Studentenstatuut 2012-2013: Regeling Subsidie vaccinatie- en
reiskosten stage/afstudeervak
Onder bepaalde voorwaarden verleent het College van Bestuur aan studenten van Wageningen
University een tegemoetkoming in de kosten voor vaccinaties (incl. profylaxe) en reiskosten die gemaakt
worden vanwege een minor, stage of afstudeervak. Een tegemoetkoming voor reiskosten is alleen aan de
orde voor bestemmingen in tropische of ontwikkelingslanden. Zie de voorwaarden voor de
tegemoetkoming hieronder.
I

Kosten Vaccinaties

De voorwaarden om voor de tegemoetkoming kosten vaccinaties in aanmerking te komen zijn:
1.
2.

3.
4.

Betrokkene staat ingeschreven als ‘student’ voor een BSc- of MSc-opleiding van Wageningen
University.
De minor, de stage of het afstudeervak in het kader waarvan de buitenlandse reis plaatsvindt,
maakt deel uit van het individuele studieprogramma aan Wageningen University, hetgeen
goedgekeurd is door de examencommissie.
De tegemoetkoming geldt alleen voor studenten wiens zorgverzekering1 kosten voor vaccinatie(s)/
profylaxe niet dekt.
Het aantal tegemoetkomingen per student is beperkt: maximaal één tegemoetkoming als BScstudent en maximaal één tegemoetkoming als MSc-student.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal €100 per reis.
Een aanvraag voor een tegemoetkoming in de vaccinatiekosten moet worden ingediend bij het Student
Service Centre (SSC). De student doet de aanvraag door het formulier Aanvraag compensatie
vaccinatiekosten minor/stage/afstudeervak in te vullen en te ondertekenen.
Het formulier moet medeondertekend worden door de begeleider van minor/stage/afstudeervak. SSC
controleert of de minor/ de stage/ het afstudeervak onderdeel is van het goedkeurde vakkenpakket.
De student moet de aanvraag indienen, samen met het bewijs van afwijzing van de declaratie door de
zorgverzekeraar, voorafgaand aan de reis of binnen 13 weken na beëindiging van
minor/stage/afstudeervak.
Formulier is te vinden op de website van Wageningen University: <link>
II

Reiskosten

De voorwaarden om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen zijn:
1.

Betrokkene staat ingeschreven als ‘student’ voor een BSc- of MSc-opleiding van Wageningen
University.

2.

Betrokkene ontvangt géén beurs van een derde waarin een bedrag aan research fees is opgenomen.

3.

De opleiding die de student aan WU volgt en waarvan de stage of het afstudeervak onderdeel
uitmaakt, is uitdrukkelijk gericht op de tropen of op ontwikkelingssamenwerking.
Dit is het geval indien:
•

de student ingeschreven staat als ‘student’ voor de MSc-opleiding MID, MDR of MIL,

•

de student ingeschreven staat als ‘student’ voor een WU MSc-opleiding anders dan

of
hierboven genoemd en voorafgaand aan de stage of het afstudeervak minimaal 18 ECTS
1

De AON verzekering via Wageningen University dekt de kosten voor vaccinaties. Derhalve kunnen studenten
met een AON verzekering geen beroep doen op een tegemoetkoming in de vaccinatiekosten.
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aan vakken binnen die MSc-opleiding succesvol heeft afgerond, die gericht zijn op tropen/ontwikkelingslanden2,
of
•

de student ingeschreven staat als ‘student’ voor een WU BSc-opleiding en de stage
waarvoor reissubsidie wordt aangevraagd deel uitmaakt van het beschreven BScprogramma (RO of CS). De student dient hierbij voorafgaand aan de stage en binnen zijn
BSc-opleiding minimaal 18 ECTS aan vakken succesvol te hebben afgerond die gericht zijn
op tropen-/ontwikkelingslanden3.

4.

De stage of afstudeeropdracht waarvoor reissubsidie wordt aangevraagd, vindt plaats in een tropisch
land of in een ontwikkelingsland dat is opgenomen in de landenlijst in bijlage 2 van deze regeling.

5.

De stage of het afstudeervak maakt onderdeel uit van het goedgekeurde individuele
studieprogramma van de student en is, inclusief de bestemming, goedgekeurd door de WUbegeleider van de stage of het afstudeervak.

6.

De duur van het verblijf in het buitenland in het kader van de stage/ het afstudeervak bedraagt
minimaal 3 maanden aaneengesloten.

7.

De student beschikt over de noodzakelijke vaccinaties/ profylaxe.

