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De Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling,
bekendmaking en betaling college- en examengeld geven regels voor de
vaststelling, bekendmaking en betaling van het college- en examengeld.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
1
De in deze regels voorkomende begrippen hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, tenzij uitdrukkelijk anders is
bepaald.
2
In deze regels wordt voorts verstaan onder:
a
Bureau Inschrijving: het Bureau Inschrijving behorende tot het Service Centre als bedoeld in
het Bestuurs- en beheersreglement;
b
College van Bestuur: het College van Bestuur als bedoeld in het Bestuurs- en
beheersreglement;
c
studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het
daaropvolgende jaar;
d
Studielink: de online inschrijfwizard op www.nhl.studielink.nl;
e
WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
HOOFDSTUK 2 VASTSTELLING EN BEKENDMAKING COLLEGE- EN EXAMENGELD
Artikel 2.1 Vaststelling collegegeld en examengeld
1
Het College van Bestuur stelt voor 1 maart voorafgaande aan het studiejaar:
a
het gedeeltelijke wettelijke collegegeld vast voor deeltijdse en duale opleidingen als bedoeld in
artikel 7.45 lid 2 WHW;
b
het instellingscollegegeld vast als bedoeld in artikel 7.46 lid 2 WHW;
c
het examengeld vast als bedoeld in artikel 7.44 lid 2 WHW.
2
Het College van Bestuur kan per opleiding of groep van opleidingen of per groep of
groepen studenten een verschillend gedeeltelijk wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld
vaststellen.
Artikel 2.2 Bekendmaking
Het College van Bestuur maakt de wettelijke collegegelden, het instellingscollegegeld en het
examengeld voor 1 april voorafgaande aan het studiejaar bekend op ten minste de website en het
intranet van NHL Hogeschool.
Artikel 2.3 Melding
Het College van Bestuur informeert de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de hoogte
van het door hem vastgestelde collegegeld als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a en b van deze regels.

HOOFDSTUK 3 VERSCHULDIGD COLLEGEGELD
Artikel 3.1 Vaststelling verschuldigd collegegeld
Het College van Bestuur stelt het door een student verschuldigde collegegeld vast bij de inschrijving op
grond van de bij het College van Bestuur bekende informatie over de student.
Artikel 3.2 Wijziging verschuldigd collegegeld
1
Indien een student voor een studiejaar het instellingscollegegeld betaalt of heeft betaald en
gedurende dat studiejaar alsnog voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 7.45a lid 1,
2, 3 of 6 WHW voor verschuldigdheid van het wettelijk collegegeld, is hij op zijn verzoek voor
het resterende deel van het studiejaar het voor hem geldende wettelijk collegegeld
verschuldigd.
2
Het College van Bestuur betaalt de student als bedoeld in lid 1 van dit artikel het voor het
restant van het studiejaar reeds door hem betaalde instellingscollegegeld terug na verrekening
met het door de student verschuldigde wettelijk collegegeld.
HOOFDSTUK 4 VERMINDERING EN VRIJSTELLING COLLEGEGELD EN EXAMENGELD
Artikel 4.1 Vermindering wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld wegens inschrijving
tijdens het studiejaar
Degene die na 1 september van het studiejaar wordt ingeschreven, is het voor hem geldende wettelijk
collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd naar rato van het aantal resterende maanden van het
lopende studiejaar.
Artikel 4.2 Vermindering en vrijstelling wettelijk collegegeld wegens betaald wettelijk collegegeld
1
Indien een student als bedoeld in artikel 7.45a WHW bij NHL Hogeschool of een andere
bekostigde instelling is ingeschreven voor een opleiding en bij NHL Hogeschool een tweede
inschrijving wenst, is hij voor de laatstbedoelde inschrijving vrijgesteld van het betalen van
collegegeld, tenzij het betaalde dan wel te betalen bedrag voor de eerste inschrijving lager is
dan het volledige wettelijke collegegeld, bedoeld in artikel 7.45 lid 1 WHW. In dat geval is hij
het verschil verschuldigd.
2
Een student die aanspraak maakt op wettelijk collegegeld op grond van artikel 7.45a lid 2
WHW wordt voor een andere inschrijving niet vrijgesteld van het betalen van wettelijk
collegegeld als bedoeld in artikel 7.45 en 7.45a en 7.46 WHW.
3
Degene die in aanmerking wil komen voor de vermindering of vrijstelling van collegegeld als
bedoeld in lid 1 van dit artikel op grond van een eerste inschrijving aan een andere
bekostigde instelling dan NHL Hogeschool, dient bij het verzoek tot inschrijving een bewijs
van betaald collegegeld van de andere bekostigde instelling te verstrekken aan NHL
Hogeschool.
Artikel 4.3 Vermindering en vrijstelling wettelijk collegegeld wegens betaald les- en cursusgeld
1
Degene die voor het volgen van uit de openbare kas bekostigd onderwijs les- of cursusgeld
verschuldigd is op grond van de Les- en cursusgeldwet, en die in plaats daarvan, dan wel
daarnaast in hetzelfde studiejaar wenst te worden ingeschreven en daarvoor het wettelijk
collegegeld, bedoeld in artikel 7.45 lid 1 WHW, is verschuldigd, is voor de inschrijving voor
een opleiding aan NHL Hogeschool een collegegeld verschuldigd, dat het verschil bedraagt
tussen de reeds voldane bijdrage en het bedoelde wettelijke collegegeld. Indien hij een

