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Het Inschrijvingsbesluit van de Universiteit Maastricht is gebaseerd op de
artikelen 7.23a tot en met 7.57g van de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en bevat de bepalingen voor de
inschrijvingsprocedure voor het studiejaar 2017-2018 en is van toepassing op de
bachelor- en masteropleidingen van de Universiteit Maastricht en de
masteropleidingen die aangeboden worden door de transnationale Universiteit
Limburg en gevolgd worden aan de Universiteit Maastricht.
Het Inschrijvingsbesluit is opgesteld met inachtneming van de geldende
bepalingen betreffende:
a. vooropleidingseisen bacheloropleiding: artikelen 7.23a - 7.30 WHW
b. toelatingseisen masteropleiding: artikelen 7.30a - 7.30e WHW
c. inschrijvingsprocedure: artikelen 7.32, 7.33, 7.37 WHW
d. inschrijvingsrechten: artikelen 7.34 en 7.36 WHW
e. hoogte van het college- en examengeld: artikelen 7.43 - 7.46 WHW
f. vermindering, vrijstelling en terugbetaling wettelijk collegegeld, artikel
7.48 WHW
g. beëindiging van de inschrijving: artikel 7.42 en 7.42a WHW
h. voldoening collegegeld: artikel 7.47 WHW
i. schadevergoeding: artikel 15.2 WHW
j. rechtmatig verblijf: artikel 8 Vreemdelingenwet 2000
k. Gedragscode Internationale Student Hoger Onderwijs (herziene versie 1
maart 2017)
Waar in dit besluit gesproken wordt over hij wordt ook zij bedoeld.
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Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:
a. bacheloropleiding: opleiding als bedoeld in de artikelen 7.3 en 7.3a, lid 1,
sub a WHW;
b. BRON HO: Basis Register Onderwijs Hoger Onderwijs, dat wordt beheerd
door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
c. BRP: Basisregistratie personen;
d. College van Bestuur: College van Bestuur van de Universiteit Maastricht;
e. collegegeld: wettelijk -, gedeeltelijk wettelijk -, dan wel
instellingscollegegeld als bedoeld in artikel 7.43 WHW;
f. CROHO: Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs;
g. DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs;
h. ECTS: studiebelasting uitgedrukt in het European Credit Transfer System,
waarbij één credit overeenkomt met 28 studiebelasting-uren;
i. examengeld: examengeld als bedoeld in artikel 7.44 WHW;
j. extraneus: degene die zich inschrijft als extraneus met de rechten als
bedoeld in artikel 7.36 WHW;
k. EU/EER-landen: België, Bulgarije, (Grieks)Cyprus, Denemarken, Duitsland,
Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië,
Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Engeland Schotland, Wales en
Noord-Ierland), IJsland, Zweden;
l. gedeeltelijk wettelijk collegegeld: collegegeld als bedoeld in artikel 7.45,
lid 2 en 3 WHW;
m. IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst;
n. instellingscollegegeld: collegegeld als bedoeld in artikel 7.46 WHW;
o. masteropleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3 en 7.3a, lid 1, sub b
WHW;
p. OER: de onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13 WHW;
q. opleiding: bachelor- of masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3 en 7.3a
WHW;
r. persoonsgebonden nummer: het burgerservicenummer of het uitgegeven
onderwijsnummer als bedoeld in artikel 7.31e WHW;
s. restitutie: terugbetaling van collegegeld in de zin van artikel 7.48 WHW;
t. SEPA: de Single Euro Payments Area, opgericht ter vereenvoudiging van
banktransacties in euro’s binnen Europa;
u. SSC: Studenten Service Centrum;
v. student: degene die zich inschrijft voor een voltijdse of deeltijdse opleiding
met de rechten als bedoeld in artikel 7.34 WHW;
w. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31
augustus van het daaropvolgende kalenderjaar;
x. Studielink: de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van de
hogescholen, de universiteiten en de minister (www.studielink.nl);
y. UAF: Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF;
z. UM: Universiteit Maastricht;
aa. wettelijk collegegeld: collegegeld als bedoeld in artikel 7.45 en 7.45a
WHW;
bb. WHW: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;
cc. WSF: Wet Studiefinanciering 2000.
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.
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Artikel 2

Toelaatbaarheid en toelating tot een bacheloropleiding

1. Toelaatbaar tot een bacheloropleiding aan de UM is degene die naar het
oordeel van het College van Bestuur voldaan heeft aan de
vooropleidingseisen en eventuele nadere vooropleidingseisen zoals gesteld
in de artikelen 7.23a tot en met 7.30 WHW.
2. De bacheloropleidingen Geneeskunde, International Business, Economie
en Bedrijfseconomie en Psychologie zijn fixusopleidingen: opleidingen
waarvoor op grond van de artikelen 7.53 of 7.56 WHW een beperkt aantal
studenten kan worden ingeschreven. De toelating tot een van de
genoemde fixusopleidingen geschiedt mede op basis van selectie.
3. De kwalitatieve selectiecriteria en de selectieprocedure voor deze
opleidingen zijn neergelegd in het ‘Reglement selectie voor numerus fixus
bacheloropleiding studiejaar 2017/2018’, dat kenbaar is via de website.
4. Voor degene die niet al eerder voor de bacheloropleiding International
Business, Economie en Bedrijfseconomie, Geneeskunde dan wel
Psychologie aan de UM is ingeschreven geweest, is het mogelijk, na
toestemming van het faculteitsbestuur, om toegelaten te worden tot jaar 2
van deze bachelor opleidingen.
5. Voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences (University College
Maastricht) is een specifieke selectieprocedure van kracht. Deelname aan
deze procedure is een inschrijvingsvoorwaarde bij de betreffende
opleiding. Een bewijs van toelating voor de desbetreffende opleiding dient
in het bezit van het SSC te zijn voorafgaand aan de inschrijving.
6. Voor een eerste inschrijving voor een bacheloropleiding waarvoor geen
fixus en/of selectie geldt, is vereist dat de student heeft deelgenomen aan
de studiekeuzecheck. De aard en inhoud van de studiekeuzecheck is
vastgelegd in de OER van de betreffende opleiding.
Artikel 3

Toelaatbaarheid en toelating tot een masteropleiding

1. Toelaatbaar tot een masteropleiding aan de UM is degene die naar het
oordeel van het College van Bestuur voldaan heeft aan de toelatingseisen
zoals gesteld in de artikelen 7.30b tot en met 7.30e WHW.
2. Voor een aantal masteropleidingen aan de UM geldt een beperkte
inschrijving.
Artikel 4

Inschrijving en inschrijvingsvormen

1. Ieder die wenst gebruik te kunnen maken van onderwijsvoorzieningen,
examenvoorzieningen of voorzieningen van andere aard ten behoeve van
initieel onderwijs aan de UM, dient zich elk studiejaar opnieuw door het
College van Bestuur als student of extraneus te laten inschrijven voor een
opleiding.
2. De inschrijving als student of extraneus staat slechts open voor degene
waarvan de ouders, voogden of verzorgers aantonen, dan wel, indien de
student meerderjarig en handelingsbekwaam is, hij zelf aantoont dat hij:
a. de Nederlandse nationaliteit bezit of op grond van een wettelijke
bepaling als Nederlander wordt behandeld,
b. vreemdeling is en jonger is dan 18 jaar op de eerste dag waarop de
opleiding begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt
gewenst,
c. vreemdeling is en 18 jaar of ouder op de eerste dag waarop de
opleiding begint waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt
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gewenst en op die dag rechtmatig verblijf houdt in de zin van
artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000,
d. vreemdeling is en buiten Nederland verblijf houdt op de eerste dag
waarop de opleiding begint waarvoor voor de eerste maal de
inschrijving wordt gewenst, of
e. vreemdeling is, niet meer voldoet aan een van de voorwaarden,
genoemd onder b, c of d, en eerder in overeenstemming met een
van die onderdelen is ingeschreven voor een opleiding van een
instelling, welke opleiding nog steeds wordt gevolgd en nog niet is
voltooid.
3. Inschrijving aan de UM kan geschieden voor een voltijdse of een deeltijdse
opleiding, voor zover de opleiding in die vormen in het CROHO is
opgenomen.
4. Inschrijving als extraneus kan alleen plaatsvinden, indien naar het oordeel
van het College van Bestuur de aard of het belang van het onderwijs van
de gekozen opleiding zich daartegen niet verzet.
Artikel 5

