
Overeenkomst Universiteit Leiden en student met betrekking tot 
collegegeldvrij besturen gedurende het academisch jaar 2021-2022 

 
De ondergetekenden: 
Universiteit Leiden, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. J. ’t Hart, directeur 
Studenten- en Onderwijszaken (SOZ); 
 
En 
 
Naam: ………………………………………………, geboren………………………                     
 
wonende te……………………………………………,  
 
Overwegende dat 
- het College van Bestuur van de Universiteit Leiden op basis van artikel 7.51, lid 3a, van de 

WHW het mogelijk heeft gemaakt een voorziening te treffen voor de financiële 
ondersteuning van een persoon die: a. niet is ingeschreven, en b. indien hij ingeschreven 
zou staan aan een instelling aanspraak zou hebben op een vorm van studiefinanciering als 
bedoeld in artikel 5.2 van de Wet studiefinanciering 2000; 

- de voorziening betreft bestuurders, niet zijnde studenten,  van de Universiteit Leiden die 
een volledige bestuursbeurs ontvangen volgens de Regeling Financiële Ondersteuning 
Studenten 2015, bijlage III, (het zogenaamde collegegeldvrij besturen); 

- de voorwaarden van het collegegeldvrij besturen wordt in deze overeenkomst door partijen 
wordt vastgelegd; 

 
Voorwaarden van deze overeenkomst 
De  bestuurder komt in aanmerking voor financiële ondersteuning uit de Regeling Financiële 
Ondersteuning 2015 indien hij:  
a.  gedurende het academisch jaar 2020-2021 stond ingeschreven aan de Universiteit Leiden 

voor een voltijdse initiële opleiding waarvoor hij het wettelijk collegegeld verschuldigd is;  
b.  gedurende het academisch jaar 2021-2022 een fulltime bestuurlijke activiteit van 12 

maanden zal verrichten op grond van de Regeling Financiële Ondersteuning Studenten 
2015;  

c.  gedurende het academisch jaar 2021-2022 niet als student of extraneus aan de Universiteit 
Leiden of een andere instelling staat ingeschreven;  

d. in het collegejaar 2022-2023 zich opnieuw zal inschrijven aan de Universiteit Leiden en 
aldaar collegegeld zal gaan betalen. 

 



Geen recht op onderwijs 
De bestuurder mag geen enkele vorm van onderwijs volgen, heeft geen recht op 
studiebegeleiding en mag geen gebruik maken van toetsingsmogelijkheden, zoals examens en 
tentamens, in welke vorm en in welke modaliteit dan ook.  
 
Specifieke bepalingen omtrent gebruik faciliteiten  
De bestuurder wordt bij de Universiteit Leiden geregistreerd als niet-reguliere student aan deze 
status zijn voor deze overeenkomst de volgende rechten verbonden. 
a.  De bestuurder heeft te allen tijde vrije toegang tot de gebouwen en de terreinen van de 

Universiteit Leiden.  
b.  De bestuurder mag gebruik blijven maken van de door de Universiteit Leiden aangeboden 

voorzieningen, waaronder in ieder geval het gebruik van de Universiteitsbibliotheek, 
Universitaire sportcentrum, ULCN-mail en de ICT-voorzieningen.  

 
Hoogte en uitbetaling van de financiële ondersteuning 
Studenten ontvangen bestuursbeurs indien zij voldoen aan de voorwaarden van de Regeling 
Financiële Ondersteuning Studenten 2015, deel II Bestuur.  
De hoogte van de ondersteuning bedraagt €300 per maand. Indien studenten gedurende de 
bestuursperiode recht hebben op een aanvullende beurs ontvangen zij dit bedrag per maand 
samen met de bestuursbeurs. 
 
Looptijd  
Deze overeenkomst is één jaar geldig en gaat in op 1 september 2022 en eindigt van rechtswege 
op 31 augustus 2023 en bij beëindiging van de bestuurswerkzaamheden. 
 

Naam vereniging:  ……………………………………………………….. 

Naam bestuurder: ……………………………………………………….. 

Studentnummer: ……………………………………………………….. 

 

Handtekening: ……………………………………………………….. 

 
Namens de Universiteit Leiden: 
 
 
 
 
Drs. J.’t Hart. 
 
 
Aldus in tweevoud overeengekomen te Leiden, op …………………………………2022 


