Regeling afstudeersteun studenten TU Delft
HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Overwegende dat het noodzakelijk is dat nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot het
verstrekken van financiële ondersteuning aan studenten van de Technische Universiteit Delft;
Overwegende dat in de regelgeving ter zake van financiële ondersteuning aan studenten rekening
dient te worden gehouden met de op 1 september 2002 op de Technische Universiteit Delft
ingevoerde bachelor-masterstructuur en dat de overige wijzigingen wenselijk zijn;
Overwegende dat het verder wenselijk is te komen tot een nieuwe regeling voor de toekenning van
financiële ondersteuning aan studenten;
Gelet op artikel 7.51 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
Met instemming van de Centrale Studentenraad (overlegvergadering d.d. 13 oktober 2005 en brief
d.d. 24 oktober 2005, met ref. SB/SR/05/09) 1;
BESLUIT
Vast te stellen de navolgende regeling:
Artikel 1 Definities
1.1
WHW
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ( Stb. 1992, 593);
1.2
WSF 2000
de Wet studiefinanciering 2000 (Stb. 2000, 286);
1.3
TU Delft
de Technische Universiteit Delft;
1.4
College van Bestuur
het instellingsbestuur van de TU Delft;
1.5
Student
Degene die bij de TU Delft is ingeschreven voor een door de TU Delft aangeboden
voltijdopleiding en uit dien hoofde gebruik maakt van onderwijsvoorzieningen,
examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard ten behoeve van initieel onderwijs;
1.6
Bacheloropleiding
de opleiding als bedoeld in art. 7.3a, eerste lid, letter a, WHW, zoals aangeboden door de TU
Delft;
1.7
Masteropleiding
de opleiding als bedoeld in art. 7.3a, eerste lid, letter b, WHW, zoals aangeboden door de TU
Delft;
1

Op 11 juni 2008 is de Ras gewijzigd met instemming van de Centrale Studentenraad (CSR). Dit
wijzigingsvoorstel is verwerkt in de tekst van de regeling. De wijzigingen betreffen onder meer de invoering van
een projectenbox bij de garantiemaandenlijst en de juridische kwaliteit van de regeling. Voor een nadere uitleg
op deze wijzigingen zie de cursief weergegeven tekstdelen in de toelichting bij deze regeling. Op 18 augustus
2009 is de Ras wederom - met instemming van de CSR – gewijzigd ten behoeve van internationale studenten. Op
10 augustus 2010 is de Ras (onder meer) aangepast aan de gewijzigde WHW, die per 1 september 2010 (Stb.
2010, 119) in werking is getreden. Op 19 juni 2012 is de Ras gewijzigd ten gevolge van de inwerkingtreding van
de Wet verhoging collegegeld langstudeerders (Wet van 21 juli 2011, Stb. 2011/368). Op 9 juli 2013 is de Ras
gewijzigd door de wijziging van 19 juni 2012 in te trekken. Tevens is het aantal maanden bij overmachtssituaties
gemaximeerd. In 2014 heeft een hernieuwde wijziging plaatsgevonden, met name met betrekking tot de
voortgangseisen en de invoering van commissiemaanden. In 2016 was een enkele wijziging nodig om in
overeenstemming te zijn met de WSF 2000 (zoals gewijzigd bij de Wet studievoorschot). In 2017 zijn enkele
wijzigingen aangebracht teneinde het beroep op onvoorziene omstandigheden in te kaderen.
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1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

1.18
1.19
1.20

Financiële ondersteuning
de financiële ondersteuning als bedoeld in art. 7.51 WHW;
Garantiemaand
de bij een bestuurlijke activiteit in maanden uitgedrukte aanspraak op financiële
ondersteuning, onder te verdelen in bestuurs- en commissiemaanden;
Prestatiebeurs
de prestatiebeurs hoger onderwijs als bedoeld in hoofdstuk 5 WSF 2000;
Studiepunt
een studiepunt als bedoeld in art. 7.4 WHW;
Overmachtsituatie
een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 7.51, tweede lid, onderdelen c tot en met
f van de WHW;
Garantiemaandenlijst
de lijst met garantiemaanden, behorende bij de Bijlage inzake de procedure tot vaststelling
van toekenning van garantiemaanden voor bestuurlijke activiteiten ;
Bestuurlijke activiteit
een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 7.51, tweede lid, onderdelen a en b van
de WHW, zoals genoemd op de garantiemaandenlijst zoals blijkt uit de aanvraag;
Fulltime bestuurlijke activiteit
een bestuurlijke activiteit van 12 maanden zoals blijkt uit de aanvraag;
Nominale studieduur
de voor de bacheloropleiding geldende studieduur van 36 maanden, dan wel de voor de
masteropleiding geldende studieduur van 24 maanden;
Internationale student
de student die:
a) is ingeschreven voor een opleiding waarvoor aan hem geen graad is verleend,
b) niet voldoet aan de nationaliteitseis als bedoeld in art. 2.2 van de Wet studiefinanciering
2000 en evenmin de Surinaamse nationaliteit bezit, en
c) woonachtig is in Nederland, België, Luxemburg of een van de deelstaten Noord-RijnlandWestfalen, Nedersaksen en Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland.
Studiepunt
een European Credit (EC) volgens het European Credit Transfer System.
Commissiemaand
een op de garantiemaandenlijst als zodanig aangemerkte aanspraak op financiële
ondersteuning;
Bestuursmaand
een op de garantiemaandenlijst als zodanig aangemerkte aanspraak op financiële
ondersteuning.

Artikel 2 Reikwijdte
In deze regeling zijn de voorwaarden opgenomen op grond waarvan door het College van Bestuur
financiële ondersteuning wordt verleend ten aanzien van de student bij wie zich een bijzondere
omstandigheid als bedoeld in art. 7.51, tweede lid, WHW voordoet die tot studievertraging heeft
geleid of dat naar verwachting nog zal doen.
Artikel 3 Algemene voorwaarden voor erkenning van vertraging
3.1 Voorwaarden voor erkenning van vertraging ten gevolge van een bijzondere omstandigheid zijn:
a)
de aanvrager is ten tijde van de aanvraag tot erkenning ingeschreven als student bij
de TU Delft met het doel het afsluitend examen in een bachelor- of masteropleiding te
behalen en is wettelijk collegegeld verschuldigd;
b)
de aanvrager volgt in verband met de aanwezigheid van een bijzondere
omstandigheid de opleiding niet of niet geheel;
c)
de bijzondere omstandigheid doet zich voor of heeft zich voorgedaan in de periode
waarin de student voor die opleiding aanspraak heeft of heeft gehad op
prestatiebeurs, dan wel, in het geval van een internationale student, gedurende de
nominale studieduur;
d)
de bijzondere omstandigheid heeft tot studievertraging geleid of zal daar naar
verwachting nog toe leiden;
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e)

de bijzondere omstandigheid heeft niet geleid tot een toekenning op basis van de
WSF 2000 en zal daar naar verwachting ook niet toe leiden.
3.2 Bij inschrijving “als tweede opleiding” wordt geen financiële ondersteuning verleend, indien de
student bij de universiteit of hogeschool van eerste inschrijving reeds financiële ondersteuning
ontvangt of heeft ontvangen.
Artikel 4 Nadere voorwaarden voor erkenning van vertraging ten gevolge van een
overmachtsituatie
4.1 De student meldt een overmachtsituatie bij de studieadviseur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk
binnen drie maanden nadat deze zich heeft voorgedaan dan wel indien aannemelijk is dat deze
zich zal voordoen. De student maakt met de studieadviseur afspraken over de studievoortgang en
het indienen van een aanvraag op basis van deze regeling. Indien de bijzondere omstandigheid
een naar te voorzien langdurige overmachtsituatie betreft, te weten langer dan zes maanden,
wordt in het overleg met de studieadviseur aandacht besteed aan de mogelijkheid van beëindiging
van de inschrijving.
4.2 De student die erkenning van vertraging aanvraagt, dient – indien van toepassing- eerst gebruik
te maken van een andere voorliggende voorziening alvorens aanspraak kan worden gemaakt op
financiële ondersteuning op basis van deze regeling. Bij de toekenning van financiële
ondersteuning wordt rekening gehouden met een eventuele compensatie die de student op basis
van een andere voorziening is toegekend.
Artikel 5 Nadere voorwaarden voor erkenning van vertraging ten gevolge van een
bestuurlijke activiteit
5.1
De student dient ten tijde van de aanvang van de bestuurlijke activiteit 60 studiepunten in het
eerste studiejaar van een bachelor-opleiding aan de TU Delft te hebben behaald, welke
opleiding ten tijde van de aanvang van de bestuurlijke activiteit door de student dient te
worden gevolgd en bovendien te voldoen aan het gestelde in de leden 2 tot en met 4.
5.2
Voor het verrichten van een bestuurlijke activiteit in het tweede studiejaar van de bacheloropleiding dient de student naast de 60 studiepunten uit het eerste studiejaar 30 studiepunten
in dat studiejaar te behalen, met dien verstande dat na afloop van het tweede studiejaar van
de bachelor-opleiding op 31 augustus aan deze voortgangseis dient te zijn voldaan. De
erkenning ten gevolge van het verrichten van een bestuurlijke activiteit in het tweede
studiejaar van de bachelor-opleiding is beperkt tot maximaal 4 garantiemaanden.
5.3
Vertraging ten gevolge van het verrichten van een fulltime bestuurlijke activiteit in het eerste
en tweede studiejaar van de bachelor-opleiding wordt niet erkend.
5.4
Voor het verrichten van een bestuurlijke activiteit in het derde en vierde studiejaar van de
bachelor-opleiding dient de student op 1 september en 1 april van het derde studiejaar in het
bezit te zijn van 90 respectievelijk 110 studiepunten en op 1 september en 1 april van het
vierde studiejaar in het bezit te zijn van 135 respectievelijk 155 studiepunten, welke
studiepunten dienen te behoren bij dezelfde bacheloropleiding.
5.5
De in de voorgaande leden genoemde eisen gelden niet voor het lidmaatschap van de
centrale studentenraad, facultaire studentenraad of opleidingscommissie.
5.6
De student meldt het aanvaarden van een fulltime bestuurlijke activiteit bij de studieadviseur,
alvorens met de bestuurlijke activiteit een aanvang te maken. De student maakt met de
studieadviseur afspraken over de studievoortgang en het indienen van een aanvraag op basis
van deze regeling.
5.7
De bestuurlijke activiteit, waarvoor de aanvraag tot erkenning van vertraging wordt gedaan, is
met inachtneming van het bepaalde in de Bijlage inzake de procedure tot vaststelling van
toekenning van garantiemaanden voor bestuurlijke activiteiten door het College van Bestuur
erkend en als zodanig opgenomen op de garantiemaandenlijst.
5.8
De student ontvangt maximaal 12 garantiemaanden, met dien verstande dat in geval van het
verrichten van een fulltime bestuurlijke activiteit een maximum van 18 garantiemaanden
geldt.
Artikel 6 Aanvraag tot erkenning van vertraging
6.1
Een aanvraag tot erkenning van vertraging ten gevolge van een bijzondere omstandigheid
wordt ingediend zo spoedig mogelijk nadat de studievertragende omstandigheid zich heeft
voorgedaan.
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6.2

