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1. Status agendapunt:
Rol URaad:
o Terinformatie
• Ter advisering
o Ter instemming
o Anders:
2. Eerder behandeld in:
Naam gremium:
Datum behandeling:
Naam agendapunt:
Conclusie toen:
3. Toelichtinglsamenvatting:
Het College van Bestuur stelt jaarlijks de instellingscollegegeldtarieven vast. Dit gebeurt na een advies
van de Universiteitsraad na een daartoe voorgenomen besluit van het college.

In het voorjaar 2010 hebben de 3TU instellingen besloten om met ingang van het academisch jaar
2011-2012 een hoger en op kostprijs gebaseerd instellingscollegegeldtariefte heffen voor studenten
uit niet EER-Ianden. De collegegelden voor de jaren 2011-2012, 2012-2013, 201 3-2014 en 2014-2015
zijn al vastgesteld.
Ter voorbereiding op het academisch jaar 2015-2016 start de productie van het drukwerk 2015-2016
(folders, websites, informatie op wervingsbeurzen etc.) vOOr de zomer 2014. Dit om in te spelen op de
studenten die zich in het najaar gaan oriënteren op hun keuze voor 201 5-2016. Ten behoeve van
duidelijkheid aan studenten is het dan ook belangrijk dat de hoogte van de instellingstarieven tijdig
wordt vastgesteld. Concreet betekent dit dat ongeveer 15 maanden voor de aanvang van de
aanmeldingsperiode tarieven moeten zijn vastgesteld.
Vooralsnog worden jaarlijks de instellingstarieven vastgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van de
systematiek van het wettelijk collegegeld, waarbij jaarlijks wordt geIndexeerd aan de hand van de
consumenten prijsindex.
Het voorstel is deze systematiek te handhaven en de hoogte van het instellingscollegegeld aan te
passen aan de hand van de Iaatste consumentenprijsindexcijfers. Voorstel is daarmee om rond maart
2015 de tarieven voor het academisch jaar 2016-2017 aan te geven.

BSc
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

€8.000
€ 8.096
€8.266
€8464
€ 8.678

MSc

CPI

€12500
€ 12.650
€12916
€ 13.226
€ 13.561

1.2 (2010)
2.10(2011)
2.40(2012)
2.53 (2013)

4. (Voorgenomen) besluit CvB:
1 2015-2016 als volgt vast te
Het College van Bestuur besluit de instellingscollegegeldtarieven
stellen:
Instellingstarief BI:
inschrijving bachelor
beta (voltijd, deeltijd, duaal)
Instellingstarief B2:
inschrijving bachelor
alfa/gamma (voltijd, deeltijd, duaal)
Instellingstarief Ml:
inschrijving master
beta (voltijd, deeltijd, duaal),
Instellingstarief M2
inschrijving master
alfa/gamma (voltijd deeltijd, duaal)

2014-2015
€ 8464

2015-2016
€ 8678

€ 7407

€ 7594

€ 13226

€ 13561

€ 10581

€10849

en deze na een positief advies van de UR op te nemen in het Studentenstatuut UT en de
relevante inschrijfregelingen.
[ENGLISH]
In preparation for the academic year 2015-2016, the production of the brochures, websites,
information on recruitment fairs etc. starts before summer 2014. This is done to respond to the
students who are going to orientate in autumn 2014 for studying in 2015-2016. For the purpose of
clarity to students, it is important that the tuition fees is fixed in time.
For the time being, the annual rates are determined using the system of the statutory fee, which is
indexed on the basis of the consumer price index annually. In the table above, the tuition fees for
2015-2016.

GRIFFIE URaad: (door griffie UR in te vullen)
Eerder in URaad aan de orde qeweest?
o Nee.
0
Ja,op
Conclusie toen
Nadere toelichting: (Voor als presidium/griffier vindt dat één van bovengenoemde
punten nadere toelichting behoeft)

deze tarieven gelden voor alle studenten die niet aan de eisen voor wettelijk tarief voldoen: lees
nationaliteitsvereiste en opleidingseis (gespecificeerd in de inschrijvingsregeling).
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