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1. Status agendapunt:
Rol URaad:
o Terinformatie
o Ter advisering
• Ter instemming
o Anders:

paraaf

paraa

paraa

2. Eerder behandeld in:
Naam gremium: College van Bestuur
Datum behandeling: 19 mei 2014
Naam agendapunt: Vaststelling regeling FiSIS
Conclusie toen: voorleggen aan UR ter instemming

3. Toelichting!samenvatting:

De regeling FiSIS is een uitwerking van de regeling FOBOS voor internationale studenten die geen
recht hebben (gehad) op studiefinanciering volgens WSF2000. Voor de groep bachelor- en
masterstudenten biedt FiSIS afdoende tegemoetkoming bij overmacht en/of activisme. Bij het
schrappen van de mogelijkheden cm pre-masterstudenten bij overmacht of activisme financieel te
compenseren in FOBOS, is doorvoeren van een dergelijke bepaling in FISIS een logisch gevolg.
Hetzelfde geldt voor de aanpassing van de procedure voor TOM-studenten, waarbij erkennen van de
omstandigheden (na afloop van de omstandigheden en berekenen van de vertraging (aan het einde
van het studiejaar inclusief de herkansingsmogelijkheden) van elkaar gescheiden wordt.

The regulation FISIS is based on Article 7:51 of Higher Education and Research Act (WHW; specifically,
the Profiling Fund. This Regulation is a further elaboration of FOB OS specifically aimed at international
students who are not eligble for Dutch student grant (studiefinanciering). The changes in proposed in FISIS
are conform the changes proposed in FOB OS. Firstly no longer offering the possibility of financial
compensation for delay during pre-master programme. Secondly separating the acknowledgement of the
circumstances and the calculation of the study-delay for TOM-students.

4. (Voorgenomen) besluit CvB:
Het CvB besluit voorliggende regeling FISIS vast te stellen en ter instemming
voor te leggen aan de URaad.



GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)
Eerder in URaad aan de orde qeweest?

o Nee.
o Ja,op

Conclusie toen:

Nadere toelichtinq: (Voor als presidium/griftier vindt dat één van bovengenoemde
punten nadere toelichting behoeft)



FINANCIAL SUPPORT INTERNATIONAL STUDENTS (FISIS) -

DUTCH TEXT

(VOORHEEN RAVIS GEHETEN)
Leeswijzer
De regeling is bedoeld voor intemationale studenten aan de UT. Deze studenten kunnen indien zU aan de
voorwaarden van de regeling voldoen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de
vorm van Tegemoetkoming Overmacht in het geval van ziekte tijdens de studie, overlijden van directe
familie (beperkt) of wanneer zij bestuurswerk verrichten bij een door de UT erkende organisatie of
vereniging (activismebeurs).
De verenigingen en organisaties staan vermeld in de bijiage B van de Regeling FOB OS van de UT
(Studentenstatuut).
Voor niet-EER studenten is de boogte van de vergoeding vastgesteld op maximaal
€970 per maand en voor EER-studenten wordt bet normbedrag basisbeurs (uitwonend) van de Wet
Studiefinanciering (WSF2000) gehanteerd. Er is een maximum in de regeling opgenomen.
De aanvraag- en toekenningsprocedure voor de financiële tegemoetkoming voor internationale studenten is
vergelijkbaar met die van Nederlandse studenten.

Artikel 1. Ondersteuningsgerechtigden
1. Studenten met een andere nationaliteit dan de Nederlandse die geen recht hebben of recht hebben

gehad op de Nederlandse Wet Studiefinanciering (WSF 2000) die:
• zich als regulier voltijdsstudent aan de UT inschrijven voor een bachelor- dan wel

masteropleiding, uitgezonderd post initiële opleidingen;
• het door hen verschuldigde collegegeld hebben betaald aan de UT en
• niet in aanmerking komen voor enige andere financiële tegemoetkoming in de kosten van

studievertraging van erkende bijzondere omstandigheden - waarvoor de aanvraag wordt
ingediend - door ándere bronnen zoals een werkgever of beursverstrekker,

Studenten kunnen gedurende de voor de opleiding vastgestelde nominale studieduur + één jaar
(C + 1) in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de UT. Bachelor studenten die alleen
voor een pre-master programma staan ingeschreven komen niet voor deze regeling in aanmerking.
Voor zoveel als mogelijk zijn de bepalingen en voorwaarden zoals neergelegd in de Regeling FOBOS
UT van toepassing. Hiervan afwijkende bepalingen zijn in deze regeling FiSIS opgenomen.