6.3
6.4

In aanvulling op artikel 6.1 wordt een aanvraag tot erkenning van vertraging ten gevolge van
een overmachtsituatie ingediend uiterlijk binnen drie maanden nadat de studievertragende
omstandigheid zich heeft voorgedaan. Een aanvraag tot erkenning van vertraging ten gevolge
van een overmachtsituatie wordt vergezeld van een verklaring van de studieadviseur, uit
welke verklaring dient te blijken dat het studieverloop, de mogelijkheid van beëindiging van
de inschrijving bij een langdurige overmachtsituatie en de omvang van de studievertraging
ten opzichte van het onderwijsprogramma met de student is besproken. In het geval van een
medische dan wel psychische omstandigheid wordt de aanvraag vergezeld van een verklaring
van de studentenarts respectievelijk studentenpsycholoog. Indien de melding dan wel de
aanvraag tot erkenning later dan drie maanden plaatsvindt, wordt de financiële ondersteuning
verminderd met de duur van de overschrijding van deze drie maanden.
De aanvraag tot erkenning van vertraging ten gevolge van een fulltime bestuurlijke activiteit
wordt vergezeld van een verklaring van de studieadviseur, waaruit blijkt dat aan de eis
genoemd in art. 5.4 is voldaan.
Het College van Bestuur kan bepalen dat de aanvraag tot erkenning dient te geschieden op de
daartoe bestemde formulieren.

Artikel 7 Centrale Commissie Financiële Ondersteuning
7.1
Er is een commissie, genaamd Centrale Commissie Financiële Ondersteuning (CCFO), welke
commissie tot taak heeft het College van Bestuur te adviseren over aanvragen als bedoeld in
deze regeling en het daarmee verband houdende beleid, met uitzondering van de advisering
over bezwaarschriften gericht tegen de beslissing op een aanvraag.
7.2
De CCFO bestaat uit een voorzitter en twee leden, die deskundig zijn op en betrokken bij
onderwijsgebied, te benoemen door het College van Bestuur, waarvan tenminste een lid
hoogleraar is aan de TU Delft. Het College van Bestuur kan tevens twee plaatsvervangende
leden benoemen.
7.3
De CCFO heeft toegang tot de studievoortganggegevens.
7.4
De CCFO kan een beroep doen op binnen de TU Delft bestaande deskundigheid.
7.5
De CCFO heeft een secretariaat.
Artikel 8 Aanvraag tot uitbetaling
8.1
Een aanvraag tot uitbetaling van financiële ondersteuning dient vóór het verstrijken van de
periode waarin de student aanspraak heeft of heeft gehad op de prestatiebeurs, dan wel,
indien het een aanvraag van een internationale student betreft, vóór het verstrijken van de
nominale studieduur, bij het College van Bestuur te zijn ontvangen. Indien een aanvraag na
het verstrijken van deze periode wordt ontvangen, worden alsdan verstreken maanden op het
totale aantal erkende maanden financiële ondersteuning in mindering gebracht, zulks te
rekenen vanaf de eerste dag na het verstrijken van deze periode.
8.2
De aanvraag tot betaling wordt, indien aanspraak bestaat op prestatiebeurs, vergezeld van
het laatst ontvangen bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs, waarbij is beslist op de
toekenning van studiefinanciering.
Artikel 9 Behandeling en beslissing
9.1
Het College van Bestuur beslist na advies van de CCFO zo spoedig mogelijk op een aanvraag,
doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van die aanvraag.
9.2
De omvang van de uit te betalen financiële ondersteuning is gelijk aan die van de basisbeurs
als bedoeld in de overgangsbepalingen (art. 12.14) WSF 2000, met dien verstande dat deze
in het geval van het verrichten van een bestuurlijke activiteit 90% daarvan bedraagt en in het
geval van een commissiemaand is gemaximeerd op een maandelijks bedrag van € 120,--.
9.3
Indien de studievertraging het gevolg is van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in
artikel 7.51, tweede lid, onderdelen c, d en e van de WHW is de financiële ondersteuning
gemaximeerd op 12 maanden.
Artikel 10 Uitbetaling van financiële ondersteuning
10.1
Uitbetaling van financiële ondersteuning geschiedt na het verstrijken van de periode van de
prestatiebeurs, dan wel, indien het een internationale student betreft, na afloop van de
nominale studieduur, met dien verstande dat na het verrichten van een bestuurlijke activiteit
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10.2

10.3
10.4

uitbetaling op verzoek van de student ten tijde van de periode van prestatiebeurs
respectievelijk nominale studieduur kan plaatsvinden.
Uitbetaling van financiële ondersteuning ten gevolge van een overmachtsituatie ten tijde van
de bacheloropleiding kan op verzoek van de student plaatsvinden na het verstrijken van een
periode van drie jaar prestatiebeurs, dan wel, indien het een internationale student betreft, na
afloop van de nominale studieduur.
De student dient ten tijde van de uitbetaling ingeschreven te staan voor een opleiding aan de
TU Delft.
Uitbetaling van financiële ondersteuning geschiedt in maandelijkse termijnen, met dien
verstande dat deze uitbetaling bij een commissiemaand geschiedt in de vorm van een bedrag
ineens.

Artikel 11 Hardheidsclausule
Indien in een individueel geval uitvoering van deze regeling zou leiden tot een onbillijkheid van
overwegende aard, kan het College van Bestuur ten gunste van de student van deze regeling
afwijken.
Artikel 12 Overgangsrecht
De in art. 9.2 genoemde beperking van 90% geldt niet voor individuele aanvragen tot erkenning van
garantiemaanden, die voor 1 september 2010 zijn ingediend.
Artikel 13 Intrekking Rfos
De Regeling financiële ondersteuning studenten 2004-2005 wordt - met uitzondering van de Bijlage
inzake de procedure tot vaststelling van toekenning van garantiemaanden voor bestuurlijke
activiteiten en de Garantiemaandenlijst - ingetrokken.
Artikel 14 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Delta, waarin
kennisgeving wordt gedaan van deze regeling.
Artikel 15 Citeerwijze
Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling afstudeersteun studenten Technische Universiteit
Delft.”
Deze regeling wordt tot twee maanden na inwerkingtreding ter inzage gelegd bij de Centrale
Studentenadministratie. De regeling zal worden geplaatst op de website van de TU Delft.
Van deze regeling, de plaatsing op de website en de ter inzage legging zal kennisgeving worden
gedaan in de Delta, het Weekblad van de TU Delft.
Aldus vastgesteld in de vergaderingen van 19 juli en 18 oktober 2005.
Ir. G.J. van Luijk
Voorzitter
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TOELICHTING
Algemeen

