REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDINGEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN INTENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS 2018, VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BESTUUR OP 3 APRIL 2018
Artikel 1 Reikwijdte
1. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam stelt voor de initiële opleidingen de
hoogte vast van:
a)
het instellingscollegegeld dat is verschuldigd door een student die niet voldoet aan de
voorwaarden van artikel 7.45a, eerste, tweede, zesde en zevende lid van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) om in aanmerking te komen voor
het wettelijk collegegeld,
b)
het gedeeltelijke wettelijk collegegeld dat op grond van artikel 7.45, tweede en derde lid van
de WHW is verschuldigd door een student die is ingeschreven voor een deeltijdse opleiding
en die voldoet aan de voorwaarden van artikel 7.45a, eerste, tweede, zesde en zevende lid
van de WHW om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld.
c)
het verhoogd wettelijk collegegeld dat is verschuldigd door een student die is ingeschreven voor een opleiding met het bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs op
grond van artikel 6.7 van de WHW en die voldoet aan de voorwaarden van artikel 7.45a,
eerste, tweede en derde lid van de WHW om in aanmerking te komen voor het wettelijk
collegegeld
d)
de vergoeding die is verschuldigd door een deelnemer van een premaster op grond van
artikel 7.57i van de WHW.
2. Het College van Bestuur publiceert de tarieven op de website van het Erasmus Studenten Service
Centrum.
Artikel 2.1 Instellingscollegegeld
Binnen het instellingscollegegeld wordt onderscheiden:
a)
een aan het volledige wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld,
b)
instellingscollegegelden per opleiding voor EER-studenten,
c)
instellingscollegegelden per opleiding voor niet-EER-studenten.
Artikel 2.2 Aan het volledige wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld
1. De hoogte van het aan het volledige wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld is gelijk
aan de hoogte van het bedrag dat bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur wordt
vastgesteld op grond van artikel 7.45, vijfde lid, van de WHW.
2. In aanmerking voor het volledige wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld komt een
student:
a)
die cliënt is van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF te Utrecht, of
b)
die op grond van de Regeling Profileringsfonds Tweede master voor zijn tweede master
opleiding is vrijgesteld van het deel van het instellingscollegegeld boven het wettelijk
collegegeld.
3. In toevoeging op het tweede lid komt in aanmerking voor het aan het volledige wettelijk collegegeld
gelijkgesteld instellingscollegegeld een student die niet voldoet aan de graadvereiste, bedoeld in
artikel 7.45a, eerste lid onder a, van de WHW, maar wel aan de nationaliteitsvereiste, bedoeld in
artikel 7.45a, eerste lid der b van de WHW om in aanmerking te komen voor het wettelijk
collegegeld, en:
a)
zich inschrijft voor de masteropleiding Geneeskunde van het Erasmus MC na het behalen
van de graad van een van de onderzoeksmasters van het Erasmus MC of zich inschrijft
voor een van de onderzoeksmasters van het Erasmus MC na het behalen van de graad van
de masteropleiding Geneeskunde van het Erasmus MC.
b)
zich als deelnemer van een double degree programma dat is opgenomen in de bijlage bij
deze regeling, na het behalen van de graad van de eerste opleiding herinschrijft voor de
tweede opleiding, mits de student de tweede opleiding is begonnen tijdens de eerste
opleiding.
4. In afwijking van het tweede lid wordt het instellingscollegegeld voor een opleiding met een bijzonder
kenmerk gelijk gesteld aan het verhoogd wettelijk collegegeld.
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Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten
Een student is het instellingscollegegeld voor EER-studenten verschuldigd indien:
a. hij tot een van de groepen van personen, bedoeld in artikel 7.45a, eerste lid onder b, van de WHW
behoort, en
b. niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld
gelijkgesteld instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 2.2.
Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-EER-studenten
Een student is het instellingscollegegeld voor niet-EER-studenten verschuldigd indien hij niet voldoet
aan de voorwaarden:
a. van het wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45a, eerste lid onder b van de WHW, en
b. van het aan het wettelijk collegegeld gelijkgesteld instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 2.2 tweede
lid.
Artikel 2.5 Verminderd instellingscollegegeld
1. Het instellingscollegegeld voor EER-studenten, bedoeld in artikel 2.3, en het instellingscollegegeld
voor niet-EER-studenten, bedoeld in artikel 2.4, kan worden verminderd tot minimaal het volledige
wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, van de WHW, dan wel het verhoogd wettelijk
collegegeld, bedoeld in artikel 6.7 van de WHW, indien de decaan van de faculteit:
a)
op grond van een individueel verzoek wegens kennelijk gewekte verwachtingen ten aanzien
van de hoogte van het collegegeld de student vrijstelt van een deel van het
instellingscollegegeld, of
b)
op grond van een advies van een studentendecaan een student die in sociale nood verkeert
vrijstelt van een deel van het instellingscollegegeld, of