Weigering inschrijving

1. De inschrijving van degene van wie de inschrijving voor een opleiding aan
de UM in overeenstemming met art. 7.8b WHW is beëindigd op grond van
een negatief bindend studieadvies, kan zich voor die betreffende opleiding
en voor bacheloropleidingen aan de UM waarmee deze opleiding de eerste
periode met een studielast van 60 ECTS gemeen heeft, niet inschrijven
gedurende de termijn zoals die in de onderwijs- en examenregeling van
die betreffende opleiding is vermeld.
2. Aan degene van wie de inschrijving aan de UM eerder tussentijds is
beëindigd op grond van ernstige fraude in overeenstemming met artikel
7.12b lid 2, tweede volzin WHW, wordt de inschrijving geweigerd.
3. De inschrijving van degene van wie de inschrijving aan de UM of een
andere instelling in het hoger onderwijs eerder is geweigerd of tussentijds
is beëindigd op grond van ongeschiktheid in relatie tot toekomstige
beroepsuitoefening (iudicium abeundi) in overeenstemming met artikel
7.42a WHW, kan geweigerd worden indien de inschrijving een zelfde of
verwante opleiding betreft.
4. De inschrijving van degene van wie de inschrijving aan de UM eerder
tussentijds is beëindigd op grond van overtreding van huisregels en
ordemaatregelen in overeenstemming met artikel 7.57h, lid 2 WHW, kan
geweigerd worden.
5. De inschrijving wordt geweigerd zolang degene die zich wenst in te
schrijven nog vorderingen met betrekking tot collegegeld, examengeld of
schakeltrajectvergoeding heeft openstaan bij de UM.
6. De inschrijving kan worden geweigerd van degene die, zonder geldige
reden, niet heeft deelgenomen aan een verplichte studiekeuzecheck,
waarvan de aard en inhoud is vastgelegd in de OER van de betreffende
bacheloropleiding.
7. De inschrijving kan worden geweigerd van degene die zich niet vóór 1 mei
via Studielink aan een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs
heeft aangemeld voor een bacheloropleiding en die zich pas na 1 mei 2017
heeft aangemeld voor een bacheloropleiding aan de UM, niet zijnde een
fixusopleiding of de bachelor UCM, en die van de UM een negatief
studieadvies heeft ontvangen.
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Artikel 6

Onderwijscontractant waaronder de deelnemer aan een
schakelprogramma

1. Degene die met de instelling een private overeenkomst sluit over
deelname aan het onderwijs van een opleiding geldt als
onderwijscontractant. De onderwijscontractant mag uitsluitend deelnemen
aan de onderwijsactiviteiten waarvoor toelating geldt op grond van de
overeenkomst. Het tarief voor deelname aan het onderwijspakket is
afhankelijk van de inhoud van het pakket en wordt bepaald door het
faculteitsbestuur dat het contract aanbiedt.
2. In de OER van een aantal masteropleidingen van de UM is vastgelegd hoe
degene die met goed gevolg een bacheloropleiding aan het hoger
beroepsonderwijs (HBO) of het wetenschappelijk onderwijs (WO) heeft
afgelegd, kan doorstromen naar een verwante masteropleiding aan de UM
door het volgen van een bepaald programma (schakelprogramma).
3. Een deelnemer aan een schakelprogramma wordt geregistreerd als
onderwijscontractant.
4. Afhankelijk van het aantal studiepunten (ECTS) van het te volgen
schakelprogramma worden, conform artikel 7.57i WHW, de volgende
vergoedingen in rekening gebracht:
 programma van 30 ECTS: € 1.003;
 programma van 60 ECTS: € 2.006;
 maatwerkprogramma : € 33,43 per ECTS;.
5. De mogelijkheid tot betaling in termijnen van de in lid 4 genoemde
vergoeding wordt bepaald door het faculteitsbestuur dat het betreffende
schakelprogramma aanbiedt.
6. De schakelstudent, die tussentijds besluit te stoppen met het
schakelprogramma, komt niet in aanmerking voor restitutie van de door
hem betaalde vergoeding, tenzij sprake is van aantoonbare overmacht. De
schakelstudent die voor dezelfde periode ingeschreven is voor een andere
opleiding in het hoger onderwijs en daarvoor wettelijk collegegeld betaalt,
is vrijgesteld van betaling van de vergoeding voor het schakelprogramma.
7. Onderwijscontractanten hebben alleen de rechten die verbonden zijn aan
de betreffende onderwijsactiviteit.
8. Een onderwijscontractant kan geen aanspraak maken op een getuigschrift
en heeft geen recht op studiefinanciering op grond van de WSF 2000.
Artikel 7

Bijvakstudent

1. Degene die aan een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs
als student een opleiding volgt en met toestemming van de desbetreffende
UM-examencommissie deelneemt aan onderwijsactiviteiten van de UM,
geldt als bijvakstudent en wordt toegelaten op grond van een bewijs van
betaling collegegeld (BBC) aan die andere instelling. De bijvakstudent is
aan de UM geen collegegeld verschuldigd.
2. Bijvakstudenten hebben alleen die rechten die verbonden zijn aan de
betreffende onderwijsactiviteit.
3. Een bijvakstudent kan geen aanspraak maken op een getuigschrift voor de
betreffende opleiding.