Inleiding

Artikel 7.51 WHW bepaalt dat het instellingsbestuur van een universiteit of hogeschool voorzieningen
dient te treffen ter financiële ondersteuning (afstudeersteun) van de student die ten gevolge van
bijzondere omstandigheden studievertraging heeft opgelopen of dreigt op te lopen. Het vijfde lid van
het artikel bepaalt dat het instellingsbestuur regels dient te stellen betreffende de in dat lid bedoelde
voorwaarden.
Ingevolge art. 7.51 WHW wordt – zakelijk weergegeven - financiële ondersteuning verleend in het
geval van de volgende bijzondere omstandigheden:
a) ziekte of zwangerschap;
b) lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen;
c) bijzondere familieomstandigheden;
d) een onvoldoende studeerbare opleiding;
e) het verlies van accreditatie van de opleiding waaraan de student is ingeschreven;
f) het vervullen van een bestuursfunctie;
g) andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die, indien een verzoek om financiële
ondersteuning door het instellingsbestuur niet zou worden gehonoreerd, zouden leiden tot een
onbillijkheid van overwegende aard.
De onder a t/m e genoemde bijzondere omstandigheden kunnen naar algemeen geldende opvattingen
niet worden toegerekend aan de student en kunnen dan ook worden bestempeld als
overmachtsituaties. De onder f genoemde bijzondere omstandigheid is het gevolg van een individuele
beslissing gericht op het verrichten van een bestuurlijke activiteit. De onder g genoemde bijzondere
omstandigheid dient als een restcategorie te worden opgevat.
De TU Delft heeft aan art. 7.51 WHW uitvoering gegeven door de Regeling financiële ondersteuning
studenten (Rfos) vast te stellen, in combinatie met de Bijlage inzake de procedure tot vaststelling van
toekenning van garantiemaanden voor bestuurlijke activiteiten en bijbehorende garantiemaandenlijst.
De Rfos is opgenomen in het Studentenstatuut (art. 7.59 WHW) en geeft een regeling voor de
toekenning van afstudeersteun aan studenten die ten gevolge van een bijzondere omstandigheid
tijdens de periode van gemengde studiefinanciering studievertraging hebben opgelopen of deze
dreigen op te lopen. De hiervoor genoemde bijlage regelt de te volgen procedure bij de verdeling van
de beschikbare afstudeersteun bij bestuurlijke activiteiten over de daarvoor in aanmerking komende
organisaties. De garantiemaandenlijst bevat de eigenlijke verdeling.
De Rfos kent op de TU Delft een lange voorgeschiedenis en is in de loop der jaren vele malen
aangepast en herzien. Deze wijzigingen zijn de helderheid en de leesbaarheid niet ten goede
gekomen. Daarbij komt dat de invoering van de bachelor-masterstructuur (bama-structuur) op de TU
Delft per 1 september 2002 nog niet in de Rfos is verwerkt. Verder gaf de uitvoering van de
overdracht van maanden financiële ondersteuning aan andere onderwijsinstellingen (universiteit of
hogeschool) in de praktijk problemen. Op grond hiervan is thans de noodzaak tot herziening van de
Rfos acuut geworden. De nieuwe regeling dient in deze noodzaak te voorzien en op de hiervoor
genoemde punten meer helderheid te verschaffen. De gebruiksvriendelijkheid dient daarbij centraal te
staan.
Teneinde onnodige verwarring met de oude regelgeving te voorkomen, is de naamgeving van de
nieuwe regeling gewijzigd in Regeling afstudeersteun studenten TU Delft (hierna: “de Regeling”).
Doelstelling van de Regeling is te komen tot een helder en inzichtelijk regelgevend kader, op basis
waarvan het College van Bestuur kan besluiten tot toekenning (erkenning en uitbetaling) van
financiële ondersteuning (afstudeersteun). De termen “financiële ondersteuning” en “afstudeersteun”
worden beide genoemd in art. 7.51 WHW en kunnen derhalve als synoniemen worden beschouwd.
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Bama-structuur
In de Rfos worden studenten gecompenseerd voor bijzondere omstandigheden (overmachtsituaties en
bestuurlijke activiteiten) die zich hebben voorgedaan in de periode van gemengde studiefinanciering
(hoofdstuk 3 WSF 2000). Ingevolge de Rfos dient de student bij het instellingsbestuur om erkenning
van maanden studievertraging te verzoeken, waarna uitbetaling plaatsvindt na de periode van
gemengde studiefinanciering. De uitbetaling geschiedt eveneens op verzoek. Aangezien het recht op
studiefinanciering voor studenten van de generaties vanaf 1 september 1996 is beperkt tot de
zogenaamde cursusduur, betekent dit dat de student na het verstrijken van een periode van vijf jaar
gemengde studiefinanciering zijn rechten kan verzilveren. De invoering van de bama-structuur heeft
op dit punt voor onduidelijkheid gezorgd, aangezien niet langer duidelijk is waar de afloop van de
periode van gemengde studiefinanciering in de tijd moet worden geplaatst.
De bama-structuur brengt mee dat het initiële onderwijs op een universiteit of hogeschool thans twee
fasen kent: de bachelor en de master (art. 7.3 WHW). Beide fasen kennen de mogelijkheid van een
afrondend examen. Voor de TU Delft betekent de invoering van de bama-structuur dat na drie jaar
een bachelordiploma kan worden behaald en na twee jaar een masterdiploma.
Denkbaar is dat het moment van afloop van de periode van gemengde studiefinanciering reeds bij het
afsluiten van de bacheloropleiding komt te liggen. In de Regeling is voor dit ijkingsmoment gekozen.
Impliciet is daarmee de bacheloropleiding gekwalificeerd als een separate fase van de universitaire
studie. Gelet op dit uitgangspunt, maakt de Regeling uitbetaling van afstudeersteun ten gevolge van
in de bacheloropleiding opgelopen erkende studievertraging op een eerder moment dan na vijf jaar
gemengde studiefinanciering mogelijk. Uitbetaling van afstudeersteun na het verrichten van een
bestuurlijke activiteit is, met inachtneming van enkele randvoorwaarden, op elk gewenst moment
tijdens de periode van gemengde studiefinanciering mogelijk, terwijl uitbetaling van afstudeersteun
ten gevolge van een overmachtsituatie ten tijde van de bacheloropleiding na drie jaar gemengde
studiefinanciering kan plaatsvinden. Dit eerdere betalingsmoment wordt ook wel het moment van de
“directe betaling” genoemd.

Directe uitbetaling

Art. 7.51 WHW bepaalt dat de studievertragende omstandigheid zich moet hebben voorgedaan tijdens
de periode van gemengde studiefinanciering. Van dit uitgangspunt kan, gelet op het
dwingendrechtelijke kader, niet worden afgeweken. Artikel 7.51 WHW verzet zich evenwel niet tegen
uitbetaling van afstudeersteun ten tijde van de periode van gemengde studiefinanciering.
In de uitvoeringspraktijk is gebleken dat sommige studenten reeds na drie jaar gemengde
studiefinanciering uitbetaling wensen van hun erkende maanden. Zoals hiervoor reeds aangehaald,
kan het daarbij gaan om overmachtsituaties en bestuurlijke activiteiten. In de Regeling is de
mogelijkheid opgenomen om reeds na het verrichten van de bestuursactiviteit uitbetaling toe te staan
en is in het geval van vertraging wegens een overmachtsituatie uitbetaling na drie jaar gemengde
studiefinanciering mogelijk.
Het hiervoor genoemde onderscheid tussen overmachtsituaties en bestuursfuncties is welbewust
gemaakt. Daartoe is redengevend dat afstudeersteun bij bestuursfuncties door de TU Delft wordt
opgevat als een vorm van tegemoetkoming, waarbij – in tegenstelling tot afstudeersteun bij
overmachtsituaties - de omvang van het toe te kennen en aan de WSF 2000 ontleende bedrag en de
duur van de onderbreking vóór het verrichten van de bestuurlijke activiteit reeds vast staan. Verder is
van belang dat de overdracht van garantiemaanden bij bestuursfuncties aan andere instellingen in de
regel niet mogelijk is en bij overmachtsituaties wel. Ook dit onderscheid rechtvaardigt een afwijkende
benadering, in die zin dat bij studievertraging door bestuurlijke activiteiten een eerder
uitbetalingsmoment gerechtvaardigd is.
Zoals hiervoor uiteengezet, kent studievertraging in het geval van overmachtsituaties een andere
grondslag. Het komt dan ook billijker voor om bij overmachtsituaties het uitgangspunt van uitbetaling
na de periode van gemengde studiefinanciering niet te verlaten, zij het dat in de Regeling bij
vertraging gedurende de bacheloropleiding de hiervoor genoemde nuancering is opgenomen.
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Voor de duidelijkheid zij nog opgemerkt dat bij in de masterfase opgelopen vertraging eveneens geldt
dat uitbetaling van garantiemaanden reeds vóór het verstrijken van de periode van gemengde
studiefinanciering mogelijk is en dat uitbetaling van afstudeersteun bij overmachtsituaties na het
verstrijken van deze periode zal geschieden.
Tenslotte verdient opmerking dat het College van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) de mening
is toegedaan dat het de onderwijsinstelling is toegestaan om aan uitbetaling van afstudeersteun de
voorwaarde te verbinden dat de student zijn gemengde studiefinanciering beëindigt vóór het jaar
waarvoor hij financiële ondersteuning ontvangt (CBHO 2 december 2002, nr. CBHO 2002/044).

Systematiek en opzet

Gepoogd is om de Regeling te voorzien van een heldere systematiek. In art. 1 wordt het
begrippenapparaat gedefinieerd, gevolgd door een omschrijving van de reikwijdte in het volgende
artikel. In de regel zijn voor toekenning van afstudeersteun twee besluiten van het College van
Bestuur nodig, namelijk strekkende tot erkenning en uitbetaling. Beide besluiten worden in de regel
niet gelijktijdig genomen. Aangezien erkenning van afstudeersteun eerder in de tijd wordt geplaatst
dan uitbetaling, is in de Regeling ervoor gekozen om de artikelen betreffende erkenning vooraf te
doen gaan aan het artikel met betrekking tot uitbetaling. De artikelen 3 t/m 5 bevatten de
voorwaarden voor erkenning, waarbij in artikel 3 algemene voorwaarden zijn opgenomen en in de
twee volgende artikelen specifieke voorwaarden.
In artikel 6 is een procedurevoorschrift opgenomen. Aangezien het College van Bestuur beslist met
inachtneming van het advies van een daarvoor ingestelde commissie, de Centrale Commissie
Financiële Ondersteuning (CCFO), komt in artikel 7 de CCFO ter sprake. In artikel 8 is een
procedurevoorschrift ter zake van de gevraagde uitbetaling opgenomen. In artikel 9 wordt ingegaan
op de beslissing door het College van Bestuur, terwijl in het volgende artikel het uitbetalingsmoment
wordt besproken. De hardheidsclausule is in artikel 11 opgenomen. De Regeling sluit af met een
aantal slotbepalingen, waaronder het overgangsrecht.

