
 

 

Procedure Noodfonds (aanvraag in te dienen via de studentendecanen) 

Artikel 1 Criteria 

1. Het Noodfonds heeft tot doel studenten die in een noodsituatie verkeren, financieel bij te staan. De 
financiële ondersteuning dient de studievoortgang van student (weer) te bevorderen. Onder noodsituatie 
wordt verstaan een omstandigheid die voldoet aan de volgende criteria: 

a. de noodsituatie was niet te voorzien;  
b. de noodsituatie is acuut. Hiermee wordt bedoeld dat een oplossing via de gebruikelijke 

voorzieningen (bijvoorbeeld profileringsfonds of bijzondere bijstand) op het moment van 
optreden van de noodsituatie niet mogelijk is; 

c. de noodsituatie is incidenteel. Hiermee wordt bedoeld dat er geen sprake is van een herhaalde, 
permanente of structurele noodsituatie, waarvoor eerder een bijdrage uit het Noodfonds is 
toegekend; 

d. de noodsituatie is van beperkte omvang. Hiermee wordt bedoeld dat het Noodfonds niet voorziet 
in hulp met grote bedragen; 

e. de noodsituatie is oplosbaar. Hiermee wordt bedoeld dat de bijdrage uit het Noodfonds een reële 
en effectieve oplossing biedt door eenmalige financiële ondersteuning. 

2. Het Noodfonds staat open voor  studenten die  aan de VU studeren en aan de VU collegegeld hebben 
betaald. Studenten die anderszins aan de VU verbonden zijn, bijvoorbeeld op grond van een 
uitwisselingsprogramma, en die hier in Nederland verblijven kunnen ook een beroep doen op het 
noodfonds als hulp van de eigen Universiteit niet kan worden verwacht, gevraagd of afgewacht.   

3. Een toekenning uit het Noodfonds mag niet aangewend worden voor betaling van (een deel van) het 
wettelijk of instellingscollegegeld. 

 

Artikel 2 Toekenningsprocedure 

1. De commissie Noodfonds bestaande uit twee studentendecanen, de teamleider international services en 
een onderwijsjurist beoordelen of de situatie van de student voldoet aan de criteria, bedoeld in artikel 1. 
Daarnaast beoordelen zij of de financiële ondersteuning de studievoortgang van student (weer) zal 
bevorderen. 

2. De aanvrager dient een verzoek voor financiële ondersteuning in via de studentendecanen. 
3. Voldoet het verzoek aan de criteria, dan legt de studentendecaan per e-mail het verzoek - zo mogelijk 

vergezeld van bewijsstukken - voor aan de commissie Noodfonds. De commissie beslist zo spoedig 
mogelijk over toekenning danwel (gedeeltelijke) afwijzing van het verzoek voor financiële ondersteuning.   

4. Een uitbetaling uit het Noodfonds is een gift. De grootte van de gift is maximaal € 3.000,00.   
 

Artikel 3 Afronding procedure 

1. Indien het verzoek is toegekend wordt er een verzoek tot betaling uit het noodfonds opgemaakt met de 
gegevens van student die nodig zijn om het toe te kennen bedrag over te maken, naar de bij de VU reeds 
bekende en geverifieerde gegevens van de student. 

2. Van een besluit op grond van deze regeling kan de student bezwaar instellen bij het College van Bestuur. 
3. Het hoofd Studentontwikkeling voert twee keer per jaar een gesprek met de commissie Noodfonds over 

de stand van zaken rond verzoeken voor financiële ondersteuning. De commissie Noodfonds maakt een 
jaarverslag met daarin een overzicht van de toegekende bedragen. 

 

Artikel 4 lnwerkingtreding 

De procedure Noodfonds VU van maart 2019 wordt ingetrokken. 

De herziene procedure Noodfonds VU geldt met ingang van 1 april 2023. 