Inschrijvingsbesluit UM 2017-2018

8

Hoofdstuk II

Inschrijvingsprocedure en retributies

Paragraaf 1 De inschrijvingsprocedure
Artikel 8

Inschrijvingsvoorwaarden

1. Een geldige inschrijving voor een opleiding aan de UM vereist onder meer
een tijdige aanmelding via Studielink en het tijdig voldoen, van het
verschuldigde collegegeld of examengeld op de wijze als aangegeven in
artikel 24.
2. De uiterlijke aanmelddata voor opleidingen met ingangsdatum 1
september 2017 of met ingangsdatum 1 februari 2018 verschillen per
bachelor- of masteropleiding en worden mede bepaald door de al dan niet
beperkte inschrijving als gevolg van fixus. De uiterlijke aanmelddata voor
studiejaar 2017-2018 worden per faculteit bekend gemaakt op de website
van de UM.
3. Degene die zich voor het eerst wil inschrijven voor een bachelor- of
masteropleiding dient vóór 31 augustus 2017 respectievelijk vóór 31
januari 2018 het verschuldigde collegegeld voldaan te hebben, dan wel de
machtiging tot (gespreide) inning daarvan te hebben afgegeven. Voor
herinschrijvers geldt een betalingsdeadline van 15 augustus 2017
respectievelijk 15 januari 2018.
4. Ter bepaling van het collegegeldtarief als bedoeld in de artikelen 11 tot en
met 14 dan wel 17 en 18 dient de student met een andere nationaliteit
dan die van een EU/EER-land, Zwitserland of Suriname te overleggen een
verblijfsdocument waaruit blijkt dat de student behoort tot een van de
groepen van personen als bedoeld in artikel 2.2 WSF (zie Bijlage II) dan
wel een kopie van de kennisgeving van DUO inzake studiefinanciering voor
het studiejaar waarvoor inschrijving wordt verzocht.
5. Ter bepaling van het collegegeld als bedoeld in artikel 23 lid 1 en 2 dient
de student, die reeds beschikt over een inschrijving voor een opleiding aan
een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs op basis van het
wettelijk collegegeld, te overleggen een bewijs van betaling van het
wettelijk collegegeld (BBC) aan die andere instelling.
6. Voor een eerste inschrijving aan de UM, dienen tenminste de volgende
documenten te worden overgelegd of gegevens te worden aangeleverd:
a. een origineel gewaarmerkte kopie van het diploma dat op grond
van de WHW toelating geeft tot de desbetreffende opleiding en,
indien gevraagd, een origineel gewaarmerkte kopie van de bij het
diploma behorende cijferlijst.
b. voor een opleiding waarvoor nadere vooropleidingseisen in de zin
van artikel 7.25 WHW gelden: de bewijsstukken waaruit blijkt dat
eventuele deficiënties tijdig zijn weggewerkt.
c. voor een opleiding waarvoor voldoende beheersing van de taal van
de opleiding wordt vereist: een bewijs dat aan dit taalvereiste is
voldaan conform de door de UM vastgestelde taaleisen Nederlands
en/of Engels, die vermeld staan op de website van de UM;
d. voor de bacheloropleidingen Geneeskunde, International Business,
Economie en Bedrijfseconomie en Psychologie dient de student het
vanaf 15 april 2017 via Studielink toegestuurde bewijs van
toelating binnen twee weken na toezending via Studielink te
accepteren. Een bewijs van toelating dat niet binnen twee weken
na toezending door de aankomende student is geaccepteerd,
vervalt;
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e. voor de aankomende student die niet is opgenomen in de nationale
BRP: een kopie van een paspoort of identiteitskaart dat/die geldig
is bij aanvang van de opleiding op 1 september 2017 of op 1
februari 2018.
f. voor de aankomende student die meerderjarig is en niet in het
bezit is van de nationaliteit van een land dat deel uitmaakt van de
EU/EER of Zwitserland:
- bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland door middel
van een afschrift van een door de Minister van Justitie
afgegeven vreemdelingendocument; of
- bewijs van rechtmatig verblijf in een land dat deel
uitmaakt van de EU/EER, waaronder een afschrift van een
document waaruit rechtmatig verblijf aldaar blijkt en dat is
afgegeven door een overheidsinstantie van dat land;
g. voor een student met een verblijfsvergunning met verblijfsdoel
‘studie’: een door de UM opgesteld document waarin de student
zich akkoord verklaart met de procedure waarbij de UM hem bij de
IND afmeldt, ingeval van beëindiging van de inschrijving of bij de
vaststelling dat geen sprake is van voldoende studievoortgang als
bedoeld in artikel 5.5 en 5.6 van de Gedragscode Internationale
Student Hoger Onderwijs.
h. een pasfoto ten behoeve van de UM Card, conform de
vormvereisten zoals vermeld op de website van de UM;
7. De meerderjarige student of extraneus die het collegegeld of het
examengeld niet zelf voldoet, dient bij eerste inschrijving en bij
herinschrijving een schriftelijke verklaring te overleggen waaruit blijkt dat
hij ermee instemt dat de in die verklaring vermelde derde namens hem
het collegegeld of het examengeld voldoet.
8. De (aankomende) student is gehouden terstond te reageren op verzoeken
om zijn (her)inschrijving compleet te maken. Indien een of meerdere van
de in dit artikel genoemde documenten of gegevens ontbreken of het van
toepassing zijnde collegegeld niet tijdig is voldaan, kan de UM besluiten
niet tot definitieve inschrijving of herinschrijving over te gaan of aan de
student de toegang tot bepaalde UM faciliteiten te ontzeggen.
9. De gegevens die een student bij zijn (her)inschrijving verstrekt worden
louter gebruikt voor doeleinden binnen de UM die voortvloeien uit de
status als student. De UM verstrekt wel het student e-mail account aan de
door OCW gefinancierde Stichting Studiekeuze 123 ten behoeve van de
Nationale Studenten Enquête.
Artikel 9

Ingangsdatum inschrijving

1. Enkele opleidingen aan de UM kennen 2 ingangsdata: 1 september en 1
februari. De opleidingen die (ook) per 1 februari kunnen worden gestart
zijn beperkt en staan vermeld op de website van de UM.
2. (Her)inschrijving voor een opleiding met ingang van 1 september 2017
geschiedt voor het gehele studiejaar dat afloopt op 31 augustus 2018.
3. Inschrijving voor een opleiding met ingangsdatum 1 februari 2018
geschiedt voor het resterende deel van het studiejaar dat afloopt op 31
augustus 2018. Alle opleidingen aan de UM duren minimaal een jaar,
zodat voor voltooiing van een opleiding met ingangsdatum 1 februari 2018
herinschrijving voor een volgend studiejaar vereist zal zijn.
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4. Alleen in bepaalde gevallen van klaarblijkelijke hardheid kan door de
directeur van het SSC van de ingangsdatum van de inschrijving uit lid 2 of
3 worden afgeweken.
5. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
Artikel 10

UM Card en bewijs van inschrijving

1. Nadat de inschrijving aan de UM heeft plaatsgevonden, wordt aan de
student eenmalig een UM Card en per opleiding jaarlijks een bewijs van
inschrijving verstrekt. Tevens kan, op verzoek van de student, een bewijs
van betaling worden verstrekt.
2. De UM Card is het universitair legitimatiebewijs dat alleen rechtsgeldig is
in combinatie met een geldig bewijs van inschrijving voor een bepaalde
opleiding in een bepaald studiejaar.
3. De UM Card en het bewijs van inschrijving zijn eigendom van de
universiteit.
4. Bij verlies van de UM Card kan via de website van de UM een nieuwe kaart
(via facilitaire dienst) aangevraagd worden. Hiervoor worden kosten in
rekening gebracht. De student dient de UM onverwijld van het verlies of
de diefstal van zijn UM Card op de hoogte te brengen.
5. Bij verlies van het bewijs van inschrijving kan via het SSC een duplicaat
van het bewijs van inschrijving aangevraagd worden. Hiervoor kunnen
kosten in rekening worden gebracht. Bij het verzoek om een duplicaat te
verstrekken kan gevraagd worden naar een legitimatiebewijs. De UM Card
wordt als geldig legitimatiebewijs aangemerkt.
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Paragraaf 2 Collegegeld/examengeld studiejaar 2017-2018
Artikel 11

Wettelijk collegegeld € 2.006

1. Het wettelijk collegegeld, zijnde € 2.006, is verschuldigd door een student
die zich inschrijft voor een voltijdse bachelor- dan wel masteropleiding en
die:
a. blijkens het BRON HO sedert 1 september 1991 voor een
inschrijving aan een bacheloropleiding in Nederland niet eerder een
bachelorgraad heeft behaald of voor een inschrijving aan een
masteropleiding in Nederland niet eerder een mastergraad heeft
behaald, en
b. tot één van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de
WSF behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit (zie bijlage II).
2. De voorwaarde bedoeld in het eerste lid onder a, geldt niet voor een
student die voor de eerste maal een opleiding op het gebied van het
onderwijs of gezondheidszorg volgt zoals vermeld staat in het CROHO.
3. Voor de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt met een
student die een bachelorgraad heeft behaald gelijkgesteld:
a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft
afgelegd van een hogere beroepsopleiding met een studielast van
168 studiepunten volgens de WHW zoals die luidde op 31 augustus
2002, en
b. een student die met goed gevolg het kandidaatsexamen heeft
afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als
bedoeld in artikel 7.8 WHW, zoals dat artikel luidde op 31 augustus
2002.
4. Voor de voorwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt met een
student die een bachelor- en mastergraad heeft behaald gelijkgesteld:
a. een student die met goed gevolg het afsluitend examen heeft
afgelegd van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs als
bedoeld in artikel 7.8 WHW, zoals dat artikel luidde op 31 augustus
2002; en
b. een student die op grond van artikel 18.15 WHW met goed gevolg
het afsluitend examen heeft afgelegd van een opleiding in het
wetenschappelijk onderwijs.
5. Indien een student in de loop van het studiejaar alsnog voldoet aan de
voorwaarden zoals genoemd in lid 1, sub b, wordt op verzoek van de
student, met ingang van de maand volgend op het voldoen aan de
voorwaarden het wettelijk collegegeld in rekening gebracht.
6. Indien een ingeschreven student op een bepaald moment gedurende het
studiejaar niet langer voldoet aan de voorwaarden genoemd in lid 1, sub b
is hij met ingang van de maand volgend op het niet meer voldoen aan
deze voorwaarden voor het resterende deel van het studiejaar het
instellingscollegegeld conform artikel 15 of 16 dan wel 19 verschuldigd.
7. Indien een student in het bezit is van een nationaliteit van een EU/EERland en ook van een nationaliteit van een niet-EU/EER-land (dubbele
nationaliteit), is de nationaliteit die in de BRP is vastgelegd bepalend voor
de bepaling van de hoogte van het collegegeld.
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Artikel 11a Wettelijk collegegeld € 2.006 bij gelijktijdig gevolgde
opleidingen
1. De student die volgens het BRON HO sinds 1 september 1991 voor de
eerste keer een bacheloropleiding of een masteropleiding in Nederland
volgt en zich voor het behalen van de aan die opleiding verbonden graad
heeft ingeschreven voor een of meer andere bachelor- of
masteropleidingen, is voor die andere opleiding of andere opleidingen
wettelijk collegegeld verschuldigd, mits hij behoort tot één van de groepen
van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de WSF (zie bijlage II), of de
Surinaamse nationaliteit bezit.
2. De student, bedoeld in het eerste lid, komt uitsluitend in aanmerking voor
de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, indien:
a. de inschrijving voor de andere opleiding of de andere opleidingen,
bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden voordat Onze
minister met betrekking tot de voor de eerste keer gevolgde
opleiding de mededeling van afstuderen, zoals bedoeld in artikel
7.9d WHW, heeft ontvangen; en
b. die andere opleiding of die andere opleidingen waarop de
aanspraak op wettelijk collegegeld betrekking heeft, door de
betrokkene word(t)en gevolgd zonder tussentijdse beëindiging van
de inschrijving voor die opleiding(en) als bedoeld in de artikelen
7.42 en 7.42a WHW.
3. In dit artikel wordt onder een bachelor- of masteropleiding een bachelorof masteropleiding als bedoeld in artikel 7.3a WHW begrepen.
4. De student die voldoet aan de voorwaarden genoemd in lid 1 en 2 kan op
grond van artikel 23 in aanmerking komen voor vrijstelling respectievelijk
vermindering van betaling van het wettelijke collegegeld voor de tweede
(en meer gelijktijdige) opleiding(en).
Artikel 12

Instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk
collegegeld

1. Instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld, zijnde
€ 2.006 is verschuldigd door een student die zich inschrijft als student
voor een voltijdse bachelor- dan wel masteropleiding en die voldoet aan
de voorwaarden zoals genoemd in artikel 11, met uitzondering van lid 1
onder b, als hij
a. beschikt over een geldig W-document als bedoeld in artikel 8 VW
jo. artikel 3.3. lid 1 onder a. en c. van het Voorschrift
Vreemdelingen en ondersteund wordt door het UAF, of
b. beschikt over een document waaruit een legale, permanente
verblijfsstatus (niet zijnde de status ‘EU-langdurig ingezetene’)
blijkt van een van de lidstaten van de EU/EER of Zwitserland én in
studiejaar 2016-2017 op die grond in aanmerking kwam voor het
instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Deze
student mag zijn bachelor- en masteropleiding aan de UM, mits
onafgebroken voortgezet en aaneengesloten, tegen het
instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld afmaken.
2. Indien een ingeschreven student op een bepaald moment gedurende het
studiejaar niet langer voldoet aan een van de voorwaarden genoemd in lid
1 is hij met ingang van de maand volgend op het niet meer voldoen aan
deze voorwaarden voor het resterende deel van het studiejaar het
instellingscollegegeld conform artikel 15 of 16 dan wel 19 verschuldigd.
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Artikel 13

Collegegeld bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences
University College Maastricht (UCM)

1. Een student die voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 11
en die vóór 1 september 2012 ingeschreven stond voor de
bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences – University College Maastricht
is bij een aansluitende inschrijving een collegegeld verschuldigd van
€ 2.006
2. Een student die voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 11
en die zich per 1 september 2012 of daarna voor de eerste maal heeft
ingeschreven voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences University College Maastricht is een collegegeld verschuldigd van € 3.316
bestaande het wettelijk collegegeld plus een verhoging voor kosten die
rechtstreeks verband houden met het onderwijs ingevolge artikel 7.50 lid
2 WHW.
3. Een student die niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel
11 maar wel aan de voorwaarden van artikel 12 en die vóór 1 september
2012 ingeschreven heeft gestaan voor de bacheloropleiding Liberal Arts
and Sciences - University College Maastricht is bij een aansluitende
inschrijving een collegegeld verschuldigd van € 2.006.
4. Een student die niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel
11 maar wel aan de voorwaarden van artikel 12 en die zich per 1
september 2012 of daarna voor de eerste maal heeft ingeschreven voor de
bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences - University College Maastricht
is een collegegeld verschuldigd van € 3.316.
5. Bij gelijktijdige inschrijving voor de bacheloropleiding Liberal Arts and
Sciences – University College Maastricht en een andere bacheloropleiding
aan de UM is de student ingevolge artikel 23 lid 1 aan de UM verschuldigd
een collegegeld van € 3.316 indien hij voldoet aan de voorwaarden
genoemd in lid 2 of lid 4 van dit artikel én de voorwaarden genoemd in
artikel 11a lid 1 en 2. Overlegt de student bij gelijktijdige inschrijving voor
de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences – University College
Maastricht en een andere bacheloropleiding elders een bewijs van betaling
van wettelijk collegegeld aan die andere hoger onderwijsinstelling dan is
hij aan collegegeld nog € 1.310 aan de UM verschuldigd.
6. Een instellingscollegegeld van € 10.000 is verschuldigd door een student
die zich inschrijft voor de bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences University College Maastricht en niet voldoet aan de voorwaarden
genoemd in lid 1 tot en met 5.
Artikel 14

Collegegeld masteropleiding Forensic Psychology

1. Een student die voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 11
en die vóór 1 september 2014 ingeschreven stond voor de masteropleiding
Forensic Psychology is bij een aansluitende inschrijving een collegegeld
verschuldigd van € 2.006.
2. Een student die voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 11
en die zich per 1 september 2014 of daarna voor de eerste maal heeft
ingeschreven voor de masteropleiding Forensic Psychology is een
collegegeld verschuldigd van € 3.495.
3. Een student die niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel
11 maar wel aan de voorwaarden van artikel 12 en die vóór 1 september
2014 ingeschreven heeft gestaan voor de masteropleiding Forensic
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Psychology is bij een aansluitende inschrijving een collegegeld
verschuldigd van € 2.006.
4. Een student die niet voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel
11 maar wel aan de voorwaarden van artikel 12 en die zich per 1
september 2014 of daarna voor de eerste maal heeft ingeschreven voor de
masteropleiding Forensic Psychology is een collegegeld verschuldigd van
€ 3.495.
5. Een instellingscollegegeld van € 13.000 is verschuldigd door een student
die zich inschrijft voor de masteropleiding Forensic Psychology en niet
voldoet aan de voorwaarden genoemd in lid 1 tot en met 4.
Artikel 15

Instellingscollegegeld bacheloropleiding

1. Een instellingscollegegeld is verschuldigd door een student die zich
inschrijft als student voor een voltijdse bacheloropleiding aan de UM en
niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 11 dan wel 12.
2. De hoogte van het in lid 1 genoemd instellingscollegegeld bedraagt
€ 7.500, € 10.000 of € 32.000 en is afhankelijk van de gevolgde opleiding.
Een overzicht van de opleidingen is opgenomen in Bijlage I bij dit besluit.
Artikel 16

Instellingscollegegeld masteropleiding

1. Een instellingscollegegeld is verschuldigd door degene die zich inschrijft
als student voor een voltijdse masteropleiding aan de UM en niet voldoet
aan de voorwaarden genoemd in artikel 11 dan wel 12.
2. De hoogte van het in lid 1 genoemd instellingscollegegeld bedraagt
€ 13.000, € 17.500 of € 32.000 en is afhankelijk van de gevolgde
opleiding. Een overzicht van de opleidingen is opgenomen in Bijlage I bij
dit besluit.
Artikel 17

Gedeeltelijk wettelijk collegegeld € 1.421

1. Gedeeltelijk wettelijk collegegeld, zijnde € 1.421, is verschuldigd door
degene die zich inschrijft als student voor een deeltijdse bachelor- dan wel
masteropleiding en die:
a. blijkens het BRON HO, sinds 1 september 1991 voor een
inschrijving aan een bacheloropleiding in Nederland niet eerder een
bachelorgraad heeft behaald of voor een inschrijving aan een
masteropleiding in Nederland niet eerder een mastergraad heeft
behaald, en
b. tot een van de groepen van personen, bedoeld in artikel 2.2 van de
WSF (zie Bijlage II) behoort of de Surinaamse nationaliteit bezit.
2. De voorwaarde, bedoeld in het eerste lid onder a, geldt niet voor een
student die zich voor de eerste maal een opleiding op het gebied van het
onderwijs of de gezondheidszorg volgt zoals vermeld staat in het CROHO.
3. Artikel 11 lid 3 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 18