Algemeen t.a.v. wijziging Ras d.d. 11 juni 2008
De Regeling afstudeersteun studenten (Ras) is in 2005 in werking getreden, als opvolger van de
toenmalige Regeling financiële ondersteuning studenten (Rfos). Het is gewenst om de huidige Ras aan
te passen aan een aantal recente ontwikkelingen, zoals de gewijzigde positie van (buitenlandse)
studenten die niet in aanmerking komen voor gemengde studiefinanciering, maar wel een beroep
wensen te doen op afstudeersteun bij bestuurlijke activiteiten. Verder is de herziening van de Ras
gericht op een doelmatige besteding van financiële ondersteuning en op een kwaliteitsverbetering bij
de uitvoering van de Ras.
Bij de herziening van de Ras is mede gelet op recente jurisprudentie van het College van Beroep voor
het hoger onderwijs (CBHO) en op de herziening van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW), die naar alle verwachting per 1 september 2009 in werking zal
treden.
Algemeen t.a.v. wijziging Ras in 2010
Het is gewenst om de huidige Ras aan te passen aan de wijziging van de WHW, die per 1 september
2010 in werking treedt (Wet van 4 februari 2010 (Stb. 2010/119)). De wetswijziging heeft geleid tot
de invoering van het profileringsfonds dat in de plaats komt van het afstudeerfonds, alsmede tot de
aanscherping en actualisering van een aantal begrippen. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt
om enkele andere wijzigingen in de Ras aan te brengen, zoals de advisering van de CCFO bij
bezwaarschriften (artikel 7) en de beperking van de omvang van de vergoeding bij zogenaamde
bestuursbeurzen (artikel 9.2).
Het profileringsfonds geeft aan instellingen méér ruimte voor eigen invulling. De TU Delft heeft ervoor
gekozen om aan internationale studenten – deze hebben geen recht op studiefinanciering noch op
betaling van wettelijk collegegeld, maar dienen wel te voldoen aan een woonplaatsvereiste –
afstudeersteun te bieden. De wijziging heeft geleid tot aanpassing van de begrippen bijzondere
omstandigheden en gemengde studiefinanciering en tot het in de Ras opnemen de nieuwe begrippen
internationale student en nominale studieduur. Tenslotte is in de Ras nu uitdrukkelijk opgenomen dat

8

een student voor dezelfde omstandigheid niet in aanmerking komt voor zowel afstudeersteun als extra
studiefinanciering.
Algemeen t.a.v. wijziging Ras in 2012
Het is gewenst om de huidige Ras aan te passen aan de wijziging van de WHW, die per 1 september
2011 in werking is getreden (Wet van 21 juli 2011 (Stb. 2011/368). De wetswijziging verplicht de
instelling tot het treffen van een regeling voor studenten die door een overmachtsituatie (ziekte,
zwangerschap en bevalling, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis, bijzondere
familieomstandigheden) het verhoogde wettelijke collegegeld (art. 7.45b WHW) verschuldigd zijn.
De regeling in de Ras komt erop neer dat de reguliere afstudeersteun verhoogd wordt met het
verschil tussen het wettelijke collegegeld en het verhoogde wettelijke collegegeld. Uitbetaling
geschiedt in maandelijkse termijnen en is beperkt tot maximaal 12 maanden, behoudens de
mogelijkheid van verlenging van de maximumtermijn. De wijzigingen zijn verwerkt in de artikelen 9
(behandeling en beslissing) en 10 (uitbetaling van financiële ondersteuning.
De wijzigingen in de regelingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt om de hiervoor genoemde
verhoging op dezelfde wijze te behandelen als bij de erkenning en uitbetaling van de reguliere
afstudeersteun. Derhalve is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige bepalingen van de regeling.
Algemeen t.a.v. wijziging Ras in 2013
Het vervallen van de langstudeerboete brengt mee dat ook de Ras aangepast dient te worden door
deze in de toestand van voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel (Wet van 21 juli 2011 (Stb.
2011/368) terug te brengen.
Het aantal maanden voor overmachtssituaties is gemaximeerd op 12 maanden, behoudens de
mogelijkheid van verlenging in specifieke gevallen. Verder zijn de mogelijkheden om studievertraging
erkend te krijgen ten gevolge van het verrichten van een bestuurlijke activiteit in het tweede
studiejaar en de daaropvolgende studiejaren beperkt.
Algemeen t.a.v. wijziging Ras in 2014
Het is gewenst de Ras aan te passen in verband met de wens de geconstateerde
budgetoverschijdingen te beperken tot aanvaardbare proporties. In overleg met de Centrale
Studentenraad en afgevaardigen van andere studentenvertegenwoordigingen is ervoor gekozen om
maatregelen met betrekking tot de verdeling binnen de boxen, het introduceren van
commissiemaanden met een vast bedrag, het aanpassen van de voortgangseisen en de systematiek
van de garantiemaandenlijst.
Op de Garantiemaandenlijst is een onderscheid gemaakt tussen bestuurs- en commissiemaanden,
waarbij de commissiemaanden zijn vastgesteld op een vast bedrag van € 120,--. De voortgangseisen
gaan uit van 90 studiepunten na afloop van het tweede studiejaar, 90 studiepunten bij aanvang van
het derde studiejaar (op 1 april 110 studiepunten) en 135 studiepunten bij aanvang van het vierde
studiejaar (op 1 april 155 studiepunten). De garantiemaandenlijst kent in de nieuwe opzet een meer
inzichtelijke systematiek, waarbij rekening is gehouden met de diverse verlangens vanuit de
studentengemeenschap.
Algemeen t.a.v. wijziging Ras in 2016
De Wet Studievoorschot (wijziging van de Wet studiefinanciering 2000, WSF) is per 1 september 2015
in werking getreden. De RAS is vorig jaar nog niet aangepast omdat de meeste studenten op zijn
vroegst vanaf september 2016 met de nieuwe regeling te maken krijgen. De enkele aanvraag van
een student, die onder het nieuwe studiefinancieringsregime valt en in het studiejaar 2015/16 een
beroep op de RAS doet, wordt en is zoveel mogelijk afgehandeld conform de bestaande regeling met
zo nodig toepassing van de hardheidsclausule.
Onderzocht is welke wijzigingen (technisch) noodzakelijk om de RAS per 1 september 2016 aan te
laten sluiten bij de Wet studievoorschot. De benodigde wijzigingen zijn minimaal zijn: art. 7.51 (a-k,
profileringsfonds) van de WHW is bij de Wet studievoorschot slechts op enkele punten aangepast. De
RAS dient op twee punten te worden gewijzigd:
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-

Art. 1.10 (zie aldaar red.)
Art. 9.2 (zie aldaar red.)

