
Handtekening: Datum:

Incomplete aanvragen worden niet behandeld 

Zie voor alle voorwaarden de Regeling Profileringsfonds TU Delft 

5. Ondertekening

Aanvraagformulier voor erkenning van studievertraging en uitbetaling van financiële 
ondersteuning o.g.v. de Regeling Profileringsfonds TU Delft (RPF) bij bestuurlijke 
activiteiten 

Stuur dit formulier met bijlagen in 1 PDF-bestand naar contactcentre-esa@tudelft.nl onder 
vermelding van: RPF & studentnummer

Voor bestuurlijke activiteiten verricht in 2020/2021

1. Persoonsgegevens

Verklaring van deelname aan de bestuurlijke activiteit met vermelding van de periode en ondertekend door het bestuur (meerdere
handtekeningen). In het geval van deelname aan een Opleidingscommissie of Facultaire Studentenraad dient de verklaring te zijn 
ondertekend door de decaan. 

2. Verzoek erkenning en uitbetaling

Erkenning van studievertraging en uitbetaling van RPF maanden voor bestuurlijke activiteit

Vereniging/organisatie:

Periode van bestuurlijke activiteit: van t/m

Aantal maanden*:

* Aantal maanden volgens de laatste verdeling van de gereserveerde maanden door de verenging/organisatie.

Uitbetaling van financiële ondersteuning
De uitbetaling van de financiële ondersteuning vindt plaats na afloop van het collegejaar waarin de bestuurlijke activiteiten zijn 
verricht. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen, dient de aanvrager ingeschreven te staan bij de TU Delft.

3. Verplichte bijlage

Ik heb een aanvullende beurs van DUO ontvangen tijdens de bestuurlijke activiteit. 

       Voeg toe kopie van DUO-bericht met de hoogte van de aanvullende beurs ontvangen in de laatste vertragingsmaand.

Ik ben een Non-EU student en heb het instellingstarief betaald tijdens de bestuurlijke activiteit.

Compensatie
Voor elk collegejaar dat de student staat ingeschreven voor een voldtijdopleiding moet de student collegegeld betalen. De wet 
onderscheidt twee soorten collegegeld: wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld (art. 7.43 to 7.47 van de WHW). Je 
ontvangt een bedrag per maand ter compensatie van het verschil tussen het wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld, als 
je het instellingscollegegeld betaalt. Dit bedrag wordt samen met de basisbetaling overgemaakt. 

4. Compensatie en aanvullende beurs

Studentnummer: 

Achternaam & voorletters: 

IBAN nummer:  

Adres:

Vul onderstaande velden alleen in indien van toepassing

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

Ik ben op de hoogte van de aanvraagprocedure vermeld op de achterzijde.

Het adres wordt opgehaald uit Osiris: zorg dat je adresgegevens correct staan ingevoerd.

mailto:Contactcentre-ESA@tudelft.nl
https://www.tudelft.nl/index.php?id=31321


Aanvraagprocedure financiële ondersteuning voor studievertraging (RPF bestuurlijke activiteiten)
Deze handleiding is alleen van toepassing op studievertraging wegens deelname aan een bestuur of commissie van een 
vereniging/organisatie erkend bij de TU Delft. Gedetailleerde informatie over de procedure kun je vinden in de 
Regeling Profileringsfonds TU Delft.

Algemene Informatie
 Meld de studievertraging bij je studieadviseur als je deelneemt aan een bestuurlijke activiteit van langer dan 9 maanden die invloed 

heeft op het verloop van je studie. Doe dit vóór het starten met de bestuurlijke activiteit. Bij bestuurlijke activiteiten van minder dan 9 
maanden is het niet verplicht om de activiteit te melden bij de studieadviseur.

 Jouw vereniging/organisatie heeft de verdeling van de gereserveerde maanden doorgegeven aan de Student Administration. Indien er 
bestuursmaanden staan gereserveerd voor jou, dan dien je zelf een individuele aanvraag in te dienen voor erkenning en uitbetaling. 
Voor commissiemaanden hoeft geen aanvraag te worden gedaan; het besluit volgt automatisch in het studiejaar volgend op het jaar 
waarin de activiteit heeft plaats gevonden.

 Lever de aanvraag tijdig in via contactcentre-esa@tudelft.nl om aftrek van financiële ondersteuning te voorkomen.

 De verklaring van deelname moet worden aangevraagd bij jouw vereniging/organisatie. De verklaring wordt opgesteld door het 
bestuur van de vereniging/organisatie. Het vermeldt de periode van deelname aan de activiteit en is ondertekend door het bestuur 
(meerdere handtekeningen).
In het geval van deelname aan een Opleidingscommissie of Facultaire Studentenraad kun je de verklaring opvragen bij de faculteit. De 
verklaring moet zijn ondertekend door de decaan van de faculteit.