Instellingscollegegeld ter hoogte van het gedeeltelijk
wettelijk collegegeld

1. Instellingscollegegeld ter hoogte van het gedeeltelijk wettelijk collegegeld,
zijnde € 1.421 is verschuldigd door een student die voldoet aan de
voorwaarden zoals genoemd in artikel 17 met uitzondering van lid 1 onder
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b, en die zich inschrijft als student voor een deeltijdse bachelor- dan wel
masteropleiding en die,
a. beschikt over een geldig W-document als bedoeld in artikel 8 VW
jo. artikel 3.3. lid 1 onder a. en c. van het Voorschrift
Vreemdelingen en ondersteund wordt door het UAF of,
a. beschikt over een document waaruit een legale, permanente
verblijfsstatus (niet zijnde de status ‘EU-langdurig ingezetene’)
blijkt van een van de lidstaten van de EU/EER of Zwitserland en op
die grond voor studiejaar 2016-2017 in aanmerking kwam voor het
instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld. Deze
student mag zijn bachelor- en masteropleiding aan de UM, mits
onafgebroken voortgezet en aaneengesloten, tegen het
instellingstarief ter hoogte van het wettelijk collegegeld afmaken.
2. Indien een student die is ingeschreven voor een deeltijdse bachelor- dan
wel masteropleiding op een bepaald moment gedurende het studiejaar
niet langer voldoet aan een van de voorwaarden genoemd in lid 1 is hij
met ingang van de maand volgend op het niet meer voldoen aan deze
voorwaarden voor het resterende deel van het studiejaar het gedeeltelijk
instellingscollegegeld verschuldigd conform artikel 19 verschuldigd.
Artikel 19

Instellingscollegegeld deeltijdse bachelor- of
masteropleiding

1. Een instellingscollegegeld is verschuldigd door degene die zich inschrijft
als student voor een deeltijdse bachelor- of masteropleiding en niet
voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 17 dan wel 18.
2. De hoogte van het in lid 1 genoemd instellingscollegegeld bedraagt
€ 6.500, € 8.750 of € 16.000 en is afhankelijk van de gevolgde opleiding.
Een overzicht van de opleidingen is opgenomen in Bijlage I bij dit besluit.
Artikel 20

Examengeld (extraneus)

1. Examengeld, zijnde € 2.006, is verschuldigd door degene die zich inschrijft
als extraneus en die voldoet aan de voorwaarden van artikel 11.
2. Examengeld, zijnde € 7.500, € 10.000 of € 32.000 afhankelijk van de
opleiding, is verschuldigd door degene die zich inschrijft als extraneus voor
een bacheloropleiding conform de in Bijlage I opgenomen lijst, en die niet
voldoet aan de voorwaarden genoemd in de artikelen 11 dan wel 12.
3. Examengeld, zijnde € 13.000, € 17.500 of € 32.000 afhankelijk van de
opleiding, is verschuldigd door degene die zich inschrijft als extraneus voor
een masteropleiding conform de in Bijlage I opgenomen lijst en die niet
voldoet aan de voorwaarden genoemd in de artikelen 11 dan wel 12.
Artikel 21

Collegegeld Erasmus Mundus

De student die deelneemt aan een opleiding waarop een Erasmus Mundus
programma van toepassing is, dient een collegegeld te voldoen conform het voor
de desbetreffende opleiding geldende tarief.
Artikel 22

Vermindering van collegegeld bij inschrijving gedurende het
studiejaar

1. Een student is slechts een gedeelte van het door hem verschuldigde
collegegeld verschuldigd, indien het hem of haar op grond van artikel 9 lid
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3 of 4 van dit besluit, wordt toegestaan om zich gedurende het studiejaar
in te schrijven. In dat geval wordt het verschuldigde collegegeld berekend
naar rato van het aantal resterende maanden van het desbetreffende
studiejaar.
2. De extraneus die examengeld betaalt, komt niet in aanmerking voor
vermindering van het examengeld bij inschrijving in de loop van het
studiejaar.
Artikel 23

Vermindering of vrijstelling van het wettelijk dan wel
gedeeltelijk wettelijk collegegeld bij gelijktijdig gevolgde
opleidingen of in verband met bestuursfunctie

1. Indien een student, die volgens het BRON HO sinds 1991 niet eerder een
bachelor- of mastergraad heeft behaald, bij de UM of andere instelling
voor hoger onderwijs is ingeschreven voor een opleiding en aan de UM of
een andere bekostigde instelling (met uitzondering van de Open
Universiteit), een tweede en/of derde inschrijving wenst, is hij voor de
laatstbedoelde inschrijving(en) vrijgesteld van het betalen van wettelijk
collegegeld, tenzij het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste
inschrijving lager is dan het volledig wettelijk collegegeld. In dat geval is
het verschil verschuldigd aan de instelling van de tweede en/of derde
inschrijving.
2. Degene die voor het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs
al les- of cursusgeld verschuldigd is op grond van de Les- en
cursusgeldwet, en die, in plaats daarvan dan wel daarnaast, in hetzelfde
studiejaar aan de UM wenst te worden ingeschreven, is voor die
inschrijving aan de UM een collegegeld verschuldigd ter hoogte van het
verschil tussen de reeds voldane bijdrage aan les- of cursusgeld en het
wettelijk collegegeld. Indien het wettelijk collegegeld lager is dan het
reeds voldane bedrag aan les- of cursusgeld wordt hij van het betalen van
collegegeld aan de UM vrijgesteld.
3. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in lid 1 en 2 van
dit artikel is geen sprake van vermindering of vrijstelling van collegegeld
op basis van het volgen van meerdere opleidingen tegelijkertijd.
4. Een student die aanspraak maakt op wettelijk collegegeld op grond van
artikel 11 lid 2 dan wel artikel 17 lid 2, wordt voor een andere inschrijving
niet vrijgesteld van het betalen van collegegeld als bedoeld in de artikelen
11, 11A, 15, 16 en 19.
5. Indien een student als bedoeld in artikel 11 lid 1 méér dan een opleiding
volgt en één van die opleidingen met goed gevolg afrondt, is deze student
voor de andere opleiding(en) die hij dan nog volgt het wettelijk collegegeld
verschuldigd voor het resterende deel van het studiejaar. Het
verschuldigde bedrag wordt in dat geval berekend naar rato van het aantal
resterende maanden van het betreffende studiejaar.
6. Van het betalen van wettelijk collegegeld is vrijgesteld de student die een
fulltime bestuursfunctie bekleedt en van wie de aanvraag vrijstelling
wettelijk collegegeld op grond van de UM-regeling ‘Vrijstelling wettelijk
collegegeld in verband met bestuursfunctie’ door het College van Bestuur
voor studiejaar 2017-2018 is gehonoreerd.
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Artikel 24