2. Voor financiële ondersteuning op grond van deze regeling FiSIS komen in aanmerking studenten
ten aanzien van wie door het CvB is vastgesteld dat zich één of meer erkende omstandigheden
heeft/hebben voorgedaan.

Artikel 2. Erkende omstandigheden
De omstandigheden op grond waarvan van deze regeling FiSIS gebruik kan worden gemaakt zijn
uitsluitend:
a. de in de bijlage B bij de Regeling FOBOS UT erkende organisaties;
b. ziekte, zwangerschap en bevalling;
c. overlijden van de partner, de ouders, kinderen en broer of zuster.

Artikel 3. Omvang en voorwaarden ondersteuning
1. In afwijking van het ter zake bepaalde in de Regeling FOBOS UT bestaat de financiële vergoeding

in eerste instantie uit een renteloze lening die wordt omgezet in een gift indien de student een
bachelor- dan wel masteropleiding aan de UT met succes heeft afgerond. Voor het aangaan van
de renteloze lening wordt tussen de student en de UT een overeenkomst gesloten.
Voor niet-EER studenten is de hoogte van de vergoeding vastgesteld op maximaal € 970 per
maand.
Voor EER-studenten wordt het normbedrag basisbeurs (uitwonend) van de WSF2000 gehanteerd.

2. Indien de student de bachelor- dan wel masteropleiding aan de UT niet met succes afrondt dan
dient hij na beeindiging van zijn inschrijving aan de UT de renteloze lening aan de UT terug te
betalen. De terugbetaling aan de UT vindt ineens plaats (één termijn) binnen éen maand na
uitschrijving bij de UT.

3. De vergoeding bestaat uit het aantal maanden vastgestelde studievertraging vermenigvuldigd met
het vastgestelde bedrag per maand.
Bij de omstandigheden genoemd onder artikel 2a is de opgelopen studievertraging reeds forfaitair



vastgesteld door toewijzing van een aantal Activismebeurzen aan de betreffende
studentenvereniging of studentenorganisatie.
Bij de omstandigheden genoemd onder artikel 2b en 2c wordt de Tegemoetkoming Overmacht
berekend aan de hand van de causale relatie tussen de opgetreden omstandigheid en de op grond
daarvan opgelopen studievertraging.

4. Indien betrokkene afkomstig is uit een niet EER-Iand bedraagt de uitkering:
• bij de omstandigheid genoemd in artikel 2a:

80% van het maximum maandbedrag;
• bij de omstandigheden genoemd in artikel 2 b en c bedraagt de uitkering:

100% van het maximum maandbedrag.
Indien betrokkene afkomstig is uit een EER-Iand:

• bij de omstandigheid genoemd in artikel 2a bedraagt de uitkering:
100% van de basisbeurs WSF 2000 uitwonend;

• bij de omstandigheden genoemd in artikel 2 b en C:

100% van de basisbeurs WSF 2000 uitwonend.

5. De maximale vergoeding op grond van deze regeling FiSIS bedraagt € 12.000 per persoon op
grond van deze Regeling.

Artikel 4. Aanvraagprocedure
1. De omstandigheden die worden aangemeld dienen tenminste een termijn van één maand

financiele ondersteuning te rechtvaardigen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door
middel van een formulier dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie Studentenbegeleiding.
Bij de aanvraag dienen bewijsstukken, betrekking hebbende op de vertragende omstandigheid, te
worden overgelegd, zuiks naar genoegen van de Commissie Persoonlijke Omstandigheden (CPO).

2. De student die Tegemoetkoming Overmacht wenst aan te vragen voor de omstandigheden
genoemd in artikel 2 b en c moet dit uiterhjk doen binnen drie maanden na afloop van de te
erkennen omstandigheid op grond waarvan hij die Tegemoetkoming Dvermacht wenst aan te
vragen.
Daarnaast geldt een algemene verplichting dat in geval van ziekte van de student en in het geval
van overlijden-situaties de student bij de studentendecaan en/of studieadviseur melding maakt
van de omstandigheden indien deze meer dan drie maanden duurt.
De melding dient plaats te vinden in de maand volgend op de eerste drie maanden waarin de
vertraging zich heeft voorgedaan. De CPO kán besluiten niet tot toekenning van financiele
ondersteuning over te gaan bij het niet op tijd doen of nalaten van de melding.
Voor TOM-studenten wordt bij een aanvraag voor Tegemoetkoming Overmacht eerst de
erkenbaarheid van de omstandigheid vastgesteld. Na de herkansingen aan het eind van het
studiejaar wordt de vertraging vastgesteld. Hierover ontvangt de student een beschikking waarin
tevens wordt aangegeven wanneer en op welke bankrekening de uitbetaling aan de student
plaatsvindt.

