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Studiefonds, regeling 2017- 2018 -2019.  

 

Artikel 1 - Voorwaarde en duur.  

1.1. Deputaten studiefonds kunnen financiële steun verlenen aan studenten die via het 

admissie-examen zijn toegelaten tot de studie aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn 

en niet meer in aanmerking komen voor studiefinanciering ingevolge de regeling “Dienst 

Uitvoering Onderwijs” (DUO) of oude regeling “Wet Studiefinanciering” (WSF).  

1.2. De regeling geldt alleen voor voltijds-studenten. 

1.3. De bijdrage uit het studiefonds wordt toegekend gedurende ten hoogste zes en een half 

jaar, gerekend vanaf het begin van de bachelor, en wordt beëindigd aan het eind van de 

maand waarin de studie is afgerond. 

1.4. Deputaten zullen geen ondersteuning toezeggen indien en zolang de daartoe ter 

beschikking gestelde middelen niet toereikend zijn.  

 

Artikel 2 - Aanvraag. 
2.1. De aanvraag dient, met een toelichting van de financiële (gezins-)situatie, drie maanden 

voor het begin van het studiejaar te worden ingediend bij de secretaris van het Deputaatschap  

Studiefonds. De student is verplicht om op verzoek van deputaten alle medewerking te 

verlenen om de noodzakelijk geachte gegevens betreffende zijn (hun) financiële draagkracht 

te verstrekken.  

2.2. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de aanvraag worden 

ingediend op elk moment tijdens de studieperiode.  

2.3. Deputaten zijn gehouden binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag en de 

aanvullende gegevens hun beslissing aan de (aankomende) student mee te delen. Een student 

kan schriftelijk en met redenen omkleed aan deputaten verzoeken om herziening van de 

 beslissing ten aanzien van de hem al of niet toegekende bijdrage.  

2.4. Deputaten zijn gerechtigd om drie maanden voor de aanvang van het nieuwe studiejaar, 

aan de hand van een vragenformulier te toetsen of aan de voorwaarden voor verlenging van de 

bijdrage wordt voldaan. Indien blijkt dat sinds de laatste toekenning de financiële situatie of 

de persoonlijke omstandigheden van de student of zijn gezin aanmerkelijk zijn gewijzigd, 

kunnen deputaten de bijdrage herzien.  

 

Artikel 3 - Voorwaarden toekenning. 

Er bestaat geen recht op een bijdrage uit het studiefonds indien:  

3.1.1. de student in aanmerking komt voor studiefinanciering ingevolge de “DUO regeling’ of 

oude “WSF regeling”.  

3.1.2. het vrij besteedbaar gezinsvermogen per 1 januari van het jaar van aanvraag hoger is 

dan € 30.000 en op het moment van de aanvraag nog steeds beschikbaar is, of 

3.1.3. het totale gezinsvermogen hoger is dan € 60.000 en op het moment van de aanvraag 

nog steeds beschikbaar is. 

3.2. Indien het bruto gezinsinkomen meer bedraagt dan de bijverdiengrens is er slechts recht 

op een gedeeltelijke bijdrage. Het meerdere wordt in mindering gebracht op de bijdrage uit 

het studiefonds. 

3.3. Indien de echtgenote van de student recht heeft op een bijdrage krachtens de 

overheidsregeling en haar recht daarop uitoefent, wordt deze bijdrage (uitgezonderd de 

basisbeurs voor collegegeld en studiemiddelen) meegerekend bij het inkomen. 

3.4. Wanneer in de loop van een fiscaal jaar door de student wordt voorzien dat het 

gezinsinkomen resp. het verzamelinkomen aanmerkelijk (plus of min 10%) afwijkt van het 

verwachte inkomen op het moment van de aanvraag, dient de student daarvan tijdig bericht te 

geven aan deputaten zodat dienovereenkomstig eventueel aanpassing van de bijdrage zal 

kunnen plaatsvinden. 

 

Voor definities: zie artikel 9 
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Artikel 4 - Studievorderingen 

De steunverlening kan worden beëindigd resp. tijdelijk worden opgeschort indien, naar het 

oordeel van het curatorium, de studie onvoldoende vorderingen vertoont, alsook wanneer de 

student bij herhaling tekort schiet in het verstrekken van de door deputaten gevraagde 

informatie. Deputaten zijn bevoegd de studievorderingen op te vragen bij het college van 

hoogleraren.  
 

Artikel 5 - Bijdragen.  

De bijdrage uit het studiefonds die aan de student kan worden verleend, kent de volgende 

componenten:  

5.1.1. een bijdrage voor vergoeding van collegegeld of instellingscollegegeld 

5.1.2. een bijdrage voor de kosten van studiemiddelen en reiskosten  

De bijdragen 5.1.1. en 5.1.2. worden verstrekt als schenking.  

 

5.2. Voor de uitwonende student een persoonsgebonden maandbudget voor levensonderhoud, 

zorgverzekering, reiskosten enz. Het persoonsgebonden budget wordt als lening verstrekt.  

 

5.3. In bijzondere gevallen, dit ter beoordeling van deputaten, kan een gezinstoeslag worden 

toegekend ten behoeve van de verzorging van kinderen. De gezinstoeslag wordt als lening 

verstrekt.  

 

5.4. Indien de student verzoekt om alleen vergoeding van het instellings-collegegeld, maar 

verder geen gebruik maakt van het studiefonds, wordt de inkomensnorm verhoogd met het 

bedrag van het instellings-collegegeld.  

 

De bijdragen worden uitbetaald in een maandelijks bedrag. De leningen zijn rentevrij.  

