BIJLAGE - BEURSVOORWAARDEN VOOR TOEKENNING VAN EEN VSBFONDS BEURS 2022
De volgende voorwaarden zijn integraal van toepassing op de toekenning van de VSBfonds Beurs.
1.

De VSBfonds Beurs wordt in opdracht van VSBfonds door Stichting Nuffic toegekend, ten
behoeve van de kosten van een buitenlandse studie of onderzoek (hierna te noemen de studie).
De VSBfonds Beurs kan slechts worden aangewend voor kosten die direct verband houden met
de studie. De toekenning van de VSBfonds Beurs is een schenking en wordt gedaan onder de
voorwaarde dat de bursaal de aan de beurstoekenning verbonden verplichtingen volledig en
tijdig nakomt. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan kan de schenking met
terugwerkende kracht worden ontbonden.

2.

VSBfonds heeft de uitvoering van het beurzenprogramma uitbesteed aan de Stichting Nuffic,
die te dezen mede optreedt als gevolmachtigde van VSBfonds. De bursaal richt zich in alle
contacten en correspondentie in verband met de beurs tot Stichting Nuffic. De betaling van het
beursbedrag wordt verricht door Nuffic.

3.

Indien de bursaal binnen twee maanden na toekenning van de VSBfonds Beurs de
ondertekende kopie van de toekenningsbrief niet retour heeft gestuurd aan Stichting Nuffic,
heeft Stichting Nuffic het recht de VSBfonds Beurs in te trekken.

4.

Indien de bursaal niet in Nederland afstudeert tussen 1 maart 2020 en 31 december 2022 wordt
de toekenning van de VSBfonds Beurs ongedaan gemaakt.

5.

De buitenlandse studie mag niet eerder aanvangen dan 1 juli 2022 en moet uiterlijk op 30 juni
2023 starten. Indien de bursaal niet of niet tijdig wordt toegelaten tot de op het
‘Aanvraagformulier VSBfonds Beurs’ aangegeven onderwijsinstelling(en), kan geen aanspraak
worden gemaakt op de VSBfonds Beurs.

6.

Voor de betaling van de eerste termijn van het beursbedrag, dient Stichting Nuffic in het bezit te
zijn gesteld van een door de bursaal ondertekende kopie van de toekenningsbrief, een kopie
van het afstudeerdocument of de afstudeerverklaring, een kopie van een onvoorwaardelijk
bewijs van toelating tot het instituut waar de studie gevolgd gaat worden, een kopie van een
recent rekeningafschrift (maximaal 3 maanden oud) met hierop de naam van de bursaal en het
bankrekeningnummer waarop de betaling gewenst is.

7.

De beurs bestaat uit twee termijnen: het toegekende beursbedrag, minus € 500,-, wordt een
maand voor vertrek uitbetaald (zie art. 12). De tweede betaling en tevens laatste betaling, een
bedrag van € 500,-, wordt na ontvangst en goedkeuring van het eindverslag uitbetaald (zie art.
13). Voor studies van twee volledige academische jaren is het maximum beursbedrag €
10.000,- en voor studies korter dan twee volledige academische jaren is het maximum € 7.000,. Onder de duur van de studie wordt de nominale studieduur van de opleiding verstaan.

8.

De bursaal zal op verzoek van VSBfonds en/of Stichting Nuffic op ieder gewenst moment
informatie verstrekken over de voortgang van de studie. De bursaal zal medewerking verlenen
aan eventuele publicitaire uitingen met betrekking tot het VSBfonds Beurzenprogramma.

9.

De bursaal is verplicht Stichting Nuffic onmiddellijk van elke adreswijziging per e-mail op de
hoogte te stellen.

10.

De bursaal is verplicht Stichting Nuffic onmiddellijk van belangrijke wijzigingen in het
studieprogramma op de hoogte te stellen (waar onder in elk geval wijzigingen in de duur of de
inhoud van het programma, de startdatum, de einddatum, de plaats of het land waar de studie
gevolgd wordt, wijzigingen in de kosten van het programma, het niet kunnen volgen van het
programma door bijvoorbeeld ziekte, en dergelijke).

11.

Voor de studie heeft de bursaal gedurende de gehele periode zijn vaste woon- en verblijfplaats
in het buitenland conform het door de student ingediende studie- of onderzoeksplan.

12.