3. Bij het gebruik maken van aan verenigingsbesturen toegekende activismebeurzen dient de student
zich bij de aanvraag van de vereniging individueel aan te sluiten. Hierbij geldt dat de aanvraag
vóór 1 april van het kalenderjaar moet worden ingediend.
Voor studenten die afstuderen of uitschrijven (b.v. de studiestaken) op het moment dat zij in het
bestuur zitten, dient de aanvraag binnen 3 maanden na het afstuderen ingediend te worden. In dat
geval is sprake van een afzonderlijke aanvraag door het bestuur voor financiele ondersteuning
voor deze ene student. Het verzoek om activismebeurzen dient te worden ondertekend voor
akkoord door alle andere bestuursleden.

Artikel 5. Hardheidsclausule
Indien toepassing van deze regeling Ieidt tot onbillijkheden van overwegende aard kan de CPO
namens het CvB in een voor de betrokkene gunstige zin afwij ken van het in deze regeling bepaalde.

Artikel 6. Onvoorziene gevallen
In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de CPO namens het CvB.



Artikel 7. Bezwaar
Bij verzending van de beschikking namens het CvB wordt de aanvrager erop gewezen dat tegen de
beschikking bezwaar bij het Klachtenloket UT aanhangig kan worden gemaakt.
Het bezwaar kan aanhangig worden gemaakt gedurende zes weken na de dag waarop de
beschikking aan de aanvrager is gezonden.

Artikel 8. Beroep
De beslissing in bezwaar van het College van Bestuur wordt gegeven in de vorm van een voor beroep
vatbare beschikking, onder vermelding van de bevoegde rechter en de beroepstermijn.

Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze Regeling treedt in werking op 1 september 2014.

Artikel 1O.Citeertitel
Financial Support International Students (FiSIS)
(voorheen RAVIS geheten).



ALGEMENE TOELICHTING
Destijds is gestart met een regeling die voor een jaar gold aangezien er nog vrijwel geen ervaring was
opgedaan met de combinatie internationale studenten en de eventuele studievertraging die zij
oplopen.
Het stud iejaar 2004-2005 is als proefjaar gebruikt. Na afloop van datjaar is besloten de regeling te
verlengen voor het stud iejaar 2005-2006. Vervolgens heeft de regeling een permanent karakter
gekregen. De regeling dient gezien te worden als een vangnet voor internationale studenten.
De tegemoetkoming in de kosten voor opgelopen studievertraging heeft betrekking op de periode
waarin zich de vertragende omstandigheden voordeden.
De tegemoetkoming heeft nadrukkelijk geen betrekking op de nog komende periode waarin de
opleiding nog moet worden afgerond.
In de tegemoetkoming is geen bedrag opgenomen voor de collegegelden/tuition fee.
Deze regeling FiSIS zal Engeistalig verschijnen. De kernpunten van deze Regeling FiSIS zullen
worden weergegeven in een Engelstalige brochure voor internationale studenten.
TOELICHTING OP DE REGELING ZELF
Aangesloten wordt bij de bestaande Regeling FOBOS UT voor Nederlandse studenten.
Deze regeling is terug te vinden in het Studentenstatuut van de UT. Bepaald is dat internationale
studenten voor zoveel als mogelijk op de voet van de bepalingen en voorwaarden zoals neergelegd in
de Regeling FOBOS UT voor financiële ondersteuning door de UT wegens bijzondere erkende
omstandigheden in aanmerking kunnen komen.
Dit betekent dat voor zoveel mogelijk de uitgangspunten van die regeling ook voor internationale
studenten van toepassing zijn. Daar waar de voorwaarden voor internationale studenten evident
afwijken van de Regeling FOBOS UT zijn deze expliciet in deze regeling FiSIS opgenomen.
VnjwiIIige en onvrijwillige omstandigheden
- Bij de tegemoetkoming in de kosten van studievertraging bij vrijwiIIige omstandigheden ic.

omstandigheden die de internationale student zelf bewust in het leven roept, gaat het in het
bijzonder om studenten-bestuursfuncties.
Uit een oogpunt van integratie en academische vorming van internationale/nationale studenten is
het wenselijk dat buitenlandse studenten ook in de gelegenheid worden gesteld bestuursfuncties
in verenigingen en commissies te vervullen. De UT wil daarvoor een beloning verstrekken.
Immers, de internationale student kan de tijd die hij aan bestuurswerk besteed niet gebruiken voor
zijn studie en dat kost hem geld. Deze regeling voorziet daarin.