2

collegegeld verschuldigd is dat lager is dan het reeds voldane bedrag wordt hij van het
betalen van collegegeld vrijgesteld.
Degene die in aanmerking wil komen voor de vermindering of vrijstelling van collegegeld als
bedoeld in lid 1 van dit artikel, dient bij het verzoek tot inschrijving het bewijs van betaald lesof cursusgeld aan NHL Hogeschool te verstrekken en een schriftelijke bevestiging van de
Dienst Uitvoering Onderwijs dat er geen restitutie wordt verleend van het betaalde les- of
cursusgeld.

Artikel 4.4 Vermindering en vrijstelling wettelijk collegegeld in andere gevallen
Vermindering en vrijstelling van wettelijk collegegeld in andere gevallen dan genoemd in artikel 4.2 en
4.3 vindt niet plaats.
Artikel 4.5 Vermindering en vrijstelling instellingscollegegeld
Vermindering en vrijstelling van instellingscollegegeld vindt niet plaats.
Artikel 4.6 Vermindering en vrijstelling examengeld
Vermindering en vrijstelling van examengeld vindt niet plaats.
HOOFDSTUK 5 BETALING COLLEGEGELD EN EXAMENGELD
Artikel 5.1 Werkingssfeer
De regels van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de wettelijke collegegelden, het
instellingscollegegeld en het examengeld.

Artikel 5.2 Betaling college- of examengeld door of namens student of extraneus
Het college- of examengeld is verschuldigd door de student of extraneus en wordt betaald
door:
a
de student of extraneus; of
b
een derde, namens de student of extraneus, mits de student of extraneus hiermee schriftelijk
heeft ingestemd en onverminderd de betalingsverplichting van de student of extraneus.
Artikel 5.3 Wijzen van betaling
1
De betaling van het verschuldigde collegegeld of examengeld geschiedt door:
a
betaling ineens;
b
betaling in termijnen. Het verschuldigde collegegeld of examengeld wordt in negen gelijke
maandelijkse termijnen van september tot en met mei van het studiejaar geïncasseerd op of
omstreeks de door Bureau Inschrijving aangegeven data, tenzij door Bureau Inschrijving bij de
inschrijving schriftelijk anders is aangegeven, onverminderd het recht om op verzoek het
verschuldigde collegegeld of examengeld in vijf termijnen te betalen. Bij de eerste termijn is,
ook bij inschrijving voor een gedeelte van een studiejaar, een vast bedrag van EUR 24,- aan
administratiekosten verschuldigd. Bij een inschrijving voor een gedeelte van het studiejaar
komen uitsluitend de niet vervallen termijnen in aanmerking voor betaling in termijnen en
dienen de reeds vervallen termijnen, voor zover verschuldigd, ineens te worden betaald.
2
In geval van betaling ineens geschiedt de betaling door een overschrijving op het door NHL
Hogeschool aangegeven rekeningnummer, een pinbetaling bij Bureau Inschrijving of een
eenmalige en onherroepelijke machtiging van NHL Hogeschool (Stichting NHL) tot
automatische incasso van een bankrekening binnen de Europese Economische Ruimte
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(EER). In geval van automatische incasso is de schuldenaar verplicht een voldoende saldo
op zijn rekening aan te houden, zodat het incasso kan plaatsvinden.
In geval van betaling in termijnen geschiedt de betaling uitsluitend door een eenmalige en
onherroepelijke machtiging van NHL Hogeschool (Stichting NHL) tot automatische incasso in
termijnen van een bankrekening binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De
schuldenaar is verplicht een voldoende saldo op zijn rekening aan te houden, zodat het
incasso kan plaatsvinden.

