
 

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR 

    
    
    
Nummer  : 588      Paraaf: 
 
Onderwerp  : Gewijzigd Reglement Calamiteitenfonds 
 
Besluit   :  
 
Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Calamiteitenfonds, conform de 
voorstellen van de dienst SOS met kenmerk 2011-1221. Het gewijzigde reglement treedt in de plaats van 
het reglement dat is vastgesteld bij besluit 324 van 13 maart 2003. Het gewijzigde reglement treedt in 
werking met ingang van 1 september 2011.  
 
Status besluit  : Voorgenomen    d.d. 20 april 2011 

: Vastgesteld    d.d.   20 mei 2011 
 
Consequenties t.a.v. 
 
Personeel  : nvt 
Huisvesting  : nvt 
Financiële aspecten : nvt 
 
t.l.v. budget  : nvt 
 
Verantwoordelijk  
voor de uitvoering : directeur SOS 
 
CMR: 
 
Aangeboden ter  : instemming    d.d.  2 mei 2011 
 
Instemming  : verkregen    d.d. 20 mei 2011 
 
Communicatie Besluittekst Bijlagen Datum Door: 
Directeuren X X 24 mei 2011 CvB 
CMR X X 24 mei 2011 CvB 
Interne Controle X X 24 mei 2011 CvB 
Post en Archief X X 24 mei 2011 CvB 
Marketing en Communicatie X X 24 mei 2011 CvB 
College van Beroep voor de Examens X X 24 mei 2011 CvB 
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Reglement Calamiteitenfonds  
 
 
Artikel 1 Doel calamiteitenfonds 
Er is een Calamiteitenfonds met als doel degene die als student als bedoeld in art. 7. 32 WHW bij 
Windesheim is ingeschreven en die door onvoorziene omstandigheden in financiële problemen is 
geraakt, financiële ondersteuning te bieden in de vorm van een gift en/of een renteloze lening.  
 
 
Artikel 2 Calamiteitenfondscommissie  
1. Er is een commissie die het College van Bestuur adviseert over aanvragen van studenten voor 

een lening en/of gift, hierna te noemen de Calamiteitenfondscommissie. Het College van Bestuur 
beslist op een verzoek tot ondersteuning na kennis genomen te hebben van het advies van de 
commissie. 

2. De commissie bestaat uit de navolgende leden:  
a. een domeindirecteur; 
b. de directeur SOS; 
c. de directeur Financiën en Control; 

3. De commissie wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een ambtelijk secretaris (jurist 
SOS) en een management assistent. Daarnaast kan de commissie anderen uitnodigen om als 
adviseur op te treden. 

4. De leden van de commissie alsmede de ambtelijk secretaris, managementassistent en eventuele 
adviseurs van de commissie zijn, in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de aanvrager, verplicht tot geheimhouding van informatie die zij in de hoedanigheid van 
commissielid vernemen, uitgezonderd ten overstaan van het College van Bestuur. 

 
 
Artikel 3 Reikwijdte 
Ondersteuning kan worden verstrekt indien is voldaan aan de volgende criteria: 

a. er is sprake van incidentele omstandigheden (dus niet structureel en/of periodiek van aard);  
b. de omstandigheden zijn niet voorzienbaar; 
c. de omstandigheden komen naar redelijke maatstaf niet voor rekening van de student; 
d. de financiële problemen zijn van beperkte omvang en kunnen effectief worden opgelost door 

het verstrekken van eenmalige hulp. 
 
 
Artikel 4  Vorm en duur van de Ondersteuning 
1. De ondersteuning wordt als renteloze lening en/of gift verstrekt. 
2. Een lening wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de student zich akkoord verklaart met de 

terugbetalingsregeling en na ondertekening van een schuldbekentenis. Bij 
handelingsonbekwaamheid ondertekenen de ouders of voogd. 

3. De studentendecaan is bevoegd om in urgente gevallen de student een renteloze lening te 
verschaffen tot een maximum bedrag van  €1.000 per jaar. De studentendecaan stelt de leden 
van de commissie calamiteitenfonds op de hoogte van zijn beslissing en legt jaarlijks 
verantwoording af aan de commissie over de in lening gegeven bedragen.  

4. De giften die op grond van deze regeling worden verstrekt, komen ten laste van het 
profileringsfonds.  

5. Leningen die op grond van deze regeling zijn verstrekt komen ook ten laste van het 
profileringsfonds indien deze naar het oordeel van de commissie oninbaar zijn gebleken. 

 
 
Artikel 5 Procedure 
1. Een verzoek tot ondersteuning wordt ingediend bij de commissie van het Calamiteitenfonds 
2. De aanvrager dient, zo mogelijk aan de hand van bewijsstukken, aannemelijk te maken dat 
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a. er sprake is van causaal verband tussen de onvoorziene omstandigheden en de financiële     
problemen; 

b. hij geen mogelijkheden heeft deze problemen zelfstandig op te lossen; 
c. er niet op andere wijze tegemoet kan worden gekomen aan deze financiële problemen. 

3. Het College van Bestuur beslist binnen 6 weken na ontvangst van het advies van de commissie 
Calamiteitenfonds. Een afwijzing wordt met redenen omkleed. 

4. De commissie zorgt ervoor dat de aanvrager zo spoedig mogelijk schriftelijk van de beslissing van 
het College van Bestuur in kennis wordt gesteld. 

 
  
Artikel 6 Aflossing renteloze lening 
1. Zodra de student zich bij Windesheim laat uitschrijven wordt zijn schuld direct opeisbaar, tenzij     

schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Zodra de student niet volledig aan de overeengekomen terugbetalingsregeling voldoet, wordt zijn 

op dat moment openstaande schuld geheel opeisbaar, waarbij tevens de aan de invordering 
verbonden kosten voor zijn rekening komen. 

3. Indien de student komt te overlijden gaat de op dat moment nog openstaande schuld teniet. 
 
 
Artikel 7 Terugvordering van ten onrechte verstrekte voorzieningen 
1. Indien ondersteuning is c.q. wordt verleend na verstrekking van onjuiste gegevens of na fraude, 

kan het College van Bestuur besluiten tot: 
a. stopzetting van de ondersteuning. 
b. intrekking van het besluit tot verstrekking. 
c. terugvordering van de reeds uitgekeerde ondersteuning. 

2. De aan de invordering verbonden kosten komen voor rekening van de student. 
 
 
Artikel 8 Verslaglegging 
De commissie brengt op verzoek maximaal eens per begrotingsjaar een verslag van haar 
werkzaamheden uit aan het College van Bestuur.   
 
 
Artikel 9 Uitbetaling 
De administratieve verwerking, uitbetaling  en incasso geschieden door de afdeling Financiën en 
Control.  
 
 
Artikel 10 Beroep 
Tegen beslissingen van het College van Bestuur op basis van deze regeling kan de student binnen 
zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar aantekenen bij de Geschillen Advies Commissie 
(GAC). 
 
 
Artikel 11 Vergaderingen 
De Calamiteitenfondscommissie vergadert zo spoedig mogelijk nadat een verzoek om advies  is 
binnengekomen. 
 
 
Artikel 12 Studentenstatuut 
Deze regeling maakt deel uit van het instellingsdeel van het studentenstatuut en wordt als zodanig op 
Sharenet geplaatst. 
 
 
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2011. 
2. Dit reglement wordt aangehaald als “Reglement Calamiteitenfonds”. 