Samenvattend wordt de bestaande regeling gecontinueerd, maar is een enkele wijziging nodig om in
overeenstemming te zijn met de WSF 2000 (zoals gewijzigd bij de Wet studievoorschot).
Algemeen t.a.v. wijziging Ras in 2017
De afgelopen jaren is er sprake van een toename inzake de kosten van de Regeling afstudeersteun
(RAS) als gevolg van een groter beroep op compensatie voor studievertraging wegens onvoorziene
omstandigheden (overmacht). Binnen overmacht worden enkele bijzondere omstandigheden
onderscheiden, zoals ziekte, handicap, familieomstandigheden of onderwijskundige overlast. De
bepalingen over overmacht in de RAS worden aangescherpt. Deze wijzigingen passen binnen de wens
om te komen een betere beheersbaarheid van de kosten en dragen bij aan een goede uitvoering van
de regeling.
Artikelsgewijs
Artikel 1
In deze bepaling worden de in de Regeling gebruikte begrippen gedefinieerd. Het College van Bestuur
geldt als het instellingsbestuur, genoemd in art. 7.51 WHW (artikellid 1.4).
In artikellid 1.5 is voor de omschrijving van het begrip “student” aangeknoopt bij artikel 7.32 WHW.
De “student” als genoemd in het eerste artikel geldt eveneens als de gerechtigde tot gemengde
studiefinanciering als bedoeld in hoofdstuk 3 WSF 2000.
De student die door het verrichten van een bestuurlijke activiteit aanspraak kan maken op financiële
ondersteuning krijgt deze toegekend in maanden. De voorganger van de Regeling kende het begrip
garantiemaanden. Gepoogd werd om met deze terminologie duidelijk te maken dat aan het verrichten
van een bestuurlijke activiteit een vooraf gedefinieerd aantal maanden is gekoppeld, zoals
aangegeven op de garantiemaandenlijst. In zekere zin kan dan ook worden gesproken van een
garantie. In de Regeling (artikellid 1.9) is deze terminologie overgenomen.
De WSF 2000 bepaalt in hoofdstuk 3 dat studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, basislening en
aanvullende beurs of aanvullende lening en dat deze wordt toegekend in de vorm van een gift,
prestatiebeurs of lening. In de praktijk betekent dat voor een studie op de TU Delft voor een periode
van vijf jaar een beroep kan worden gedaan op gemengde studiefinanciering, de zogenaamde
combinatie van basisbeurs, basislening en aanvullende beurs of aanvullende lening. Daarna kan voor
een periode van drie jaar rentedragend worden geleend. Art. 7.51, vierde lid, WHW bepaalt dat de
omvang van de financiële ondersteuning gelijk is aan de studiefinanciering die de student op basis van
hoofdstuk 3 WSF 2000 zou hebben ontvangen, hetgeen zou betekenen dat de student van de TU Delft
kan lenen wat hij toch ook al via de WSF 2000 zou kunnen lenen. Dit laatste komt zinledig voor. Om
die reden is in de Regeling (artikellid 1.10) de periode van studiefinanciering beperkt tot gemengde
studiefinanciering. Daarbij verdient opmerking dat ook het CBHO deze opvatting is toegedaan (zie bv.
CBHO 10 januari 2000, nr. CBHO 99/014; CBHO 2 december 2002, nr. CBHO 2002/052).
De WHW is inmiddels aangepast aan de in de universitaire wereld gangbare praktijk om studiepunten
te bepalen volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Het ECTS wordt inmiddels ook op de
TU Delft toegepast. Om die reden wordt in artikellid 1.11 volstaan met een verwijzing naar de
betreffende bepaling in de WHW.
De in de artikelleden 1.12 tot en met 1.14 opgenomen definities zijn ontleend aan art. 7.51 WHW.
In artikellid 1.15 is ter zake van de definiëring van “Fulltime bestuurlijke activiteit” de in de
garantiemaandenlijst opgenomen omschrijving overgenomen.
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Wijziging 2008
De volzinnen bij de definities onder 1.14, “bestuurlijke activiteit” en 1.15 “ fulltime bestuurlijke
activiteit” zijn uitgebreid met de zinsnede “zoals blijkt uit de aanvraag”. Hiermee is beoogd
onduidelijkheid te voorkomen over het aantal garantiemaanden dat dient te worden toegekend, indien
de student in zijn aanvraag afwijkt van het aantal maanden dat feitelijk is verricht (CBHO 1 april 2008,
CBHO 2007/070).
Wijziging 2010
Het nieuwe artikel 7.51 WHW bepaalt dat de bijzondere omstandigheid zich moet hebben voorgedaan
gedurende de periode dat aanspraak kan worden gemaakt op prestatiebeurs in de zin van hoofdstuk 5
WSF 2000. Teneinde aan te knopen bij het wettekst is onder 1.10 het begrip “gemengde
studiefinanciering” vervangen door “prestatiebeurs”. De onderdelen 1.16 en 1.17 hebben betrekking
op de nieuwe begrippen “nomimale studieduur” en “internationale student” en zijn nodig om de
rechtspositie van de student die op grond van zijn nationaliteit niet in aanmerking komt voor
prestatiebeurs te regelen. Het betreft hier zogenaamde “internationale studenten”. Het begrip
“nominale studieduur” is van belang voor de internationale student en geeft aan dat de bijzondere
omstandigheid zich moet hebben voorgedaan gedurende deze periode. Met betrekking tot de
gehanteerde termijnen is aangehaakt bij de perioden van de bachelor- en masteropleidingen, zoals
deze op de TU Delft worden gegeven.
Wijziging 2014
Het introduceren van commissiemaanden heeft geleid tot het toevoegen van een nieuwe definitie in
artikel 1. Ter wille van de duidelijkheid is een definitie opgenomen van het begrip studiepunt. Het
begrip fulltime bestuurlijke activiteit is thans gemaximeerd op 12 maanden.
Wijziging 2016
- Art. 1.10. Aan de definitie prestatiebeurs worden de woorden “hoger onderwijs” toegevoegd,
wat beter aansluit bij de WSF 2000.
Van de gelegenheid van wijziging van de RAS wordt gebruik gemaakt om ter verduidelijking de
definitie van bestuursmaand op te nemen in het nieuwe artikel 1.20.
Artikel 2
Dit artikel, dat de kern vormt van de Regeling, brengt tot uitdrukking dat het College van Bestuur
financiële ondersteuning verleent, indien en voor zover daarvoor een grondslag in art. 7.51 WHW is te
vinden. De verwijzing naar het tweede lid van dat artikel is opgenomen teneinde tot uitdrukking te
brengen dat de door de student gestelde bijzondere omstandigheid aan art. 7.51 WHW moet zijn
ontleend. Het toekennen van financiële ondersteuning buiten art. 7.51 WHW ontbeert derhalve een
wettelijke grondslag, daargelaten dat een dergelijke toekenning niet strookt met de (strenge)
bekostigingsregels voor een universiteit. Dat in de Regeling de voorwaarden voor erkenning en
uitbetaling van financiële ondersteuning zijn opgenomen, spreekt overigens voor zich.
De categorieën “topsporters” en “verticale hbo-doorstromers” verdienen in dit verband extra
aandacht. De eerste categorie betreft studenten die sport beoefenen op een zodanig hoog niveau dat
hun sportbeoefening op grond van de daartoe gehanteerde normen van het Olympisch Steunpunt
wordt aangemerkt als topsport. Hoewel art. 7.51 WHW deze categorie niet vermeldt, is plausibel dat
afwijzing van een aanvraag tot erkenning van afstudeersteun op grond van topsport zou leiden tot
een onbillijkheid van overwegende aard als bedoeld in art. 7.51, tweede lid, aanhef en onder i WHW.
Zo bezien, verdient het overweging om een dergelijke aanvraag via deze weg te honoreren. Wel dient
een aanvraag in ieder geval te zijn voorzien van een verklaring van het Olympisch Steunpunt dat de
door de student beoefende sport wordt aangemerkt als topsport. Voorafgaande consultatie van de
studieadviseur is, gelet op de te verwachten ingrijpende gevolgen voor het studieverloop, zeer
wenselijk.
De categorie “verticale HBO-doorstromers” kent een afwijkende problematiek. Het betreft hier
studenten die na voltooiing van een opleiding in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) een studie
aanvangen op de TU Delft en dan op enig moment vertraagd raken ten gevolge van een bijzondere
omstandigheid. In de regel zal deze bijzondere omstandigheid zich voordoen na de periode van
gemengde studiefinanciering, zodat de betreffende studievertraging reeds op grond van art. 7.51
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WHW niet erkend kan worden. Gelet op het dwingendrechtelijke karakter van de betreffende
wetsbepaling is het niet mogelijk om voor deze categorie een uitzondering te maken, te meer niet nu
honorering van een dergelijke aanvraag ongetwijfeld in strijd zou zijn met de voor de TU Delft
geldende bekostigingsregels. Een beroep op de hardheidsclausule van de Regeling kan dan ook niet
gehonoreerd worden.
Artikel 3
Dit artikel geeft een opsomming van de algemene voorwaarden voor erkenning van vertraging. De
bijzondere voorwaarden zijn in de artikelen 4 en 5 opgenomen.
De in het eerste artikellid opgenomen voorwaarden zijn – in nagenoeg dezelfde letterlijke
bewoordingen - een herhaling van de in het eerste lid van art. 7.51 WHW genoemde voorwaarden.
Met betrekking tot de in letter b genoemde voorwaarde geldt dat maatgevend is of het tijdstip waarop
de bijzondere omstandigheid zich voordoet of heeft voorgedaan de student studiefinanciering genoot,
zodanig dat daadwerkelijke studiefinanciering op grond van de WSF 2000 wordt ontvangen.
Doorslaggevend is derhalve of de student in de bewuste periode feitelijk een gemengde
studiefinanciering ontving (“genoot”) en niet of hij daarop juridisch gezien ook achteraf nog aanspraak
kon doen gelden (zie CBHO 10 januari 2000, nr. CBHO 99/014; CBHO 10 april 2000, nr. CBHO
99/055).
De voorwaarde dat de studievertragende omstandigheid zich moet hebben voorgedaan in de periode
van gemengde studiefinanciering dient, gelet op de wettekst, strikt te worden gehanteerd. Het
erkennen van financiële ondersteuning buiten deze periode om is hoe dan ook niet mogelijk.
Met het tweede artikellid is bedoeld meervoudige inschrijvingen te reguleren. In de praktijk doet zich
weleens de situatie voor dat een student meerdere opleidingen volgt, al dan niet aan dezelfde
universiteit of hogeschool, en dan een beroep op financiële ondersteuning doet. In dat geval doet zich
de vraag voor of een student nog aanspraak kan maken op financiële ondersteuning, indien hij reeds
financiële ondersteuning bij een andere universiteit of hogeschool heeft ontvangen. De WHW zwijgt
over dit onderwerp. Dit artikellid beoogt op dit punt duidelijkheid te verschaffen door aan te knopen
bij de universiteit of hogeschool van eerste inschrijving. Het betreft dan de onderwijsinstelling
waaraan de student collegegeld verschuldigd is. Overigens geeft het zesde lid van art. 7.51 WHW wel
een voorziening voor financiële ondersteuning, genoten vóór 1 september 2000.
Het ontbreken van de voorziening in het tweede artikellid zou kunnen betekenen dat de universiteit
van de tweede opleiding ook in het geval geen collegegeld van de student is ontvangen onder alle
omstandigheden gehouden is tot erkenning en uitbetaling van financiële ondersteuning. Die situatie is
niet onder alle omstandigheden redelijk. Om die reden bepaalt het tweede artikellid dat
afstudeersteun bij de tweede opleiding slechts mogelijk is, indien bij de universiteit of hogeschool van
eerste inschrijving geen afstudeersteun is ontvangen.