c)
de student op andere gronden vrijstelt van een deel van het instellingscollegegeld.
2. De vrijstelling van het instellingscollegegeld van een studiejaar zoals bedoeld in artikel 2.5, eerste
lid, wordt niet verleend na 1 juli in datzelfde studiejaar.
Artikel 2.5a Vrijstelling wettelijk collegegeld in verband met bestuursfunctie
Voor de vrijstelling van het wettelijk collegegeld in verband met bestuursfunctie op grond van artikel
7.47a zijn de hoofdstukken 1, 3 en 4 van de Regeling Profileringsfonds Collegegeldvrij besturen van
toepassing.
Artikel 2.5b Vermindering en vrijstelling van collegegeld wegens gezamenlijk onderwijs met een
buitenlandse universiteit
Op voorstel van de decaan van de faculteit kan de student die zich inschrijft voor een gezamenlijke
opleiding of afstudeerrichting met een buitenlandse instelling zoals bedoeld in artikel 7.3c, derde lid
van de WHW en vermeld in de Procedurele regels inschrijving een waiver krijgen voor een deel of het
geheel van het collegegeld.
Artikel 3 Collegegeld voor deeltijdse opleidingen
1. Het gedeeltelijke wettelijk collegegeld bedoeld in artikel 7.45, derde lid, van de WHW, bedraagt 100
procent van het volledige wettelijk collegegeld, bedoeld in artikel 7.45, eerste lid, van de WHW.
Artikel 3a Vergoeding premaster
1. De hoogte van de vergoeding voor een premaster die is verschuldigd door een deelnemer met een
in Nederland behaalde bachelor- of mastergraad, wordt berekend op basis van het aantal
studiepunten en de prijs per studiepunt voor die premaster in overeenstemming met artikel 7.57i van
de WHW.
2. De hoogte van de vergoeding voor een premaster die is verschuldigd door een deelnemer met een
in het buitenland behaalde bachelor- of mastergraad wordt berekend:
a. op basis van het aantal studiepunten en de prijs per studiepunt voor die premaster in
overeenstemming met artikel 7.57i van de WHW, of
b. is in overeenstemming met artikel 7.46 van de WHW het instellingscollegegeld dat gelijk is aan
het volledige wettelijk collegegeld indien de deelnemer zich inschrijft als student en voldoet aan de
nationaliteitsvereiste, bedoeld in artikel 7.45a, eerste lid onder b van de WHW, of
c. is in overeenstemming met artikel 7.46 van de WHW het instellingscollegegeld voor niet-EER
studenten zoals vastgesteld op basis van artikel 2.3 van deze regeling, indien de deelnemer zich
inschrijft als student en niet voldoet aan de nationaliteitsvereiste, bedoeld in artikel 7.45a, eerste lid
onder b van de WHW.
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Artikel 4 Inschrijving na het begin van het collegejaar
1. Indien de inschrijving na 1 september wordt afgerond, is het collegegeld voor het gehele studiejaar
verschuldigd, behoudens omstandigheden als bedoeld in het tweede of derde lid.
2. Inschrijving voor het eerste jaar van een opleiding na 31 augustus is niet mogelijk, tenzij de opleiding
een later instroommoment dan 1 september heeft en mits de inschrijving gebeurt voor dat
instroommoment,
3. In het geval dat de verlate inschrijving als student het gevolg is van ziekte of bijzondere
familieomstandigheden, kan het College van Bestuur vermindering van het collegegeld verlenen met
een twaalfde deel voor elke maand dat de betrokkene niet is ingeschreven.
Artikel 5 Vermindering van het collegegeld bij beëindiging van de inschrijving in de loop van het
studiejaar
1. Indien op digitaal verzoek van betrokkene diens inschrijving voor een opleiding in de loop van het
studiejaar wordt beëindigd door het College van Bestuur, wordt met ingang van de maand waarin de
inschrijving wordt beëindigd voor elke maand die in dat studiejaar nog resteert, een twaalfde deel
van het betaalde collegegeld terugbetaald, tenzij een betalingsregeling als bedoeld in artikel 7.47, lid
1 onder b, van de WHW is getroffen.
2. In afwijking van het eerste lid heeft de student bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli
of augustus geen aanspraak op beëindiging van betaling van de termijnen, bedoeld in artikel 7.47,
lid 1 onder b, van de WHW, en op terugbetaling van het voor die maanden betaalde collegegeld.
3. In afwijking van het eerste lid wordt aan degene die zijn inschrijving als student van de tweejaarlijkse
deeltijd masteropleiding Business Administration wil beëindigen, een kwart van het collegegeld
terugbetaald voor elke periode van zes maanden die van de opleiding nog resteert. Het verzoek
daartoe dient uiterlijk twee maanden voorafgaande aan het begin van de periode van zes maanden
te zijn ontvangen.
Artikel 6 Vermindering van het collegegeld bij hernieuwing van de inschrijving na beëindiging
eerder in het studiejaar
1. Voor degene die als student is ingeschreven geweest voor een opleiding aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam en wiens inschrijving op zijn verzoek in de loop van het studiejaar door het
College van Bestuur is beëindigd en die in de loop van hetzelfde studiejaar opnieuw voor dezelfde
opleiding wenst te worden ingeschreven en daarvoor toestemming krijgt van het College van
Bestuur, wordt het collegegeld verminderd met een twaalfde deel voor elke maand dat de
betrokkene niet als student is ingeschreven.
2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel wordt het collegegeld voor de deeltijd masteropleiding
Business Administration verminderd met een kwart voor elke periode van zes maanden dat de
betrokkene niet als student voor de opleiding staat ingeschreven.

