeld in artikel 6 wordt voor advies voorgelegd aan de studentendecaan topsport.
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.
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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 8 - Uitbetaling Topsportcompensatie
De financiële ondersteuning wordt ineens aan de aanvrager verstrekt binnen vier weken na in het artikel 7
vermelde besluit.

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN
artikel 9 – 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 10 - Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017.
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