Wijziging 2008
Voor buitenlandse studenten zonder recht op gemengde studiefinanciering is met de inwerkintreding
van de Ras de financiële ondersteuning voor bestuursactiviteiten komen te vervallen, met uitzondering
van de overgangsbepaling in artikel 12.2 (oud).
Met de wijziging van dit artikel wordt beoogd dat studenten, die op grond van hun nationaliteit niet in
aanmerking komen voor gemengde studiefinanciering als bedoeld in hoofdstuk 3 WSF 2000, in de
gelegenheid te stellen om in aanmerking te komen voor afstudeersteun.
Met deze verruiming anticipeert TU Delft op de hiervoor genoemde herziening van de WHW, waarin
de koppeling tussen financiële ondersteuning voor bestuurlijke activiteiten en het recht op gemengde
studiefinanciering is komen te vervallen, en op de op dit punt binnen de universitaire gemeenschap
levende inzichten. De verruiming is beperkt tot bestuurlijke activiteiten. Voor overmachtsituaties blijft
de huidige situatie gelden: de bijzondere omstandigheid dient zich te hebben voorgedaan binnen de
periode van gemengde studiefinanciering.
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Wijziging 2009
In 2008 is art. 3.3 in de Ras ingevoerd, op grond waarvan buitenlandse studenten zonder recht op
gemengde studiefinanciering in aanmerking kunnen komen voor afstudeersteun. In de toelichting bij
het artikel is aangegeven dat deze verruiming beperkt is tot bestuurlijke activiteiten.
Ontwikkelingen binnen en buiten de universiteit geven aanleiding om deze verruiming uit te breiden
tot de omstandigheden als bedoeld in art. 7.51, tweede lid, letters a, b, c, g en h, van de WHW, de
zogenaamde overmachtsituaties.
De TU Delft krijgt te maken met een toenemende instroom van buitenlandse studenten, waarvan de
verwachtiging is dat deze in de toekomst verder zal toenemen. Het is wenselijk om buitenlandse
studenten, die in de regel geen beroep kunnen doen op gemengde studiefinanciering, en nietbuitenlandse studenten, die in de regel wel in aanmerking komen voor gemengde studiefinanciering,
op dit punt gelijk te behandelen.
De invoering van de herziening van de WHW, waarschijnlijk op 1 september 2010, brengt mee dat het
in de nieuwe wetgeving mogelijk is om ook afstudeersteun toe te kennen aan studenten die
uitsluitend op grond van hun nationaliteit niet in aanmerking kunnen komen voor afstudeersteun (het
zogenaamde “profileringsfonds”. Er is voor gekozen om op deze invoering te anticiperen door de
verruiming voor buitenlandse studenten uit te breiden met overmachtsituaties.
Wijziging 2010
Art. 3 regelt de voorwaarden voor toekenning van afstudeersteun. Het artikel is aangepast ten
behoeve van de internationale student, met name met betrekking tot de bepaling dat de bijzondere
omstandigheid zich moet hebben voorgedaan gedurende de nominale studieduur. De in het artikel
gehanteerde begrippen zijn aangepast aan het gewijzigde artikel 7.51 WHW.
Artikel 4
Dit artikel regelt de nadere voorwaarden voor erkenning van vertraging ten gevolge van een
overmachtsituatie. Het eerste artikellid bepaalt dat de student een ontstane overmachtsituatie bij de
studieadviseur dient te melden en met hem dient te bespreken. Opmerking verdient dat in het overleg
met de studieadviseur bij een langdurige vertraging de mogelijkheid van beëindiging van de
inschrijving dient te worden betrokken. Een te verwachten vertraging van ongeveer zes maanden
levert in de uitvoeringspraktijk een grond op om de mogelijkheid te onderzoeken de inschrijving te
beëindigen. Van een langdurige vertraging zal derhalve sprake zijn bij een vertraging van ongeveer
zes maanden. Niet uitgesloten is evenwel dat de omstandigheden van het specifieke geval kunnen
meebrengen dat van een andere termijn dient te worden uitgegaan. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een zich herhaald voordoend ziektepatroon of aan een onvoldoende verwerkte bijzondere
gebeurtenis. Aangenomen kan worden dat in de praktijk een zekere richtsnoer zal ontstaan.
Bij het vorenstaande is nog van belang dat het niet tijdig contact opnemen met de studieadviseur een
omstandigheid is die voor de student kan leiden tot een negatieve beslissing op zijn aanvraag.
Daartoe is blijkens de rechtspraak van het CBHO redengevend dat de student door zijn opstelling
heeft verhinderd dat op een vroeg tijdstip onder ogen kon worden gezien, hoe de nadelige gevolgen
van een overmachtsituatie voor het verloop van de studie het beste beperkt konden worden (CBHO 11
juni 1999, nr. CBHO 99/003). Het vorenstaande is uiteraard niet anders indien de student meent dat
vroegtijdig contact met de studieadviseur niet zinvol is. Verder verdient nog opmerking dat het stellen
van de eis van tussentijdse beëindiging van de inschrijving ook volgens het CBHO als aanvaardbaar is
geoordeeld (zie CBHO 17 juli 2000, nr. CBHO 99/045).
Het tweede artikellid codificeert de tussen de universiteiten en hogescholen bestaande praktijk om de
aan een andere universiteit of hogeschool erkende financiële ondersteuning ten gevolge van een
overmachtsituatie ook voor de eigen universiteit of hogeschool te erkennen. Deze praktijk geldt
overigens niet voor vertraging ten gevolge van een bestuurlijke activiteit. Deze vertraging wordt ook
door de TU Delft niet erkend.
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Wijziging 2017
Het huidige artikel 4 is aangevuld met een uiterste termijn van drie maanden voor de melding van een
overmachtsituatie. Wanneer sprake is van een langdurige overmachtsituatie die naar verwachting
langer dan zes maanden duurt, dient aandacht te worden besteed aan de mogelijkheid van
uitschrijving. Deze periode van zes maanden werd al eerder in de toelichting genoemd en is nu
expliciet in de regeling opgenomen. Het huidige tweede lid is vervallen. In een voorkomende situatie
dient een aanvraag plaats te vinden welke op basis van de regeling beoordeeld zal worden. Dit is in
lijn met andere universiteiten. Toegevoegd is het nieuwe lid 2 om duidelijk te maken dat eerst van
een andere voorliggende voorziening gebruik moet worden gemaakt, hierbij zal het meestal gaan om
de situatie waarin sprake is van vertraging als gevolg van een handicap of chronische ziekte waarbij
de student een beroep kan doen op de Wet studiefinanciering 2000.
Artikel 5
Dit artikel regelt de nadere voorwaarden voor erkenning van vertraging ten gevolge van een
bestuurlijke activiteit.
Het verrichten van een bestuurlijke activiteit is van groot belang voor de toekomstige loopbaan van de
student en wordt van de zijde van de TU Delft dan ook zoveel mogelijk gestimuleerd. Desalniettemin
dient te worden gewaakt tegen het al te lichtvaardig accepteren van een bestuurlijke functie. De in
art. 5 opgenomen voorwaarden dienen dan ook tegen deze achtergrond te worden bezien. De
propedeuse-eis c.q. de punteneis is een minimale waarborg dat van enige studievoortgang kan
worden uitgegaan.
Uit de wetsgeschiedenis bij art. 7.51 WHW (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 873, nr. 8,
blz. 11) volgt dat het niet toegestaan is om voortgangseisen te stellen aan studenten die deel
uitmaken van democratisch gekozen universitaire organen. Om die reden is in het eerste lid een
uitzondering opgenomen voor de centrale studentenraad, facultaire studentenraad of
opleidingscommissie.
Ter zake van de 70%-eis bij een fulltime bestuurlijke activiteit verdient nog opmerking dat bij de
bepaling van de studievoortgang met een reeds eerder erkende studievertraging rekening moet
worden gehouden. Denkbaar is immers dat een student door de TU Delft reeds financiële
ondersteuning toegekend heeft gekregen, bijvoorbeeld op grond van een overmachtsituatie. Het
wordt als onbillijk ervaren om in een dergelijk geval vast te houden aan de ondergrens van 70%. In
de uitvoeringspraktijk is ervoor gekozen om – met toepassing van de hardheidsclausule - voor een
reeds erkende maand 5 studiepunten op het totale aantal studiepunten in mindering te brengen, met
dien verstande dat 50% een absolute ondergrens vormt. Indien na verdiscontering van erkende
maanden een gemiddelde studievoortgang beneden deze grens is ontstaan, dient een verzoek tot
erkenning te worden geweigerd. Aangenomen kan worden dat deze uitvoeringspraktijk na
inwerkingtreding van deze Regeling zal worden voortgezet.
In het derde lid is een koppeling gemaakt met de aldaar genoemde bijlage en garantiemaandenlijst.
Aldus is afdoende tot uitdrukking gebracht dat een bestuurlijke activiteit de in de bijlage genoemde
proceduregang dient te hebben doorlopen alvorens deze in aanmerking komt voor een individuele
erkenning. Het spreekt voor zich dat een bestuurlijke activiteit als zodanig dient te zijn opgenomen op
de garantiemaandenlijst.

Wijziging 2013
In het artikel zijn de voortgangseisen opgenomen met betrekking tot het verrichten van een
bestuurlijke activiteit. Het nieuwe eerste lid heeft betrekking op de algemene eis van het bezit van het
propedeutisch examen. In het artikel is een nieuw tweede lid opgenomen, waarin is bepaald dat
vertraging ten gevolge van het verrichten van een bestuurlijke activiteit in het eerste semester van het
tweede studiejaar van de bachelor-opleiding niet wordt erkend. Verder is bepaald dat vertraging ten
gevolge van een bestuurlijke activiteit in het tweede semester van het tweede studiejaar slechts wordt
erkend indien aan het eind van dat tweede studiejaar is voldaan aan de in het artikel opgenomen
vereiste van het bepalen van een propedeutisch examen van een opleiding aan de TU Delft in
combinatie met 30 studiepunten. Voor de daaropvolgende studiejaren is in het derde lid opgenomen
dat de student bij aanvang van de bestuurlijke activiteit in het bezit dient te zijn van het
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propedeutisch examen aangevuld met 45 studiepunten. Het vierde lid heeft betrekking op een
aanvullende voortgangseis die aan het vervullen van een fulltime bestuurlijke activiteit wordt gesteld.
Het vijfde lid behelst een uitzondering met betrekking tot het vervullen van bestuurlijke functies in
democratisch gekozen organen (studentenraad en opleidingscommissie).
Het artikel is vernummerd.
Wijziging 2014
In het artikel zijn de voortgangseisen met betrekking tot het verrichten van een bestuurlijke activiteit
wederom aangepast, met name door het voortgangspercentage te laten vervallen en een eis te stellen
aan het aantal te behalen studiepunten en de Ras-toekenning in het tweede studiejaar te beperken
tot maximaal 4 garantiemaanden. In het tweede en derde studiejaar is de toekenning afhankelijk
gesteld van het behalen van 60 (van het eerste studiejaar) respectievelijk 90 studiepunten (60
studiepunten van het eerste studiejaar, 30 studiepunten van het tweede studiejaar. De student die in
het derde studiejaar een bestuurlijke activiteit gaat verrichten, dient derhalve bij aanvang van het jaar
(op 1 september) in het bezit te zijn van in totaal 90 studiepunten en op 1 april daaropvolgend van
110 studiepunten. Voor een bestuurlijke activiteit in het vierde studiejaar geldt bij aanvang van het
studiejaar (op 1 september) een voortgangseis van 135 studiepunten (60 studiepunten van het eerste
studiejaar, 30 studiepunten van het tweede studiejaar en 45 aanvullende studiepunten) en op 1 april
daaropvolgend van 155 studiepunten (60 studiepunten van het eerste studiejaar, 30 studiepunten van
het tweede studiejaar en 65 aanvullende studiepunten).
De melding bij de studieadviseur is in de nieuwe opzet beperkt tot fulltime bestuurlijke functies. Aan
de voorheen opgenomen meldingsplicht voor functies van zes maanden of meer bestaat, gezien de
gewijzigde voortgangseisen, geen behoefte meer.
In het eerste lid is tevens aangegeven dat de vereiste studiepunten afkomstig dienen te zijn uit de
opleiding die ten tijde van de aanvraag wordt gevolgd. Studiepunten die in een eerdere opleiding zijn
behaald (binnen of buiten de TU Delft) worden niet erkend.
Het artikel is, gelet op de leesbaarheid, vernummerd.
Artikel 6
Dit artikel geeft een beschrijving van de te volgen procedure bij het indienen van een aanvraag tot
erkenning van vertraging.
Voor wat de rol van de studieadviseur betreft, komt het artikel erin de kern op neer dat een aanvraag
tot erkenning van vertraging bij een overmachtsituatie en een fulltime bestuurlijke functie vergezeld
dient te gaan van een verklaring van de studieadviseur.
In de uitvoeringspraktijk wordt bij de aanvraag gebruik gemaakt van daarvoor speciaal ingerichte
formulieren (art. 6.4).