De betaling van de eerste termijn zal, nadat aan alle voorwaarden is voldaan, circa één maand
voor de aanvang van de studie worden verricht door overmaking op een door de bursaal op te

geven betaalrekening. Dit dient een rekening bij een Nederlandse bank te zijn. Indien de
Nederlandse bankrekening afwijkt van de origineel opgegeven Nederlandse bankrekening in de
aanvraag, dient de bursaal Stichting Nuffic direct op de hoogte te brengen van de wijziging. De
eerste betaling kan vanaf juli 2022 plaatsvinden.
13.

Binnen één maand na afloop van de studie zal de bursaal aan Stichting Nuffic schriftelijk
verslag uitbrengen volgens format. Hiertoe dient het verslagformulier gebruikt te worden dat op
de website www.vsbfonds.nl/studiebeurzen/ik-heb-al-een-beurs te downloaden is. Het verslag
moet, volgens de aanwijzingen op het formulier, digitaal en zo volledig mogelijk ingevuld
worden. Bij het inleveren van het verslagformulier hoort ook het inleveren van het door de
buitenlandse instelling ondertekende en gestempelde formulier ‘Declaration of Attendance’. Na
ontvangst en goedkeuring van het verslag zal het resterende bedrag van € 500,- op de rekening
van de bursaal worden overgemaakt. De beurs kan (gedeeltelijk) teruggevorderd worden indien
de bursaal het verslag niet of niet tijdig inlevert. Stichting Nuffic gebruikt de informatie uit de
eindverslagen voor terugkoppeling aan VSBfonds en aan de Nederlandse onderwijsinstelling
waar de bursaal eerder is afgestudeerd.

14.

De gegevens van de bursaal worden bij toekenning van de beurs opgenomen in een besloten
online VSBfonds Bursalen Netwerk. De bursaal kan zich te allen tijde afmelden voor het
VSBfonds Bursalen Netwerk.

15.

De bursaal houdt zich na afloop van de studie beschikbaar voor eventuele promotieactiviteiten
van VSBfonds en de Nederlandse onderwijsinstelling.

16.

De bursaal geeft toestemming voor het gebruik van de informatie uit de digitale verslagen voor
eventuele publicitaire uitingen. Persoonsgegevens worden niet gepubliceerd of aan derden
beschikbaar gesteld.

Redenen voor terugvordering of vermindering van de VSBfonds Beurs
17.

Indien na afloop van de studie blijkt dat de door de bursaal ter zake gedane uitgaven lager zijn
dan oorspronkelijk begroot, wordt het toegekende beursbedrag evenredig verminderd en dient
de bursaal dit deel van de VSBfonds Beurs terug te betalen aan Nuffic. Eventueel daartoe door
Nuffic te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen alsdan voor rekening
van de bursaal.

18.

Stichting Nuffic kan een beroep doen op de ontbindende voorwaarde (zie art. 1) en besluiten de
beurs evenredig te verminderen en dit deel terug te vorderen indien, naar het oordeel van
Stichting Nuffic:
1.
2.
3.
4.

De bursaal niet aan de voorwaarden van de beurstoekenning voldoet;
De ingediende begroting ernstig afwijkt van het werkelijk benodigde bedrag;
Het plan op basis waarvan de beurs is verstrekt in belangrijke mate wordt gewijzigd;
Dan wel de studie om welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd.

Eventueel daartoe door Nuffic te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
komen alsdan voor rekening van de bursaal.
19.

De bursaal is verplicht Nuffic op de hoogte te houden van de resultaten van andere
beursaanvragen. Nuffic heeft het recht de VSBfonds Beurs in te trekken dan wel (gehele of
gedeeltelijke) restitutie van reeds ter zake betaalde bedragen te verlangen, indien en zodra
haar gebleken is dat de bursaal gebruik maakt van één of meer andere voor de studie
beschikbaar gestelde beurzen en daarom naar het oordeel van Nuffic het bedrag van de
VSBfonds Beurs niet of niet geheel benodigd is om de studie te kunnen realiseren.

20.

De rechten en plichten, uit de toekenning van de VSBfonds Beurs voortvloeiende, zijn niet voor
vervreemding of bezwaring vatbaar.

21.

De toekenning van de VSBfonds Beurs wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele
geschillen met betrekking tot dan wel voortvloeiende uit de toekenning van de VSBfonds Beurs
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