- Bij de tegemoetkoming in de kosten van studievertraging bij onvrwiIIige omstandigheden gaat het
om opgelopen studievertraging veroorzaakt door ‘overmacht” (artikel 2 b en c).
Bij deze bijzondere omstandigheden kiest de UT vooralsnog voor een beperkt aantal
omstandigheden t.w. ziekte, zwangerschap en bevalling en het overlijden van de partner, de
ouders, kinderen en broer of zuster. Andere omstandigheden op dit vlak, die voor de Nederlandse
student wel gelden (zoals relatieproblemen, woon- en Ieefproblemen, echtscheiding ouders),
worden vooraisnog niet meegenomen aangezien de beoordeling daarvan vooralsnog niet
haalbaar lijkt.

De hoogte van de ondersteuning
Een regeling voor internationale studenten is gecompliceerder dan voor Nederlandse studenten. Bij
Nederlandse studenten is de compensatie gekoppeld aan de hoogte van de Prestatiebeurs.
Internationale studenten hebben vrijwel nooit de beschikking over de Nederlandse studiefinanciering
zoals die geregeld is in de WSF 2000 (aantal jaren voorwaardelijke prestatiebeurs, vervolgens enkele
jaren leenfaciliteit, OV-jaarkaart e.e.a. in combinatie met de diplomatermijn van 10 jaren voor
omzetting in een gift van de prestatiebeurs). Deze vaststelling is belangrijk aangezien voor het op
grond van de WHW kunnen verkrijgen van financiele ondersteuning er een directe koppeling moet zijn
met het genieten van Nederlandse studiefinanciering (prestatiebeurs). VeeI studenten ontvangen
echter wel een (deel)beurs van anderen dan de Nederlandse overheid. Het gaat hier om verschillende
beurzenverstrekkers aan internationale studenten.
De hoogte van het te vergoeden maandbedrag voor de FiSIS regeling voor niet-EER studenten is
bepaald op € 970 per maand.
Voor EER-studenten wordt het normbedrag basisbeurs (uitwonend) van de WSF2000 gehanteerd.
De maximale vergoeding op grond van deze regeling FiSIS bedraagt per persoon in alle gevallen
maximaal € 12.000 op grond van deze Regeling.
Bij een vergelijking met de WSF 2000 (basisbeurs uitwonend) is het van belang te constateren dat
niet-EER studenten een zeer beperkte mogelijkheid hebben om gemaakte onkosten ten gevolge van
opgelopen studievertraging met betaald werk in Nederland te compenseren.



De tegemoetkoming in de kosten van studievertraging is ook alleen redelijk indien de student zijn
bachelor- of master-diploma hier ook daadwerkelijk behaalt. Bepaald is dat alleen na afronding van de
studie de renteloze lening in een gift wordt omgezet.
Vr(jwiIIige omstandigheden bij niet EER studenten:
De UT werkt met een geoormerkt jaarbudget voor steun bij activisme en internationale studenten
kunnen daarvan ook gebruik maken. Voor vrijwillige omstandigheden aan niet-EER studenten wordt
80% vergoed van het maximum maandbedrag van € 970. De student krijgt geen algehele financiele
compensatie omdat de vrijwillige omstandigheid te zien is als een investering in de academische
vorming waar de student ook zelf profijt van heeft.
Bedacht dient te worden dat indien eenzelfde vergoeding zou worden gegeven als die aan
Nederlandse studenten er zeer waarschijnlijk geen enkele internationale student aan
bestuursactiviteiten zal deelnemen aangezien de kosten voor die student dan veel te hoog zijn.
OnvrijwiIIige omstandigheden bij niet EER-studenten:
Bij onvrijwillige omstandigheden (overmacht) wordt 100% vergoed van het maximum maandbedrag
van € 970. Immers, voor het ontstaan van deze overmacht-omstandigheden kiest de student uiteraard
niet.
EER-studenten:
Voor EER studenten geldt de hoogte van de basisbeurs (uitwonend) daar deze groep wel vrijelijk in
Nederland mag werken, geen hoger collegegeld hoeft te betalen en in bepaalde gevallen bij de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO) in aanmerking kan komen voor een prestatiebeurs dan wel een
gedeeltelijke tegemoetkoming in collegegelden.
De uitvoering van de regeling ligt in handen van de CPO.


