STATUUT BUREAU STUDIEFINANCIERING
Ingevolge artikel B13.4 KO

Artikel 1
Bureau
a. Er is een 'Bureau Studiefinanciering Theologische Universiteit Kampen opgericht bij besluit van de
generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) te Zwolle-Zuid 2008 (Acta
art. 107).
b. Het Bureau wordt hierna verder aangeduid als 'Bureau Studiefinanciering'. Het Bureau
Studiefinanciering is gevestigd te Kampen.
Artikel 2
Doelstelling
Het Bureau Studiefinanciering heeft als doel financiële steun te verlenen aan studenten aan de
Theologische Universiteit die voldoen aan de beide volgende voorwaarden:
a. dat ze ingeschreven staan met het uitgesproken doel zich na hun studie beschikbaar te stellen voor
het predikantschap in een Gereformeerde Kerk in Nederland of in een binnen- of buitenlandse kerk
waarmee de Gereformeerde Kerken in Nederland kerkelijke gemeenschap oefenen;
b. dat ze tijdens hun studie of een gedeelte daarvan door het ontbreken van andere financiële
voorzieningen en middelen geheel of gedeeltelijk op deze kerkelijke voorziening voor hun
levensonderhoud zijn aangewezen.
Artikel 3
Zelfstandig onderdeel
Het Bureau Studiefinanciering is een zelfstandig onderdeel van de Gereformeerde Kerken in Nederland
(vrijgemaakt) in de zin van art. 2: 2 Burgerlijk Wetboek en bezit als zodanig rechtspersoonlijkheid naar
Nederlands recht.
Artikel 4
Thesaurier
a. Het Bureau Studiefinanciering staat onder leiding van een thesaurier. De thesaurier wordt benoemd
door de Raad van Toezicht van de Theologische Universiteit. Deze benoeming geldt voor de duur van
vier jaar. Na afloop van deze periode kan herbenoeming plaats vinden.
b. De thesaurier is belast met het bestuur en beheer van het Bureau Studiefinanciering. Hij is
verantwoordelijk voor de regelmatige uitvoering en voortgang van alle bureauwerkzaamheden.
c. De thesaurier kan de feitelijke bureauwerkzaamheden opdragen aan derden.
Artikel 5
Financiële steunverlening
a. De criteria en de procedure voor financiële steunverlening worden geregeld in het
uitkeringsreglement.
b. Het uitkeringsreglement wordt geredigeerd door de thesaurier. Het wordt vastgesteld door de raad
van toezicht.
c. Het Bureau Studiefinanciering draagt zorg voor de goede uitvoering van de financiële steunverlening
met inachtneming van het uitkeringsreglement.
Artikel 6
Begroting en jaarrekening
a. De thesaurier stelt jaarlijks een begroting, jaarrekening en jaarverslag op. Het boekjaar is gelijk aan
het kalenderjaar.
b. Op de jaarstukken wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar controle toegepast door een
accountant. De aanwijzing van een accountant door de thesaurier behoeft de goedkeuring van de
Raad van Toezicht.
c. Eens per drie jaren stelt de thesaurier een meerjarenbegroting op ten behoeve van de generale
synode.
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d.

De stukken als bedoeld in art. 6.1 en 6.3 behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 7
Raad van Toezicht
a. Het toezicht op het Bureau Studiefinanciering wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht van de
Theologische Universiteit.
b. De Raad van Toezicht vergadert ten minste één keer per jaar over de aangelegenheden van het
Bureau Studiefinanciering en draagt overigens zorg voor een regelmatig toezicht.
c. De thesaurier informeert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd over alle aangelegenheden
die voor een goede uitoefening van het toezicht van belang zijn.
Artikel 8
Verantwoording aan generale synode
a. De Raad van Toezicht brengt aan iedere gewone generale synode verslag uit over het door hem
uitgeoefende toezicht op het Bureau Studiefinanciering.
b. De Raad van Toezicht legt daarbij aan de generale synode ten minste over:
1. de door de Raad van Toezicht goedgekeurde meerjarenbegroting, jaarlijkse begrotingen,
jaarrekeningen en jaarverslagen van de thesaurier;
2. de bijbehorende schriftelijke rapporten van een accountant;
3. een voorstel tot vaststelling van een jaarlijks quotum voor de financiële steunverlening krachtens
het uitkeringsreglement aan de daarvoor in aanmerking komende studenten in de theologie.
c. Bij goedkeuring verleent de generale synode aan het Bureau Studiefinanciering en de raad van
toezicht decharge voor het gevoerde financieel beleid en beheer en het uitgeoefende toezicht daarop.
Artikel 9
Reglementen
a. Naast het in art. 5 genoemde uitkeringsreglement kan de thesaurier andere regelingen vaststellen ten
behoeve van een goede organisatie van het Bureau Studiefinanciering.
b. Dergelijke regelingen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
Artikel 10
Vertegenwoordiging
a. De thesaurier vertegenwoordigt het Bureau Studiefinanciering in en buiten rechte.
b. Hij is daartoe krachtens deze bepaling door de generale synode gemachtigd.
Artikel 11
Geheimhouding
Ieder die noodzakelijk bekend is met persoonlijke financiële gegevens van een aanvrager of ontvanger van
financiële steunverlening is verplicht tot geheimhouding daaromtrent jegens derden.
Artikel 12
Beroep
Wanneer een student of oud-student meent dat hem door een beslissing van de thesaurier onrecht is
aangedaan, kan hij hiertoe een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van drie maanden na de
schriftelijke beslissing van de thesaurier. Indien de thesaurier een bezwaarschrift ontvangt, zal hij ad hoc
een arbitragecommissie van drie deskundigen (doen) samenstellen voor het doen van een bindende
uitspraak. Beide partijen wijzen elk een lid van de commissie aan. Deze twee leden wijzen samen een
derde lid aan. Zij doen binnen zes weken na hun aanwijzing uitspraak over het geschil.
Artikel 13
Onvoorzien
In gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist de thesaurier.
Artikel 14
Vaststelling en wijziging
a. Dit statuut is vastgesteld door de generale synode Harderwijk 2011, in voortgezette vergadering
bijeen op 2 juni 2012, en na enkele wijzigingen opnieuw vastgesteld door de generale synode Meppel
2017, in vergadering bijeen op 29 juni.2017.
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b.

Dit statuut kan door een generale synode worden gewijzigd.

Vastgesteld: Generale Synode van Meppel 2017
Publicatiedatum: 28 maart 2018
Oud recht: bijlage 6.2 Acta GS Harderwijk (2011-2012) (art. 66A)
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