Heffing en betaling van het collegegeld /examengeld

1. Het van toepassing zijnde collegegeldtarief wordt bepaald op basis van de
documenten als bedoeld in artikel 8 en het BRON HO voor zover het
betreft een behaalde graad.
2. Wanneer op enig moment in het studiejaar wordt geconstateerd dat het in
rekening gebrachte collegegeld over dat studiejaar onjuist is vastgesteld
en de student een te laag bedrag heeft voldaan, is de student gehouden
het verschil op eerste vordering te voldoen.
3. Wanneer op enig moment in het studiejaar wordt geconstateerd dat het in
rekening gebrachte collegegeld over dat studiejaar onjuist is vastgesteld
en de student een te hoog bedrag heeft voldaan, wordt het verschil door
de UM zo spoedig als mogelijk teruggestort, dan wel verrekend met een
openstaande vordering van de UM.
4. Betaling van het verschuldigde collegegeld kan als volgt geschieden:
a. door overmaking van het verschuldigde collegegeld in één keer via
een bankoverschrijving. De daarbij behorende transactiekosten zijn
voor rekening van de student;
b. door automatische incasso van het verschuldigde collegegeld in één
keer ten laste van een SEPA-bankrekening in euro’s op basis van
een afgegeven eenmalige (digitale) machtiging.
c. door automatische incasso ten laste van een SEPA bankrekening in
euro’s op basis van een (digitale) machtiging tot gespreide inning
van het verschuldigde collegegeld voor studiejaar 2017-2018 in 8
gelijke termijnen bij een inschrijving per 1 september dan wel in 4
gelijke termijnen bij een inschrijving per 1 februari.
5. Door het verlenen van de machtiging tot automatische incasso van het
collegegeld gaat de student akkoord met, en verplicht de student zich tot,
betaling van het gehele van toepassing zijnde collegegeld voor studiejaar
2017-2018 conform de artikelen 11 tot en met 19 in combinatie met het
aangewezen tarief genoemd in Bijlage I.
6. Betaling van het examengeld geschiedt door overmaking van het
verschuldigde bedrag in één keer via een bankoverschrijving. De daarbij
behorende transactiekosten komen voor rekening van de student.
7. De machtiging kan gedurende het studiejaar niet worden herroepen. Bij
opheffing van het rekeningnummer ten aanzien waarvan machtiging tot
automatische incasso is verleend, dient via het ondertekende ‘formulier
ten behoeve van het wijzigen van het rekeningnummer’ aan de UM het
nieuwe rekeningnummer bekend gemaakt te worden ten aanzien waarvan
de machtiging wordt voortgezet.
8. Bij betaling op de in lid 4 onder c aangegeven betalingswijze geldt dat
eenmalig € 24 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht bij de
inning van de eerste collegegeldtermijn en dat de voor de machtiging
geldende regels van toepassing zijn.
9. Zolang na afloop van de laatste termijn als genoemd in lid 4 sub c het
collegegeld (inclusief bijkomende kosten) of een gedeelte daarvan nog niet
is voldaan, zal geen diploma worden uitgereikt.
Artikel 25 Procedure bij betalingsachterstand collegegeld
1. Indien sprake is van een achterstand in betaling van het collegegeld treedt
de aanmaningsprocedure in werking:
a. de student ontvangt een herinnering op zijn bij de UM bekende
privé e-mailadres met het verzoek het achterstallige collegegeld
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binnen 8 dagen over te maken, met de waarschuwing dat
overschrijding van deze termijn kan leiden tot het blokkeren van
het UM account van de student en uiteindelijk tot uitschrijving als
student van de UM.
b. indien het achterstallige collegegeld niet binnen 8 dagen is voldaan,
ontvangt de student een aanmaning op zijn privé-emailadres tot
betaling binnen 14 dagen. Bovendien wordt het UM account van de
desbetreffende student geblokkeerd, waardoor de student geen
toegang meer heeft tot de examens en tentamens evenals tot
Eleum of de overige elektronische faciliteiten van de UM. De met de
blokkade samenhangende kosten bedragen € 19,50 en worden aan
de collegegeldvordering toegevoegd.
c. indien de collegegeldvordering wederom niet binnen 14 dagen na
dagtekening van de aanmaning is voldaan, zal de
uitschrijfprocedure van artikel 27 in gang gezet worden.
2. Wanneer een incassotermijn op verzoek van de rekeninghouder door de
bank is gestorneerd, kan de UM zonder vooraankondiging overgaan tot
blokkade van het UM account van de desbetreffende student zoals
genoemd in lid 1 sub b.
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Paragraaf 3 Beëindiging inschrijving en restitutie collegegeld
Artikel 26

Beëindiging van de inschrijving van rechtswege of op
verzoek van de student en restitutie van het collegegeld

1. Het studiejaar 2017-2018 loopt van 1 september 2017 tot en met 31
augustus 2018. De inschrijving als student per 1 september 2017 dan wel
per 1 februari 2018 eindigt van rechtswege per 31 augustus 2018.
2. Met uitzondering van het bepaalde in artikel, 27, 28 of 30 lid 1 wordt de
inschrijving in de loop van het studiejaar enkel beëindigd op verzoek van
de student. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de maand
volgend op de ontvangst van het verzoek daartoe. Beëindiging van de
inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
3. Het verzoek tot beëindiging van de inschrijving in de loop van het
studiejaar dient te worden gedaan via Studielink. Bij dit verzoek dient
tevens in Studielink te worden aangegeven dat restitutie van het
(gedeeltelijke) collegegeld verlangd wordt.
4. Indien de student zich na afstuderen niet via Studielink uitschrijft, wordt
zijn inschrijving vanaf datum afstuderen beschouwd als een inschrijving
voor een volgende bachelor- of masteropleiding en is hij daarvoor het
toepasselijke instellingscollegegeld verschuldigd naar rato van het aantal
nog openstaande maanden van het studiejaar.
5. Van de beëindiging van de inschrijving in de loop van het studiejaar,
ontvangt de student een bericht vanuit Studielink.
6. Voordat overgegaan wordt tot het afhandelen van het afstuderen en het
honoreren van het verzoek tot beëindiging van de inschrijving op grond
van afstuderen dient door de student, conform de door de UM
vastgestelde voorwaarden, aangetoond te worden dat hij aan alle
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7. De beëindiging van de inschrijving van een verblijfsvergunningplichtige
student met als verblijfsdoel ‘studie’, wordt door de UM gemeld bij de IND.
8. Na een beëindiging van de inschrijving wordt voor elke maand die nog
resteert in het studiejaar een twaalfde gedeelte van het wettelijk dan wel
instellingscollegegeld dat op de inschrijving van toepassing is,
gerestitueerd bij een verzoek daartoe zoals beschreven in lid 3.
9. Bij beëindiging van de inschrijving per 1 juli dan wel 1 augustus van het
studiejaar vindt geen restitutie van collegegeld plaats.
10. Restitutie van collegegeld heeft betrekking op het door de desbetreffende
student betaalde collegegeld conform de artikelen 11 tot en met 19.
11. De restitutie van het collegegeld geschiedt binnen maximaal 3 maanden
na de beëindiging van de inschrijving op het bij de UM bekende
bankrekeningnummer van de student. Indien het collegegeld voor een
meerderjarige student wordt voldaan door een derde, geschiedt de
restitutie op het bij de UM bekende bankrekeningnummer van deze derde.
12. Indien het collegegeld wordt voldaan in termijnen, wordt het terug te
betalen bedrag verrekend met de nog openstaande vorderingen van de
UM.
Artikel 27

Beëindiging van de inschrijving bij betalingsachterstand

1. De UM kan de inschrijving van een student beëindigen indien deze niet
binnen 14 dagen na de aanmaning als bedoeld in artikel 25 lid 1 sub b zijn
betalingsachterstand heeft weggewerkt. In dat geval kan de inschrijving
worden beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de maand
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waarin de aanmaning aan de student werd verzonden. Inschrijving is
daarna pas weer mogelijk voor het volgende studiejaar, mits de student
aan al zijn betalingsverplichtingen aan de UM heeft voldaan.
Artikel 28

Beëindiging inschrijving bij ernstige overlast, bij ernstige
fraude, bij gedragingen in relatie tot
toekomstige beroepsuitoefening of bij negatief bindend
studieadvies

1. Het College van Bestuur kan de inschrijving van de student of extraneus
tijdens het studiejaar beëindigen wanneer de student de voorschriften en
maatregelen die het instellingsbestuur heeft getroffen voor het gebruik
van gebouwen en terreinen overtreedt (artikel 7.57h WHW) of anderszins
ernstige overlast veroorzaakt en ook na aanmaning door het
instellingsbestuur deze overlast niet staakt. Onder ernstige overlast wordt
mede verstaan discriminerend gedrag gerelateerd aan iemands ras,
levensovertuiging of maatschappelijke opvattingen, sekse, seksuele
geaardheid, afkomst, handicap of ziekte. De inschrijving wordt beëindigd
met ingang van de eerste van de maand volgend op het besluit of zoveel
eerder als noodzakelijk wordt geacht.
2. Het College van Bestuur kan de inschrijving eveneens beëindigen indien
sprake is van ernstige fraude als bedoeld in artikel 7.12b WHW of
gedragingen in relatie tot toekomstige beroepsuitoefening als bedoeld in
artikel 7.42a WHW. De inschrijving wordt beëindigd met ingang van de
eerste van de maand volgend op het besluit.
3. Het College van Bestuur beëindigt de inschrijving van de student aan wie
in overeenstemming met artikel 7.8b WHW een negatief bindend
studieadvies is verstrekt.
Artikel 29

Beëindiging van de inschrijving als extraneus

1. De inschrijving als extraneus eindigt van rechtswege per 31 augustus van
het studiejaar.
2. De inschrijving als extraneus kan op verzoek van de extraneus in de loop
van het studiejaar worden beëindigd bij schriftelijke kennisgeving aan het
SSC.
3. Bij beëindiging van de inschrijving als extraneus in de loop van het
studiejaar, heeft de extraneus geen recht op terugbetaling van (een
gedeelte van) het betaalde examengeld.
Artikel 30