Wijziging 2014
Het verrichten van een fulltime bestuurlijke activiteit is in de bacheloropleiding nog slechts in het
derde en vierde studiejaar mogelijk. De studieadviseur dient in dat geval te verklaren dat aan de voor
de student relevante voortgangseis is voldaan.
Wijziging 2017
Artikel 6.2 is uitgebreid. Evenals voor het melden van een overmachtsituatie geldt voor de aanvraag
tot erkenning van vertraging als gevolg hiervan een termijn van uiterlijk drie maanden. Een te late
melding of aanvraag heeft consequenties voor de financiële ondersteuning. De verklaring van de
studieadviseur behoeft niet meer een advies ter zake de honorering te bevatten. Deze zin is komen te
vervallen.
Artikel 7
De TU Delft kent de Centrale Commissie Financiële Ondersteuning (CCFO), die tot taak heeft om het
College van Bestuur te adviseren over aanvragen als bedoeld in deze Regeling en het daarmee
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verband houdende beleid. De rol, werkwijze en wijze van benoeming van de leden en de werkwijze
van de CCFO zijn in het artikel opgenomen.
De leden van de CCFO zijn werkzaam bij de TU Delft, hetgeen betekent dat zij voor hun
werkzaamheden gebonden zijn aan de in de CAO Nederlandse Universiteiten opgenomen
geheimhoudingsplicht. Om die reden is ervan afgezien deze geheimhoudingsplicht in de Regeling op
te nemen.
In de praktijk wordt de CCFO bijgestaan door enkele in de uitvoeringspraktijk werkzame
personeelsleden, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een studentendecaan of jurist.
Denkbaar is evenwel dat ook andere disciplines de CCFO behulpzaam kunnen zijn (art. 7.4).
Het secretariaat van de CCFO wordt in de huidige uitvoeringspraktijk verzorgd door de Centrale
Studentenadministratie. Aangezien niet zeker is of deze praktijk in de toekomst onveranderd zal
blijven, is het vijfde lid van het artikel beperkt tot de mededeling dat de CCFO een secretariaat heeft.

Wijziging 2010
In de huidige praktijk adviseert de CCFO zowel over aanvragen tot toekenning van afstudeersteun als
over bezwaarschriften gericht tegen de beslissingen op deze aanvragen. Het adviseren over
bezwaarschriften behoorde oorspronkelijk niet tot de adviserende functie van de CCFO. Het College
van Beroep voor het hoger onderwijs (CBHO) heeft evenwel geoordeeld dat de advisering door de
CCFO zich eveneens diende uit te strekken tot de bezwaarschriften gericht tegen beslissingen op Rasaanvragen. De inwerkingtreding van de WHW leidt tot een aanpassing van deze werkwijze. In het
nieuwe artikel 7.63a WHW, dat betrekking heeft op de bevoegdheid en samenstelling van de
geschillenadviescommissie, is opgenomen dat de geschillenadviescommissie nagaat of een minnelijke
schikking tussen partijen mogelijk is en dat de instelling binnen vier weken na ontvangst van het
bezwaar een beslissing dient te nemen op het bezwaar. De verplichte minnelijke schikking en de korte
beslistermijn brengen mee dat de adviesfunctie van de CCFO zich dient te beperken tot de
oorsponkelijke aanvragen. Het blijft uiteraard mogelijk dat de CCFO via de minnelijke schikkingspoging
betrokken wordt bij de advisering over ingediende bezwaren. De TU Delft heeft de minnelijke
schikking opgenomen in art. 7 van het Reglement Commissie voor bezwaarschriften studenten TU
Delft (bijlage 4 bij het BBR TU Delft) en in dat artikel nader uitgewerkt.
In artikel 7 is opgenomen dat de advisering door de CCFO uitsluitend betrekking heeft op de
oorspronkelijke aanvragen.
Artikel 8
Dit artikel geeft een beschrijving van de te volgen procedure bij het indienen van een aanvraag tot
uitbetaling van financiële ondersteuning. Ter zake van het eerste lid verdient opmerking dat een
student tijdig zijn aanvraag dient in te dienen. Een te late aanvraag leidt onverbiddelijk tot een gehele
of gedeeltelijke weigering tot uitbetaling. Het stellen van een dergelijke termijn is overigens in de
jurisprudentie van het CHBO als aanvaardbaar beoordeeld (zie bv. CBHO 18 maart 1996, nr. CBHO
95/153; CBHO 14 januari 1998, nr. CBHO 97/209).
Uit de uitvoeringspraktijk is bekend dat de ambtelijke afwerking van een aanvraag meerdere weken in
beslag neemt. Een termijn van zes weken is in dit verband niet ongebruikelijk. Het is om die reden
voor de student raadzaam om bij het indienen van een aanvraag met minimaal enkele weken
verwerkingstijd rekening te houden.
In het eerste lid wordt gesproken over “ontvangen”. Een postverzending levert in dit verband risico’s
op. De student dient er rekening mee te houden dat een postverzending het risico kan inhouden dat
de aanvraag te laat wordt ontvangen.

Wijziging 2010
De uitbreiding van artikel 8 is van belang voor de internationale student, die geen aanspraak kan
maken op prestatiebeurs. Teneinde het moment van indienen van de aanvraag tot uitbetaling aan een
termijn te binden, is bepaald dat de aanvraag door de internationale student dient te zijn ingediend
vóór het verstrijken van de nominale studieduur.
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De in het artikel gebruikte begrippen zijn aangepast aan het gewijzigde artikel 7.51 WHW.
Artikel 9
In het eerste artikellid wordt ingegaan op de wijze van besluitvorming door het College van Bestuur.
De aldaar genoemde termijn is een termijn van orde, met dien verstande dat een termijn van acht
weken ampel tijd en gelegenheid geeft om op de aanvraag te beslissen. Het College van Bestuur is
ingevolge de Regeling gehouden om te beslissen na advisering door de CCFO (zie CBHO 15 maart
2001, nr. CBHO 2000/042).
Het tweede lid is ontleend aan het vierde lid van art. 7.51 WHW en geeft de omvang van de financiële
ondersteuning aan.

Wijziging 2010
Naar aanleiding van het gewijzigde art. 7.51 WHW is in het artikel het begrip “Prestatiebeurs”
opgenomen. Het tweede lid regelt de omvang van de uit te betalen afstudeersteun. Deze bedraagt in
de regel 100% van de prestatiebeurs als bedoeld in hoofdstuk 5 van de WSF 2000. Indien bestuurlijke
activiteiten zijn verricht, bedraagt deze 90% van de omvang van de prestatiebeurs.
Wijziging 2012
Naar aanleiding van het gewijzigde art. 7.51, vierde lid, van de WHW (het verhoogde wettelijke
collegegeld en overmacht) is aan art. 9 een derde lid toegevoegd. Aangegeven is dat de omvang van
de uit te betalen afstudeersteun dient te worden bepaald door het verschil te berekenen tussen het
reguliere wettelijke collegegeld (art. 7.45 WHW) en het verhoogde wettelijke collegegeld (art. 7.45b
WHW).
Wijziging 2013
Het vervallen van de langstudeerboete brengt mee dat het in 2012 toegevoegde derde lid van art. 9
komt te vervallen. In het nieuwe derde lid is thans opgenomen dat de toekenning in het geval van een
overmachtssituatie wordt gemaximeerd op 12 maanden. Een langere toekenning is mogelijk na een
positief advies van de studieadviseur. Aangenomen kan worden dat het voorgestelde maximum recht
doet aan de belangen van de student en het instellingsbestuur. De student is door de maximering
immers gedwongen om tijdig de studieadviseur te consulteren, terwijl het instellingsbestuur
geconfronteerd wordt met een overzienbare en beheersbare toekenning. In het geval van een langere
toekenning dient de studieadviseur zich af te vragen of het belang van de student niet gediend is met
een uitschrijving aan de TU Delft.
Wijziging 2014
In het artikel is thans opgenomen dat aan het verrichten van een bestuurlijke activiteit die leidt tot de
toekenning van een commissiemaand een vast maandelijks bedrag van € 120,-- is verbonden.
Wijziging 2016
Art. 9.2: Voor de hoogte van de garantiemaand wordt aangesloten bij het – nog wel als
overgangsbepaling voor bestaande gevallen in de WSF 2000 opgenomen – begrip basisbeurs en niet
bij het begrip prestatiebeurs. Hiermee wordt geen wijziging beoogd met de bestaande situatie, maar
het begrip basisbeurs geeft duidelijker de omvang van de (maandelijkse) ondersteuning weer dan het
begrip prestatiebeurs. Het begrip prestatiebeurs blijft wel een rol spelen in de RAS, omdat dat begrip
van belang is voor het bepalen van de duur waarbinnen voorzieningen gelden en kunnen worden
aangevraagd en worden gebruikt.
Wijziging 2017
Art. 9.2: Een kennelijke verschrijving is met deze wijziging gecorrigeerd.
Art. 9.3: De maximum duur voor financiële ondersteuning was reeds gemaximeerd tot 12 maanden.
Echter de mogelijkheid tot verlenging hiervan na advisering door de studieadviseur is komen te
vervallen met het verwijderen van de laatste zinsnede. Hiermee wordt explicieter tot uitdrukking
gebracht dat de maximum duur beperkt is tot deze 12 maanden. Slechts in zeer specifieke, individuele
gevallen zou mogelijk een uitzondering kunnen worden gemaakt en de termijn verlengd kunnen
worden met een beroep op de hardheidsclausule.
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Artikel 10
Dit artikel regelt het tijdstip van uitbetaling van financiële ondersteuning. Het artikel komt erop neer
dat uitbetaling van financiële ondersteuning na de periode van gemengde studiefinanciering
plaatsvindt, met dien verstande dat uitbetaling ten gevolge van vertraging door een bestuurlijke
activiteit c.q. overmachtsituatie ten tijde van de bacheloropleiding op een eerder moment kan
geschieden. In de algemene toelichting is hierop reeds ingegaan.

