
 
 

 

   

   

   
 

 

 

   

Regeling Noodfonds Marnix Academie 
 
Het College van Bestuur van de Marnix Academie heeft een Noodfonds ingesteld om aan 
studenten die zijn ingeschreven bij de Marnix Academie, in bijzondere gevallen tijdelijke 
financiële ondersteuning te bieden in de vorm van een renteloze lening. Het kapitaal van het 
Noodfonds  is gevormd uit eigen gelden van de Marnix Academie en wordt niet gefinancierd 
vanuit de rijksbijdrage. 
 
 

1. Voorwaarden: 
Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening uit het Noodfonds dient aan de volgende 
voorwaarden te worden voldaan: 

- Er moet sprake zijn van een financiële, incidentele noodsituatie van beperkte omvang; 
- Er moet geen mogelijkheid bestaan een beroep te doen op andere regelingen of 

voorzieningen, zoals een verzekering, een lening bij DUO,  beroep op het 
Profileringsfonds, bijzondere bijstand, een lening/gift van ouders, familieleden of 
derden, een particuliere lening; 

- De voorziening betreft een uitgave ten behoeve van de studie aan de Marnix Academie 
en is noodzakelijk voor het onbelemmerd voortzetten van de studie aan de Marnix 
Academie; 

 
 

2. Vorm en duur van de voorziening 
2.1 De voorziening bestaat in principe uit een renteloze lening van ten hoogste   € 1.000,- 

voor de duur van ten hoogste één jaar. 
2.2 De hoogte van de lening en looptijd van de lening zijn mede afhankelijk van de 

draagkracht van de aanvrager, die daarover alle informatie dient te verstrekken. 
2.3 Ongeacht de looptijd  wordt de lening direct opeisbaar op het moment dat de 

inschrijving aan de Marnix Academie wordt beëindigd. 
2.4 Zodra de student ondanks aanmaning niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt 

het restant van de lening direct opeisbaar. 
2.5  In geval van overlijden van de student gaat de op dat moment nog openstaande schuld 

teniet. 
2.6  Een student kan slechts éénmaal gedurende zijn studietijd een beroep doen op het 

noodfonds. 
 
 

3. Procedure 
3.1  De toekenning van de voorziening geschiedt door het College van Bestuur op basis van 

een door de studentendecaan voorgelegd voorstel. 
3.2 De student die in aanmerking wenst te komen voor een voorziening dient een 

gemotiveerd en schriftelijk verzoek met bewijsstukken in bij de studentendecaan.  
3.3 De studentendecaan stuurt het verzoek vergezeld van een advies zo spoedig mogelijk 

door aan het College van Bestuur.  
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3.4 De toekenning wordt vastgelegd in een schuldbekentenis van de student, waarmee deze zich 
akkoord verklaart met de toekenning en de terugbetalingsregeling.  

3.5 De Studentendecaan en College van Bestuur streven ernaar de aanvraag binnen één week te 
hebben afgerond. 

 
 
4. Hardheidsclausule 

Het College van Bestuur kan op advies van de Studentendecaan afwijken van het bepaalde in dit 
reglement indien toepassing tot onbillijkheid zou leiden. 

 

5.  Bezwaren 

Tegen de beslissing van het College van Bestuur staat geen bezwaar of beroep open. 

 

 

6.  Inwerkingtreding  
6.1 De regeling Noodfonds Marnix Academie is vastgesteld door het College van Bestuur op 

1 september 2014 en treedt in werking op 1 september 2014. 
6.2 De regeling maakt deel uit van het Studentenstatuut van de Marnix Academie en wordt 

als bijlage daar in op genomen. 
6.3 Het reglement kan worden aangehaald als “Regeling Noodfonds Marnix Academie”. 

 

 

 

 