Artikel 5.4 Tijdstip betaling
1
Bij betaling ineens door een overschrijving moet het verschuldigde college- of examengeld
binnen 30 dagen na de datum van het betalingsverzoek zijn bijgeschreven op de aangegeven
bankrekening van NHL Hogeschool met dien verstande dat bij inschrijving per 1 september van
het studiejaar het verschuldigde college- of examengeld uiterlijk op 30 september van dat
studiejaar moet zijn bijgeschreven op de aangegeven bankrekening van NHL Hogeschool.
Deze termijnen gelden als fatale termijnen.
2
Bij betaling ineens en bij betaling in termijnen via een machtiging tot incasso moet de
machtiging binnen 30 dagen na de datum van een daarop gericht verzoek zijn afgegeven aan
NHL Hogeschool met dien verstande dat bij inschrijving per 1 september van het studiejaar de
machtiging uiterlijk op 30 september van dat studiejaar moet zijn verstrekt aan NHL
Hogeschool. Deze termijnen gelden als fatale termijnen.
3
In geval van afgifte van een machtiging tot incasso heeft de schuldenaar eerst bevrijdend
betaald als het incasso volledig heeft kunnen plaatsvinden en de terugboekingstermijn
zonder terugboeking is verstreken.
Artikel 5.5 Toerekening betaling
1
Indien een betaling kan worden toegerekend aan twee of meer schulden, geschiedt de
toerekening op de oudste schuld.
2
Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Artikel 5.6 Gevolgen niet, niet-tijdige of niet-volledige betaling
1
De inschrijving van een student of extraneus aan NHL Hogeschool zal niet plaatsvinden, dan
nadat het verschuldigde college- of examengeld in overeenstemming met artikel 5.3 en 5.4 lid 1
en 2 van deze regels is betaald en de inschrijving van een student of extraneus is eerst
definitief, indien hij het verschuldigde college- of examengeld in overeenstemming met artikel
5.3 en 5.4 lid 1 en 2 van deze regels heeft betaald.
2
Indien het college- of examengeld niet, niet-tijdig of niet-volledig is betaald of kan worden
geïncasseerd:
a
is de student of extraneus naast de hoofdsom en de wettelijke rente incassokosten als bedoeld
in artikel 6:96 lid 1 onder c van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Deze kosten bedragen
15% over de eerste EUR 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, 10% over de volgende
EUR 2.500,- van de hoofdsom van de vordering, 5% over de volgende EUR 5.000,- van de
hoofdsom van de vordering en 1% over het meerdere van de hoofdsom, met een minimum van
EUR 40,-. De incassokosten worden verhoogd met een percentage dat overeenkomt met het
percentage, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, indien NHL
Hogeschool voor de verkrijging van voldoening buiten rechte gebruik maakt van een dienst als
bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 1968 ter zake waarvan op grond van die wet
omzetbelasting is verschuldigd en NHL Hogeschool de haar in rekening gebrachte
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omzetbelasting niet op grond van genoemde wet kan verrekenen, en/of
is het College van Bestuur gerechtigd om in geval van automatische incasso de niet
geïncasseerde termijnen bij het incasso van een volgende termijn te incasseren, en/of
is het College van Bestuur gerechtigd om voor het resterende bedrag aan verschuldigd collegeof examengeld en het verschuldigde college- of examengeld betreffende een volgend
studiejaar betaling ineens te vorderen.
Het College van Bestuur kan bij niet, niet-tijdige of niet-volledige betaling van het verschuldigde
college- of examengeld betreffende het studiejaar of een voorafgaand studiejaar, onverminderd
de verplichting van de student of extraneus het verschuldigde college- of examengeld te
betalen:
de student of extraneus uitsluiten van verdere deelneming aan het onderwijs en gebruikmaking
van de voorzieningen van NHL Hogeschool, en/of
herinschrijving van de student of extraneus weigeren, en/of
afgifte van een getuigschrift aan de student of extraneus weigeren, en/of
de inschrijving van de student of extraneus beëindigen nadat de student of extraneus is
aangemaand.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN
Artikel 6.1 Nadere regels, richtlijnen en aanwijzingen
Met inachtneming van het bepaalde in deze regels kan het College van Bestuur nadere regels,
richtlijnen en aanwijzingen geven.
Artikel 6.2 Inwerkingtreding en citeertitel
1
Deze regels treden in werking op 1 september 2016.
2
Deze regels worden aangehaald als: Regels van procedurele aard met betrekking tot
vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld.