Wijziging 2010
Dit artikel regelt de uitbetaling van de afstudeersteun. Het artikel is uitgebreid ten behoeve van de
internationale student. De uitbetaling van afstudeersteun kan tijdens of na de nominale studieduur
geschieden.
Wijziging 2012
Het gewijzigde art. 7.51, vierde lid, van de WHW heeft door de toevoeging van een extra lid aan
artikel 10 geleid tot een vernummering van de bestaande leden. Het nieuwe derde lid regelt op welk
moment de uitbetaling van de afstudeersteun aan de student dient te geschieden. Gekozen is voor
uitbetaling na ommekomst van de nominale studieduur, waarbij rekening is gehouden met een extra
jaar studiefinanciering op grond van de WSF 2000 (ziekte of functiestoornis). Uitbetaling dient in
maandelijkse termijnen te geschieden en mits de student is ingeschreven aan de TU Delft.
De student komt in aanmerking voor een compensatie van de zogenaamde langstudeerdersboete,
indien door de studievertraging de studie langer duurt dan de nominale studieduur, het reguliere
uitloopjaar en het zogenaamde DUO-jaar. Teneinde tot uitdrukking te brengen dat sprake dient te zijn
van een prikkel richting de student om studievoortgang te boeken is een maximum van 12 maanden
in de regeling opgenomen. Na consultatie van de studieadviseur is een verlenging van deze termijn
mogelijk. Uit de advisering van de studieadviseur dient te blijken dat rekening is gehouden met het
studieverloop, de mogelijkheid van beëindiging van de inschrijving bij een langdurige
overmachtsituatie en de omvang van de studievertraging ten opzichte van het onderwijsprogramma.
De toekenning van de afstudeersteun is gekoppeld aan de periode van de erkende vertraging ten
gevolge van een overmachtsituatie. Indien bijvoorbeeld vijf maanden vertraging aldus zijn erkend,
dan kan de periode van uitbetaling van het verschil tussen het verhoogde wettelijke collegegeld en
het wettelijke collegegeld het aantal maanden van de erkende vertraging (vijf maanden) niet
overschrijden. De uitbetaling zou in dat geval derhalve maximaal 5/12-gedeelte van het surplus
boven het wettelijke collegegeld bedragen.
Wijziging 2013
Het vervallen van de langstudeerboete brengt mee dat het in 2012 opgenomen derde lid van art. 10
komt te vervallen.
Wijziging 2014
Uit de uitvoeringspraktijk is bekend dat de toekenning van garantiemaanden in de vorm van
maandelijkse termijnen tot een aanzienlijke administratieve last leidt. Om die reden is ervoor gekozen
te bepalen dat commissiemaanden, die in de regel betrekking hebben op een geringe toekenning, in
een bedrag ineens worden uitbetaald. De verplichting blijft bestaan dat de student ten tijde van de
uitbetaling ingeschreven staat voor een opleiding aan de TU Delft.
Artikel 11
De Regeling is een algemeen verbindend voorschrift gebaseerd op art. 7.51 WHW. Het College van
Bestuur is vanzelfsprekend gehouden de Regeling na te komen en na te leven. Aldus bezien, zou geen
mogelijkheid meer bestaan om van de Regeling af te wijken in het geval toepassing daarvan zou
leiden tot een onevenredige hardheid of, zoals de Regeling aangeeft, een onbillijkheid van
overwegende aard. De hardheidsclausule biedt voor die gevallen een mogelijkheid om inhoudelijk van
de Regeling af te wijken en toch te komen tot een rechtvaardige oplossing.
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Tekst en strekking van het artikel indiceren dat een beroep op de hardheidsclausule slechts in zeer
specifieke gevallen dient te worden gehonoreerd.
De hardheidsclausule maakt het overigens niet mogelijk om af te wijken van wettelijke bepalingen van
dwingende aard, zoals opgenomen in de WHW en WSF 2000. Het College van Bestuur dient deze
bepalingen onverminderd na te komen en bieden derhalve geen ruimte om anders te beslissen (zie
bv. CBHO 28 mei 2004, nr. CBHO 2003/067).
Bij het voorgaande verdient opmerking dat in art. 7.51, tweede lid, aanhef en onder i, WHW eveneens
een hardheidsclausule is opgenomen. Deze hardheidsclausule geeft de mogelijkheid om onder
aanhaling van een andere bijzondere omstandigheid dan die in art. 7.51 WHW zijn genoemd te komen
tot een toekenning van financiële ondersteuning.
Artikel 12
Dit artikel regelt het overgangsrecht. Het eerste lid bepaalt dat reeds ingediende bezwaarschriften
met inachtneming van de Rfos 2004-2005 worden afgehandeld.
Het tweede lid regelt eveneens overgangsrecht. Het in dit artikellid bepaalde valt terug te voeren op
hetgeen in art. 2.1, aanhef en onder c van de Rfos was opgenomen. Dit artikel gaf in de kern aan dat
de student die in het bezit is van een buitenlandse nationaliteit en die geen gemengde
studiefinanciering genoot, maar wel vertraging ondervond ten gevolge van het verrichten van
bestuurlijke activiteiten, aanspraak kon maken op financiele ondersteuning ingevolge de Rfos.
Zoals hiervoor reeds aangegeven, dient op grond van art. 7.51 WHW de studievertragende
omstandigheid zich in de periode van gemengde studiefinanciering te hebben voorgedaan. Aangezien
studenten met een buitenlandse nationaliteit slechts in uitzonderlijke gevallen aanspraak kunnen
maken op gemengde studiefinanciering (art. 2.1. WSF 2000 juncto art. 3 Besluit studiefinanciering
2000), komen deze studenten evenmin in aanmerking voor afstudeersteun. Derhalve moet vastgesteld
worden dat de hiervoor genoemde bepaling in de Rfos niet kan worden gebaseerd op een wettelijke
grondslag en om die reden niet kan terugkeren in de Regeling.
Bekend is dat thans bestuursfuncties worden vervuld door studenten met een buitenlandse
nationaliteit of dat deze nog zullen worden vervuld. Niet onaannemelijk is dat deze categorie
studenten een bestuurlijke activiteit is aangegaan in de verwachting dat deze zou leiden tot een
erkenning van garantiemaanden op grond van de betreffende bepaling in de Rfos en om die reden de
studieplanning heeft aangepast. Het komt daarom onbillijk voor om de bestaande voorziening voor
studenten met een buitenlandse nationaliteit zonder overgangstermijn te beëindigen. De aanvang van
het academisch jaar op 1 september 2006 biedt de buitenlandse student nog ampel tijd en
gelegenheid om zijn aanvraag tot erkenning in te dienen, in dier voege dat deze vóór 1 september
2006 door het College van Bestuur moet zijn ontvangen. Uitbetaling kan eventueel op een later
moment geschieden.
Het behoeft geen betoog dat de overige bepalingen van de Regeling voor deze categorie studenten
onverkort blijven gelden.

Wijziging 2010
Het bestaande overgangsrecht is achterhaald en kan vervallen. Daarvoor in de plaats komt een
overgangsregeling voor het nieuwe artikellid 9.2., dat ziet op een beperking van de omvang van de uit
te betalen afstudeersteun indien bestuurlijke activiteiten zijn verricht, namelijk 90% van de
prestatiebeurs in plaats van 100%. Individuele aanvragen tot erkenning van garantiemaanden, die
vóór 1 september 2010 zijn ingediend, vallen nog onder het oude regime. Uitbetaling zal in die
gevallen nog gelijk zijn aan 100% van de prestatiebeurs.
Wijziging 2013
In het artikel is een nieuw tweede lid opgenomen. Het artikellid bevat een regel van overgangsrecht
met betrekking tot studenten die in het derde studiejaar een bestuurlijke activiteit wensen te
verrichten.
Het artikel is vernummerd.
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Wijziging 2014
Het bepaalde in het tweede lid is inmiddels niet meer actueel. Mede gelet op de overzichtelijkheid is
besloten het artikellid te laten vervallen.
Artikel 13
Na inwerkingtreding van de Regeling bestaat geen behoefte meer aan de Rfos, die dan ook kan
worden vervallen. De in het artikel genoemde bijlage en garantiemaandenlijst blijven evenwel
onverkort van toepassing. Beide waren een bijlage bij de Rfos en dienen na inwerkingtreding van de
Regeling te worden aangemerkt als een bijlage bij de Regeling. Denkbaar is dat deze stukken in de
toekomst inhoudelijk nog worden gewijzigd.
Artikelen 14 en 15
Deze artikelen geven respectievelijk invulling aan het tijdstip van feitelijke inwerkingtreding en de in
acht te nemen citeerwijze.

Ir. G.J. van Luijk
Voorzitter
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