Overlijden

1. Beëindiging van de inschrijving bij overlijden van de student/extraneus
vindt plaats met ingang van de maand volgend op de maand van
overlijden.
2. Bij beëindiging van de inschrijving als student in geval van zijn overlijden,
wordt voor elke maand volgend op de datum van overlijden, een twaalfde
deel van het collegegeld over de in het studiejaar resterende maanden
terugbetaald.
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Artikel 31

Annulering van de inschrijving voor aanvang van het
studiejaar

1. Tot aan de ingangsdatum van de opleiding kan een inschrijving worden
geannuleerd. De annulering door een student dient te geschieden via
Studielink, annulering door een extraneus dient te geschieden via een
schriftelijke kennisgeving aan de UM.
2. Bij annulering van de inschrijving voor aanvang van het studiejaar, wordt
op verzoek van degene die verzocht heeft om annulering van de
inschrijving het reeds betaalde collegegeld of examengeld volledig
terugbetaald en/of de verstrekte (digitale) machtiging geblokkeerd.
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Hoofdstuk III
Artikel 32

Slotbepalingen

Schadevergoeding

1. Degene die gebruik maakt van onderwijs- of examenvoorzieningen zonder
rechtsgeldige inschrijving, is op grond van artikel 15.2 WHW een
schadevergoeding verschuldigd.
2. Het verschuldigde bedrag aan schadevergoeding bedraagt bij een
deelname aan een voltijdse opleiding een twaalfde deel van het
toepasselijke instellingscollegegeld voor elke maand dat betrokkene
onrechtmatig gebruik heeft gemaakt van onderwijs- of
examenvoorzieningen van een opleiding van de universiteit.
3. Het verschuldigde bedrag aan schadevergoeding bedraagt bij een
deelname aan een deeltijdse opleiding een twaalfde deel van het volledige
wettelijke collegegeld voor elke maand dat de betrokkene onrechtmatig
gebruik heeft gemaakt van onderwijs- of examenvoorzieningen van een
opleiding van de UM.
4. Op verzoek van de student wordt de inschrijving alsnog gerealiseerd met
ingang van de maand volgend op die waarin de schadevergoeding is
betaald. In dat geval kan de UM verklaren dat aan de procedurele eisen
voor afgifte van een getuigschrift is voldaan en verkrijgen de daarbij door
betrokkene afgelegde tentamens zonder rechtsgeldige inschrijving alsnog
hun geldigheid.
Artikel 33

Onvolledig verzoek

De student die om een beschikking verzoekt op grond van deze regeling, is
gehouden om het verzoek volledig en voorzien van de benodigde bewijzen in te
dienen. Indien de beschikking als gevolg van het aanvullen van een onvolledig
verzoek pas later kan worden afgegeven dan door verzoeker aanvankelijk is
beoogd, komen de rechtsgevolgen daarvan voor rekening van de student. De in
dit besluit opgenomen termijnen vangen aan na ontvangst van een volledig
verzoek.
Artikel 34

Onvoorziene gevallen en gevallen van onbillijke aard

Behoudens de bepalingen in de WHW waarvan niet mag worden afgeweken,
beslist de directeur van het SSC in gevallen waarin deze regeling niet voorziet en
ingeval van onbillijkheden van overwegende aard.
Artikel 35

Rechtsbescherming

Tegen beschikkingen die gebaseerd zijn op het Inschrijvingsbesluit kan binnen 6
weken na toezending van de beschikking door belanghebbende(n) bezwaar
gemaakt worden door het indienen van een bezwaarschrift bij het Complaints
Service Point van de UM ter attentie van het College van Bestuur van de
universiteit.
Artikel 36

Mandaat

Het College van Bestuur heeft de directeur van het SSC gemandateerd tot het
nemen van beslissingen op grond van deze regeling met uitzondering van het
nemen van beslissingen op bezwaar die voortkomen uit besluiten op grond van
dit inschrijvingsbesluit. Een beslissing op bezwaar wordt genomen door het
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College van Bestuur na advies van de Geschillenadviescommissie voor
studentenaangelegenheden (GC).
Artikel 37

Inwerkingtreding regeling en citeertitel

1. Deze regeling heeft betrekking op het studiejaar 2017-2018 en treedt in
werking op 1 september 2017. Deze regeling kan worden aangehaald als
“Inschrijvingsbesluit UM 2017-2018”
Dit Inschrijvingsbesluit is vastgesteld door het College van Bestuur op
23-05-2017 en is van toepassing op de bachelor- en masteropleidingen van de
UM en de masteropleidingen die aangeboden worden door de transnationale
Universiteit Limburg en gevolgd worden aan de UM. Dit besluit is ter informatie
voorgelegd aan de Universiteitsraad.
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BIJLAGE I

Instellingscollegegeld per bachelor- of masteropleiding
Instellingscollegegeld 2017-2018
bacheloropleiding conform artikel 15
Bacheloropleidingen € 7.500
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Cultuurwetenschappen / Arts and Culture
Econometrie en Operationele Research / Econometrics and Operations Research
Economie en Bedrijfseconomie / Economics and Business Economics
European Law School
Europese Studies / European Studies
Fiscaal Recht / Tax Law
Fiscale Economie / Fiscal Economics
International Business
Psychologie / Psychology
Rechtsgeleerdheid / Dutch Law

Bacheloropleidingen € 10.000
B Biomedische Wetenschappen / Biomedical Sciences
B European Public Health
B Gezondheidswetenschappen / Health Sciences
B Data Science and Knowledge Engineering
B Liberal Arts and Sciences (Maastricht Science Programme, University College
Maastricht en University College Venlo)
Bacheloropleidingen € 32.000
B Geneeskunde / Medicine
Instellingscollegegeld 2017-2018
masteropleiding conform artikel 16 en 19
Masteropleidingen € 13.000, indien deeltijdvariant € 6.500
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Art, Literature and Society
Arts and Heritage: Policy, Management and Education
Business Intelligence and Smart Services
Business Research (research)
Cultures of Arts, Science and Technology (research)
Data Science for Decision Making
Econometrics and Operations Research
Economic and Financial Research (research)
Economics
European Law School
European Public Affairs
European Studies
European Studies (research)
European Studies on Society, Science and Technology
Financial Economics
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M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Fiscaal Recht / Fiscal Law
Fiscale Economie / Fiscal Economics
Forensic Psychology
Forensica, Criminologie en Rechtspleging / Forensics, Criminology and Law
Global Supply Chain Management and Change
Globalisation and Development Studies
Globalisation and Law
Human Decision Science
Information and Network Economics
International and European Tax Law
International Business
International Laws
Kunst & cultuurwetenschappen / Arts and Culture
Kunst & cultuurwetenschap (research) / Arts and Culture (research)
Management of Learning
Mediastudies / Media Studies
Nederlands Recht / Dutch Law
Politics and Society
Psychology
Public Policy and Human Development
Recht en Arbeid / Law and Labour
Sustainability Science and Policy

Masteropleidingen € 17.500, indien deeltijdvariant € 8.750
M
M
M
M
M
M
M

Artificial Intelligence
Bewegingswetenschappen / Human Movement Sciences
Biobased Materials
Biomedical Sciences
Cognitive and Clinical Neuroscience (research)
Epidemiology
Governance and Leadership in European Public Health

M
M
M
M
M
M
M
M
M

Global Health
Healthcare Policy, Innovation and Management
Health Education and Promotion
Health Food Innovation Management
Health Sciences (research)
Mental Health
Sports and Physical Activity Interventions
Systems Biology
Work, Health and Career