 Een incomplete aanvraag wordt niet in behandeling genomen. Zorg ervoor dat je alle verplichte documenten, zoals vermeld op de 
voorkant van het formulier, indient. Wanneer een aanvraag niet compleet is, krijg je 2 weken de tijd om de aanvraag aan te vullen 
met de ontbrekende documenten. Is de aanvraag niet compleet binnen de extra weken, dan wordt de aanvraag niet verder in 
behandeling genomen. Het indienen van een nieuwe aanvraag blijft mogelijk, echter zal er dan worden uitgegaan van de nieuwe 
inleverdatum.

 Het inleveren van verplichte documenten behoort tot jouw verantwoordelijkheid. Je kunt hiervoor niet een ander aansprakelijk 
stellen.

 Alle TU-medewerkers, die met jouw aanvraag te maken krijgen, zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. In het kader van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt jouw aanvraag met zorgvuldigheid behandeld.

 De uitbetaling van de financiële ondersteuning vindt plaats na afloop van het collegejaar waarin je bestuurlijke activiteiten hebt 
verricht. Afhankelijk van de financiële ondersteuning waar je recht op hebt, word je maandelijks (bestuursmaanden) of eenmalig
(commissiemaanden) uitbetaald. Let op: zorg ervoor dat je ten tijde van de uitbetaling ingeschreven staat bij de TU Delft. Wanneer je 
je uitschrijft bij de TU Delft, heb je geen recht op uitbetaling van het (resterende) bedrag.

Voorwaarden voor RPF

1. De bestuurlijke activiteit moet verricht worden tijdens de periode van de Prestatiebeurs of, voor internationale studenten zonder
aanspraak op Prestatiebeurs, tijdens de nominale studieduur. De periode waarin een student aanspraak heeft op de Prestatiebeurs
voor een opleiding aan de TU Delft is 5 jaar. De einddatum van de periode van de Prestatiebeurs is te vinden op Mijn DUO.

2. De student moet ingeschreven staan als voltijds student bij de TU Delft tijdens de deelname aan de bestuurlijke activiteit.

3. Als schakelstudent kom je niet in aanmerking voor financiële ondersteuning (een schakelstudent betaalt geen wettelijk collegegeld en
voldoet hiermee niet aan artikel 7.51c WHW).

4. In het eerste studiejaar van de huidige bacheloropleiding kan de student niet in aanmerking komen voor RPF.

5. In het tweede studiejaar van de huidige bacheloropleiding is de financiële ondersteuning gelimiteerd tot een maximum van 4
maanden.

6. Gedurende de gehele inschrijving voor een opleiding aan de TU Delft komt de student in aanmerking voor maximaal 12 maanden in
totaal.

7. Bij deelname aan een parttime activiteit is de financiële ondersteuning gelimiteerd tot een maximum van 10 maanden. Bij deelname
aan een fulltime activiteit is de financiële ondersteuning gelimiteerd tot een maximum van 12 maanden.

8. Als de student 10 of meer bestuursmaanden voor 1 bestuurlijke activiteit heeft ontvangen, dan kan de student aanvullend in
aanmerking komen voor maximaal 6 commissiemaanden.

Individuele aanvraag en uitbetaling
1. Verzamel de verklaring van deelname en, indien van toepassing, het DUO-bericht met vermelding van de aanvullende beurs.

2. Vul het aanvraagformulier in en dien het met de verplichte bijlagen in als 1 PDF-bestand via contactcentre-esa@tudelft.nl. Dien de
aanvraag in tussen 1 juli en bij voorkeur 1 september aan het eind van het jaar waarin de bestuurlijke activiteit is verricht.

3. We streven ernaar om binnen 8 weken een besluit te nemen.

4. Uitbetaling van de financiële ondersteuning vindt plaats na afloop van het collegejaar waarin je de bestuurlijke activiteit hebt
verricht.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar contactcentre-esa@tudelft.nl

Op alle voorwaarden vermeld op dit formulier is de Regeling Profileringsfonds TU Delft leidend.

https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/Studentenportal/Centraal/Administratie/CSA/2021%20Regeling%20profileringsfonds.pdf
https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/Studentenportal/Centraal/Administratie/CSA/2021%20Regeling%20profileringsfonds.pdf

	Studentnummer: 
	Achternaam & voorletters: 
	IBAN nummer: 
	Verenging/organisatie: 
	Startdatum: [01-09-2020]
	Einddatum: [31-08-2021]
	Aantal maanden: 
	Verklaring van deelname: Off
	Aanvullende beurs: Off
	Kopie DUO-bericht: Off
	Non-EU student met compensatie: Off
	Naar waarheid ingevuld: Off
	Procedure achterzijde formulier: Off
	Datum: 