Artikel 6a Vermindering van de premastervergoeding bij voortijdige beëindiging van de
inschrijving
1. Indien op digitaal verzoek van betrokkene diens inschrijving voor een premaster in de loop van het
eerste jaar van inschrijving voor die premaster wordt beëindigd door het College van Bestuur en de
betrokkene de premastervergoeding zoals bedoeld in artikel 7.57i van de WHW heeft betaald, wordt
met ingang van de maand waarin de inschrijving wordt beëindigd voor elke maand die in dat
studiejaar nog resteert, een twaalfde deel van de premastervergoeding terugbetaald.
2. In afwijking van het eerste lid heeft de student bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli
of augustus geen aanspraak op de terugbetaling van de voor die maanden betaalde
premastervergoeding.

Artikel 7 Meer dan één inschrijving in hetzelfde studiejaar
1. Degene die is ingeschreven voor een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en die
daarnaast of in plaats daarvan in hetzelfde studiejaar wenst te worden ingeschreven voor een
tweede opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waarvoor hij het instellingscollegegeld,
bedoeld in artikel 2.1, verschuldigd is, is het collegegeld van de duurste van de twee opleidingen
verschuldigd.
2. Degene die is ingeschreven voor een opleiding aan een andere instelling voor hoger onderwijs en
die daarnaast of in plaats daarvan in hetzelfde studiejaar wenst te worden ingeschreven voor een
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tweede opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waarvoor hij het instellingscollegegeld,
bedoeld in artikel 2.1 verschuldigd is, is het volledige instellingscollegegeld verschuldigd.
3. Degene die wenst te worden ingeschreven als student om deel te nemen aan het onderwijs in een
vak dat niet wordt gegeven aan de universiteit of hogeschool waaraan hij voor datzelfde studiejaar al
is ingeschreven als student, is vrijgesteld van het betalen van collegegeld, indien uit een schriftelijke
verklaring van de desbetreffende examencommissie of van het instellingsbestuur blijkt dat het
desbetreffende vak deel uitmaakt van het door hem af te leggen examen.
4. Degene die is ingeschreven voor een premaster en daarvoor een vergoeding, bedoeld in artikel
7.57i van de WHW is verschuldigd en daarnaast of in plaats daarvan wenst te worden ingeschreven
voor een tweede premaster en daarvoor een vergoeding, bedoeld in artikel 7.57i van de WHW is
verschuldigd, is voor beide inschrijvingen die vergoeding verschuldigd.
5. Degene die is ingeschreven voor een premaster en daarvoor een vergoeding, bedoeld in artikel
7.57i van de WHW is verschuldigd en daarnaast of in plaats daarvan wenst te worden ingeschreven
als student en daarvoor het instellingscollegegeld, bedoeld in artikel 7.46 van de WHW, is
verschuldigd, is de vergoeding van de premaster en het collegegeld verschuldigd.
Artikel 8 Overlijden van de ingeschrevene
1. Indien een student in de loop van het studiejaar is overleden, wordt voor elke daaropvolgende
maand van het studiejaar na diens overlijden, een twaalfde gedeelte van het betaalde collegegeld
terugbetaald.
2. In afwijking van lid 1 van dit artikel wordt bij overlijden van een student van de deeltijd
masteropleiding Business Administration een kwart van het collegegeld terugbetaald voor elke
periode van zes maanden van de opleiding die nog resteert.
3. Indien een deelnemer van een premaster die een vergoeding heeft betaald in overeenstemming met
artikel 7.57i van de WHW in de loop van het studiejaar is overleden, wordt voor elke daaropvolgende
maand van het studiejaar na diens overlijden, een twaalfde gedeelte van het volledige wettelijke
collegegeld terugbetaald. Het terug te betalen bedrag bedraagt ten hoogste het bedrag van de
vergoeding.
Artikel 9 Mandaat
Het College van Bestuur verleent mandaat aan het hoofd van de afdeling Studentenadministratie voor
het nemen van beslissingen op grond van deze regeling.
Artikel 10 Inwerkingtreding
1. De Regeling instellingscollegegeld, collegegeld deeltijdse opleidingen, hoger collegegeld voor
opleiding met kleinschalig en intensief onderwijs en vergoeding premasters 2015 wordt ingetrokken
per 1 september 2018.
2. De Regeling instellingscollegegeld, collegegeld deeltijdse opleidingen, hoger collegegeld voor
opleiding met kleinschalig en intensief onderwijs en vergoeding premasters 2018 treedt in werking
met ingang van 1 september 2018.
Artikel 11 Publicatie
Deze regeling wordt gepubliceerd op de website van de EUR.
Artikel 12 Aanhalen regeling
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instellingscollegegeld, collegegeld deeltijdse opleidingen,
hoger collegegeld voor opleiding met kleinschalig en intensief onderwijs en vergoeding premasters 2018.
Artikel 13 Citeertitel
De citeertitel wordt afgekort als Regeling instellingscollegegeld 2018.
Artikel 14 Vertaling
Deze regeling wordt in het Engels vertaald, In geval van strijdigheid prevaleert de Nederlandse tekst.
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Bijlage bij Regeling instellingscollegegeld, herzien per 1 september 2020