 

Voor bedragen: zie pag. 4 

 

Artikel 6 - Aflossing lening.  

Van de bij het studiefonds opgebouwde lening wordt 50% kwijtgescholden in gelijke delen 

over 15 jaar, te beginnen drie jaar na beëindiging van de studie. De overige 50% van de lening 

dient in maximaal 15 jaar te worden afgelost, eveneens te beginnen drie jaar na beëindiging 

van de studie. Deze aflossing geschiedt in maandelijkse termijnen.  

 

Artikel 7 - Overige bepalingen.  

7.1. Indien de student de studie tussentijds afbreekt dan wel de admissiale status verliest, dient 

het totale bedrag van de reeds verstrekte lening binnen zes maanden te worden terugbetaald. 

In bijzondere omstandigheden kunnen deputaten, na overleg met het curatorium, een 

afwijkende regeling treffen.  

7.2. Indien de student resp. predikant bij overlijden nog een restant schuld heeft, vervalt deze. 

7.3. Indien de predikant met vervroegd emeritaat gaat, kunnen deputaten overwegen om, 

afhankelijk van de financiële situatie van de predikant, het eventuele restant van de af te 

lossen lening geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. 

7.4. Indien de student na beëindiging van de studie geen predikant wordt of als predikant 

overgaat tot een andere staat des levens (art. 12 K.O.) of het verband van onze kerken verlaat, 

dient hij naast het verplicht af te lossen deel van de lening ook het nog resterende deel van het 

oorspronkelijk kwijt te schelden bedrag af te lossen in nader overeen te komen termijnen.  

7.5. Acceptatie van de bijdragen uit het studiefonds houdt per definitie in dat de ontvanger 

zich akkoord verklaart met de voorwaarden en bepalingen van de regeling en zich daaraan 

conformeert. 
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7.6.Ter overbrugging van de periode tussen afronding van de studie en eventuele intrede in 

een gemeente kunnen deputaten, onder door hen te bepalen condities, ondersteuning 

aanbieden in de vorm van een lening voor in principe een periode van zes maanden. Ook de 

andere afgestudeerde admissiale studenten kunnen mutatis mutandis van deze mogelijkheid 

gebruik maken.  

 

Artikel 8 - Hardheidsclausule.  
In bijzondere gevallen waarin de regeling niet voorziet of leidt tot een onredelijke uitwerking, 

beslissen deputaten. Dit is mede afhankelijk van de hun ter beschikking staande financiële 

middelen.  
 

Artikel 9 - Definities.  

ad 3.1.2. Onder het vrij besteedbaar gezinsvermogen wordt verstaan het saldo van contant 

geld, bank- en girotegoeden plus de waarde van aandelen en overige beleggingen minus 

schulden per 1 januari van het jaar van aanvraag. Een eigen woning met daarop rustende 

hypotheek is daarbij niet inbegrepen.  

ad 3.1.3. Onder het totale gezinsvermogen wordt verstaan het totaal van het vrij besteedbaar 

gezinsvermogen inclusief alle overige bezittingen en schulden. Voor de waardebepaling van 

de eigen woning wordt uitgegaan van de WOZ-waarde.  

ad 3.2. Onder het bruto gezinsinkomen wordt verstaan de som van 

 bruto inkomen uit arbeid en/of uit vroegere arbeid 

 resultaat uit overige werkzaamheden 

 winst uit onderneming 

 voordeel uit sparen en beleggen 

 periodieke uitkeringen; daarvan worden niet meegerekend: kinderbijslag, toeslag 

vanwege kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskorting 

 terug ontvangen inkomstenbelasting.  

 

E.e.a. in het kalenderjaar waarin de bijdrage wordt verleend. Voor de bepaling van het 

inkomen geldt het betreffende kalenderjaar. De bijdrage uit het studiefonds en (eventuele) 

inkomsten uit preekbeurten en catechisaties tijdens de studietijd worden niet bij het inkomen 

meegerekend. 
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Bijlage bij artikel 9.  

  

Artikel 5.  

Bijdrage kalenderjaar 2017, bedragen per maand. 

  

ad. art. 5.1.1.  

Bijdrage voor vergoeding van het collegegeld óf het instellings-collegegeld*, 

schenking. 

- bij standaard-collegegeld (afgerond)     € 170  

- bij instellings-collegegeld (afgerond)     € 435 

 

ad. art. 5.1.2.  

Bijdrage voor de kosten van studiemiddelen en reiskosten, schenking,  € 175  

 

ad. art. 5.2  
Persoonsgebonden budget, 50% schenking/50% lening,    € 575  

 

ad. art. 5.3  
Gezinstoeslag, richtlijn € 200 per kind, 50% schenking/50% lening 

                                                                                  per maand max. € 800 

 

ad. art. 5.4  
*Instellings-collegegeld. 

Indien alleen vergoeding van het instellings-collegegeld is gevraagd, wordt 

de grens van de bijverdiensten verhoogd met max. € 5200 (jaar 2017). 

De bijdrage is een schenking en wordt uitbetaald in een maandelijkse bedrag. 

 

Grens bijverdiensten 

Kalenderjaar 2017: bruto € 14500. Het meerdere wordt in mindering gebracht 

op de bijdrage. Bij de 1
e
 aanvang van de studie geldt voor de berekening van de 

bijverdiensten de periode gerekend vanaf startdatum studiejaar. 

 

De bedragen kunnen jaarlijks door deputaten worden bijgesteld. 
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Secretaris Studiefonds: 

 

R. Scherrenburg,  

Choristenpad 100,  

3766 BD Soest,  

tel. 035-6016574 

e.mail: r@scherrenburg.eu 

 

  


