
REGLEMENT VOOR DE WERKING VAN HET NOODFONDS 
 
 
Artikel 1 
Het Noodfonds biedt de mogelijkheid om in bijzondere gevallen aan studenten, die zijn 
ingeschreven bij de Rijksuniversiteit Groningen, leningen en/of giften te verstrekken. 
 
Artikel 2 
Per geval kan een lening en/of gift verstrekt worden, die in het algemeen de € 1250,--  niet te 
boven gaat. 
 
Artikel 3 
Per jaar wordt de omvang van de bijdrage van de RUG aan het Noodfonds vastgesteld door 
het College van Bestuur. 
 
Artikel 4 
Er is een commissie die het College van Bestuur adviseert over aanvragen van studenten voor 
een lening en/of gift, hierna te noemen de Noodfondscommissie. 
 
Artikel 5 
1. De Noodfondscommissie bestaat uit: 
a. een vertegenwoordiger uit de universitaire gemeenschap, die tevens voorzitter is, op 

voordracht van het College van Bestuur; 
b.  een staffunctionaris afdeling Studentenzaken, die tevens plaatsvervangend voorzitter 

is; 
c. een studentendecaan, die tevens secretaris is; 
d. een student, op voordracht van het CUOS. 
 
2. De in lid 1 onder a. t/m c. genoemde leden worden benoemd door het College van 

Bestuur voor een zittingstermijn van drie jaar. 
Het in lid 1 onder d. genoemde lid wordt benoemd door het College van Bestuur voor 
een zittingstermijn van twee jaar. 

 
Artikel 6 
De Noodfondscommissie formuleert een aantal uitgangspunten, waarop zij haar 
toekenningsbeleid baseert. Deze uitgangspunten dienen door het College van Bestuur -
gehoord de Universiteitsraad- te worden vastgesteld. 
 
Artikel 7 
Aanvragen voor een lening en/of gift worden ingediend bij de secretaris van de 
Noodfondscommissie. 
 
Artikel 8 
De besluiten van de Noodfondscommissie met betrekking tot de advisering aan het College 
van Bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen. 
Bij staken van de stemmen heeft de voorzitter c.q. de plaatsvervangend voorzitter een 
doorslaggevende stem. 
 



Artikel 9 
De secretaris draagt er zorg voor dat de aanvrager schriftelijk van de beslissing van het 
College van Bestuur in kennis wordt gesteld. Een afwijzing wordt met redenen omkleed. 
 
Artikel 10 
De Noodfondscommissie vergadert in de regel eenmaal per maand. 
 
Artikel 11 
In spoedeisende gevallen zijn de voorzitter c.q. plaatsvervangend voorzitter en de secretaris 
van de Noodfondscommissie gemachtigd rechtstreeks het College van Bestuur te adviseren 
een lening te verstrekken.  
In de eerstvolgende vergadering van de Noodfondscommissie wordt hierover aan de 
commissie verantwoording afgelegd. In deze vergadering kan besloten worden het College 
van Bestuur te adviseren tot omzetting van de lening in een volledige of gedeeltelijke gift 
over te gaan. 
 
Artikel 12 
De directie van het Bureau draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning bij de uitvoering 
van de regeling. 
 
Artikel 13 
De Noodfondscommissie overlegt tweejaarlijks aan het College van Bestuur een verslag van 
haar werkzaamheden. 
Daarnaast verstrekt het Bureau jaarlijks een overzicht van de uitgaven ten laste van het 
Noodfonds.  
 
Deze regeling geldt voor de periode 1 september 2007-1 september 2008. 
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