Dubbelstudie programma’s van de Erasmus Universiteit Rotterdam zoals bedoeld in artikel 2.2,
lid 3 onder c
Naam dubbelstudie

Dubbelstudie Economie
en Recht
(bachelorfase)

Faculteiten

ESE en
ESL

Combinatie
Opleiding

CROHO

Opleiding

CROHO

B Economie en Bedrijfseconomie

50950

B Rechtsgeleerdheid

50700

B Fiscaal Recht

56827

B Fiscale Economie

56402

B Rechtsgeleerdheid

50700

50645

B Rechtsgeleerdheid

50700

B Fiscaal Recht

56827

M Rechtsgeleerdheid

60084

M Aansprakelijkheid en
verzekering
M Arbeidsrecht

60449

M Commercial Law

60452

M Ondernemingsrecht

60408

M Financieel recht

60086

M Recht van de gezondheidszorg
M Togamaster

60451

M Fiscaal recht

66827

Dubbelstudie Recht en
Bedrijfskunde
(bachelorfase)

ESL en
RSM

B Bedrijfskunde

Dubbelstudie Economie
en Recht
(masterfase)

ESE en
ESL

M Economics and Business

60652

60222

60450

Dubbelstudie Toga aan de Maas

Dubbelstudie Recht en
Bedrijfskunde
(masterfase)

ESL en
RSM

M Accounting, Auditing
and Control
M Tinbergen Institute
Master of Philosophy in
Economics (res)
M Fiscale Economie

69313

Idem

60162

Idem

66402

Idem, m.u.v. M Fiscaal Recht

M Business Administration

60644

M Rechtsgeleerdheid

60084

M Aansprakelijkheid en
verzekering
M Arbeidsrecht

60449

M Commercial Law

60452

M Ondernemingsrecht

60408

M Financieel recht

60086

M Recht van de gezondheidszorg
M Togamaster

60451

M Fiscaal recht

66827

60222

60450

Dubbelstudie Toga aan de Maas
M Business Information
Management
M Finance & Investments
M Global Business &
Sustainability
M Human Resource
Management
M International Management / CEMS
M Management of Innovation

60453

Idem

60409

Idem

60456

Idem

60645

Idem

60256

Idem

60458

Idem
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Dubbelstudie Toga aan
de Maas

ESL

M Marketing Management
M Res M. in Business
and Management (res)
M Organisational
Change & Consulting
M Strategic Entrepreneurship
M Strategic Management
M Supply Chain Management.

60063

Idem

60313

Idem

60457

Idem

60455

Idem

60066

Idem

60093

Idem

M Togamaster

60450

M Rechtsgeleerdheid
m.u.v.de deeltijdvariant en
de generalistische variant
M Commercial Law
M Ondernemingsrecht
M Financieel recht
M Recht van de gezondheidszorg

60084

60452
60408
60086
60451

Dubbelstudie Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht

ESL

M Arbeidsrecht

60222

M Ondernemingsrecht

60408

Dubbelstudie Aansprakelijkheid & Verzekering
en Privaatrecht

ESL

M Aansprakelijkheid en
verzekering

60449

M Rechtsgeleerdheid, variant Privaatrecht

60084

Dubbelstudie Economics
& Philosophy

ESE en
ESPhil

B Economie en Bedrijfseconomie
B Fiscale Economie
B Econometrie en Operationele Research

50950

B Filosofie van een Bepaald Wetenschapsgebied

57084

56402
56833
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