Masteropleidingen € 32.000
M Geneeskunde / Medicine
M Arts-Klinisch Onderzoeker (research) / Physician-Clinical Investigator
(research)
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BIJLAGE II Overzicht groepen van personen bedoeld in artikel 2.2. WSF
Toelichting op artikel 11 lid 1 sub b van deze regeling.
Tot de groepen van personen bedoeld in artikel 2.2, van de WSF behoren:
a. Personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten.
b. Personen met de nationaliteit van één van de EU-lidstaten (België,
Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd koninkrijk, Zweden);*
c. Personen met de nationaliteit van één van de EER-landen, voorzover die
geen EU-lidstaat zijn: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland;
d. Onder voorwaarden personen met een Turkse nationaliteit op grond van
het Associatiebesluit 1/80 van de Associatieraad EEG/Turkije1 (kinderen
van (voormalig)werknemers die in een lidstaat wonen waar zij werken of
gewerkt hebben);
e. Personen met een Zwitserse nationaliteit (sinds 1 juni 2002 op grond van
het verdrag van 21 juni 1999, dat is goedgekeurd door de wet van
14 september 2001, Stb. 432);
f. familieleden (echtgenoot; partner met wie de burger van de Unie
overeenkomstig de wetgeving van dat land een geregistreerd partnerschap
heeft gesloten, voorzover wetgeving van het gastland partnerschap gelijk
stelt met het huwelijk en aan de voorwaarden van de wetgeving van het
gastland wordt voldaan; rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn
alsmede die van de echtgenoot of partner beneden de leeftijd van 21 jaar
of die ten hunnen laste komt; de rechtstreekse bloedverwant in opgaande
lijn, alsmede die van de echtgenoot en partner die ten hunne laste komen)
van in Nederland wonende EU-burgers, die een niet EER-nationaliteit
bezitten. (op grond van Richtlijn 2004/38/EG).
g. de vreemdelingen die hier uitsluitend rechtmatig verblijf houden op grond
van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd (artikel 28
Vreemdelingenwet);
h. de vreemdelingen die hier uitsluitend rechtmatig verblijf houden op grond
van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd (artikel 33
Vreemdelingenwet);
i. de vreemdelingen die hier uitsluitend rechtmatig verblijf houden op grond
van een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd (artikel 20
Vreemdelingenwet 2000) (hieronder vallen o.a. de houders van een
verblijfsstatus ‘EU langdurig ingezetene’ van een andere lidstaat dan
Nederland op grond van Richtlijn 2003/109/EG; zie BIJLAGE III);
j. de vreemdelingen die hier uitsluitend rechtmatig verblijf houden op grond
van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. (artikel 14
Vreemdelingenwet 2000) Er moet bij een dergelijke vergunning wel sprake
van zijn dat de vergunning verleend is verband houdende met:
1°. gezinshereniging of gezinsvorming als bedoeld in artikel 15 van
de Vreemdelingenwet 2000 met een Nederlander of met een
vreemdeling als bedoeld in de onderdelen a of b van dit artikel of
hiermee verband houdend voortgezet verblijf,
2°. verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling of hiermee
Verband houdend voortgezet verblijf,
3°. verblijf ter adoptie of als pleegkind of hiermee verband houdend
voortgezet verblijf,
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4°. verband houdende met de vervolging van mensenhandel of
hiermee verband houdend voortgezet verblijf,
5°. verblijf als vreemdeling die buiten zijn schuld niet uit Nederland
kan vertrekken of hiermee verband houdend voortgezet verblijf,
6°. anders dan genoemd in artikel 3.4, eerste lid,
Vreemdelingenbesluit 2000, als bedoeld in artikel 3.4, derde lid,
Vreemdelingenbesluit 2000 of hiermee verband houdend voortgezet
verblijf, of
7°. verband houdende met afwikkeling nalatenschap oude
Vreemdelingenwet als bedoeld in artikel 3.17a, onderdeel b, van
het Voorschrift Vreemdelingen 2000 of hiermee verband houdend
voortgezet verblijf;
k. De vreemdelingen die in afwachting zijn van de beslissing op aanvraag tot
verlenen of verlengen van een verblijfsvergunning, voor zover zij reeds
studiefinanciering genieten. (artikel 3, onderdeel e, Besluit
studiefinanciering 2000);
l. De vreemdelingen die al eerder tegemoetkoming (ingevolge de WTOS)
hebben ontvangen (artikel 3, onderdeel f, Besluit
Bron: TK 2007-2008, 31 346, nr. 3.
Niet genoemde verblijfsvergunningen zullen individueel beoordeeld worden.
*Kroatië behoort inmiddels ook tot de EU.

Inschrijvingsbesluit UM 2017-2018

28

BIJLAGE III
Status ‘EU-langdurig ingezetene’ van een andere lidstaat
De student, die de nationaliteit bezit van een land dat niet behoort tot de EU,
maar die in een ander EU-land dan Nederland de status ‘langdurig ingezetene EU’
heeft verkregen, mag aan de UM studeren op basis van een verblijfsvergunning
met doel: studie, die door de UM voor hem moet worden aangevraagd. De
student moet dan voldoen aan de nationale voorwaarden die gelden voor het door
hem gekozen verblijfsdoel: studie.
Alle lidstaten die ‘richtlijn 2003/109/EG over de status van langdurig ingezeten
onderdanen van derde landen’ hebben ingevoerd geven op hun uitgegeven
verblijfsvergunning of op de verblijfssticker in het paspoort de status ‘langdurig
ingezetene EU’ aan. Alleen een verblijfsdocument of de sticker in het paspoort,
voorzien van een pasfoto, geeft de vreemdeling de rechten die behoren bij de
status ‘langdurig ingezetene EU’. Daaronder valt bijvoorbeeld de aanspraak op
het wettelijk collegegeld voor een bachelor- of masteropleiding in Nederland,
indien nog niet eerder een bachelor of masteropleiding in Nederland werd
afgerond (vergelijk art. 11 lid 1 van dit Inschrijvingsbesluit jo. Bijlage II onder i).
Onderstaande lijst bevat een opsomming met de officiële benamingen van de
status ‘langdurig ingezetene EU’ in de andere lidstaten van de EU:
België:
"EG – langdurig ingezetene" / "Résident de longue durée – CE" /
"Daueraufenthalt – EG",
Bulgarije:
"дългосрочно пребиваващо в EC" (in Latijnschrift:"D-lgosrotsjno prebivavasjto v
EC")
voorheen: "дългосрочно пребиваващо лице" (in Latijnschrift:"D-lgosrotsjno
prebivavasjto litse"),
Cyprus:
"Long-term resident – EC",
Duitsland:
"Daueraufenthalt – EG",
Estland:
"Pikaajaline elanik - EU" voorheen: "EÜ– pikaajalise elaniku",
Finland:
"P EY 2003/109 EY óf P EG 2003/109 EG" voorheen: "Pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa",
Frankrijk:
"Résident de longue durée – CE" (tot 20 juni 2011), "Carte de résident de longue
durée - Communauté Européene" (vanaf 20 juni 2011),
Griekenland :
"επί µακρόν διαµένων – ΕΚ" (in Latijnschrift: "Etti makron diamenoon - EK
(Epsilon Kappa)),
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Hongarije:
"Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK",
Italië:
"Soggiornante di lungo periodo – CE",
Kroatië:
- nog niet bekend -,
Letland:
"Pastāvīgī dzīvojosa persona - ES" voorheen: "Pastāvīgais iedzīvotājs – EK",
Litouwen:
"Ilgalaikis gyventojas – EB",
Luxemburg :
"Résident de longue durée – UE" voorheen: "Résident de longue durée – CE",
Malta:
"Residenti għat-tul – KE",
Nederland:
"EG – langdurig ingezetene",
Oostenrijk:
"Daueraufenthalt – EG",
Polen:
"Pobyt rezydenta długoterminowego – UE" voorheen: "Rezydent długoterminowy
– WE",
Portugal:
"Residente CE de longa duração",
Roemenië:
"Rezidenţi pe termen lung",
Slovenië:
"Rezident za daljši čas – ES",
Slowakije:
"Osoba s dlhodobým pobytom – ES",
Spanje:
"Residente de larga duración – UE" (voorheen "Residente de larga duración –
CE") *,
Tsjechië:
"Povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES",
Zweden:
"Varaktigt bosatt inom – EG".
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Afwijkingen in gebruikte afkortingen:
Van de bovengenoemde termen kan het laatste deel afwijken, bijvoorbeeld '- UE'
in plaats van '-CE' of andersom.
* Een bekend voorbeeld is Spanje (tot 2012 "Residente de larga duración – CE",
vanaf 2012 "Residente de larga duración – UE"). Beide omschrijvingen kunnen
dus voorkomen.
Deze informatie is gebaseerd op de klantenwijzer van de IND: www.ind.nl >
klantwijzer > bijzondere groepen > EU-langdurig ingezetenen van een andere
lidstaat.
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