Regeling vacatiegelden 2014-2015
Artikel 1

Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder
- de wet
: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW);
- RUG
: de Rijksuniversiteit Groningen;
- College van Bestuur
: het College van Bestuur van de RUG;
- student
: degene die aan de RUG als voltijdstudent staat ingeschreven
voor een opleiding.
Artikel 2
Rechthebbenden
1. De student die lid is van een, in het kader van deze regeling daartoe door het College
van Bestuur aangemerkte commissie, niet zijnde een opleidingscommissie, en als
zodanig benoemd door het College van Bestuur, heeft recht op vacatiegeld.
2. De promovendus die lid is van een erkende PhD-council van een Graduate School,
met een maximum van 7 personen per council, heeft recht op vacatiegeld.
Artikel 3
Aard vacatiegeld
1. De leden van een commissie als bedoeld in artikel 2, lid 1 hebben, voor zover zij
hiervoor niet uit andere hoofde reeds een vergoeding ontvangen, recht op een
vacatiegeld van € 36,00 per vergadering/vergaderdag, met dien verstande dat op
(college)jaarbasis maximaal 20 maal € 36,00 kan worden ontvangen.
2. De leden van een PhD-council als bedoeld in artikel 2, lid 2 hebben, voor zover zij
hiervoor niet uit andere hoofde reeds een vergoeding ontvangen, recht op een
vacatiegeld van € 36,00 per vergadering/vergaderdag, met dien verstande dat op
(college)jaarbasis maximaal 8 maal € 36,00 kan worden ontvangen.
Artikel 4
Procedure aanvraag vacatiegeld
1. Degene die op grond van een functie of lidmaatschap als bedoeld in artikel 2, meent
recht te hebben op vacatiegeld, kan zich schriftelijk melden bij het College van
Bestuur, Postbus 72, 9700 AB Groningen, t.a.v. de afdeling Algemeen Bestuurlijke
en Juridische Zaken.
2. De melding als bedoeld in lid 1 dient na afloop van het commissie/counciljaar
plaats te vinden en te zijn voorzien van het bankrekeningnummer /
Burgerservicenummer / universitaire registratie(student)nummer.
Artikel 5

Geldigheidsduur

Deze regeling heeft betrekking op het studiejaar 2014-2015 en treedt met ingang van
1 september 2014 in werking.
Artikel 6
Aanhaling regeling en publicatie
Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling vacatiegelden 2014-2015”.
Deze regeling wordt ter informatie toegezonden aan de Universiteitsraad en de
faculteitsbesturen, gepubliceerd op Internet, en als bijlage vermeld in het
Studentenstatuut.
Groningen, 20 oktober 2014

Het College van Bestuur