8.

De student heeft vóór vertrek met goed gevolg het vak ‘Analysis and prevention of health risks in the
tropics’ (ENT-50303) afgelegd.

9.

Indien het bruto belastbaar inkomen van de ouders van de student over het kalenderjaar 2010 meer
dan €48.750 bedraagt, wordt geen reissubsidie toegekend. Het drempelinkomen waarboven geen
recht op financiële tegemoetkoming meer bestaat, wordt vermeerderd met een bedrag van €2.000
voor elk ander kind in het gezin dat ten laste komt van de ouders van de student4. Indien het
belastbaar inkomen van de ouders in 2010 meer bedraagt dan €48.750 maar in 2011 of 2012
beneden deze grens is gedaald dan mag de definitieve aanslag inkomstenbelasting over een van die
beide jaren worden ingediend.

10. Vergoeding van reiskosten t.b.v. stage of afstudeervak wordt slechts éénmaal aan een student
verstrekt (óf voor een stage, óf voor een afstudeervak), ongeacht het aantal opleidingen dat hij
volgt.
De hoogte van tegemoetkoming bedraagt 75% van de reiskosten tot een maximum van € 1000. Onder
de reiskosten vallen de kosten van vliegticket(s), inclusief luchthavenbelasting en toeslagen, naar de
bestemming en terug. Er dient gereisd te worden op de voor de universiteit goedkoopste wijze.
Een eventuele bijdrage in de reiskosten door de aanbieder van de stage- of het afstudeervak wordt in
mindering gebracht op de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen.
De aanvraag voor de reissubsidie dient door de student na afloop van de stage/het afstudeervak te
worden gedaan bij de Studenten Service Centrum (SSC). Hiervoor moet de student het formulier
‘Aanvraag reissubsidie stage/afstudeervak in de tropen/ontwikkelingslanden’ invullen en ondertekenen
dat verkrijgbaar is bij de SSC en op de WU website. Het formulier dient voor akkoord te zijn getekend
door de stage-/afstudeervakbegeleider. SSC controleert of de stage/ het afstudeervak onderdeel is van
het goedkeurde vakkenpakket.
Het aanvraagformulier moet worden ingediend, inclusief een kopie van de boekingsbevestiging (of
tickets) + reisplanning en betalingsbewijs van de reiskosten (kopie van bank of credit card afschrift),
binnen 13 weken na beëindiging van de stage/ het afstudeervak.
2

Hiertoe behoren de WU-onderwijselementen welke zijn opgenomen in de lijst in bijlage 1 van deze regeling.
Een WU-vak dat niet op deze lijst voorkomt, kan tóch meetellen mits de examinator van het vak schriftelijk
verklaart dat het vak inhoudelijk gericht was op tropen-/ontwikkelingslanden (bijv. capita selecta). Een vak
gevolgd aan een andere hbo-/wo-instelling dat deel uitmaakt van het goedgekeurde individuele
studieprogramma van de student kan meetellen als ‘tropenvak’ of ‘ontwikkelingsvak’ mits de examencommissie
verklaart dat het vak inhoudelijk gericht was op tropen-/ontwikkelingslanden.
3

Idem
Deze voorwaarde geldt niet voor studenten die financieel onafhankelijk zijn van hun ouders blijkens een
verklaring van het studentendecanaat van WU.
4
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Formulier is te vinden op de website van Wageningen University: ‘Vaccination costs’.
De voorwaarden uit de regeling worden per academisch jaar geactualiseerd (zie hieronder). Bij de
beoordeling van de aanvraag en de vaststelling van de hoogte van de eventueel toe te kennen subsidie
gelden de voorwaarden uit de reissubsidieregeling die van kracht zijn op de eerste dag van de stage of
het afstudeervak. Uitbetaling van toegekende reissubsidie geschiedt binnen 6 weken na ontvangst van
de aanvraag.
In noodgevallen kan de student een verzoek indienen bij de studentendecaan voor uitbetaling vóór
vertrek van een voorschot op de reissubsidie. Hierbij dient de student te voldoen aan alle voorwaarden
genoemd onder punten 1 t/m 12 en het hierboven genoemde aanvraagformulier te gebruiken. Tevens zal
de student een offerte moeten overleggen van het reisbureau/de vliegmaatschappij waarbij het ticket
wordt gekocht. Het voorschot (mits toegekend) zal maximaal 50% van de naar verwachting toe te
kennen reissubsidie bedragen. De vaststelling van de definitief toe te kennen reissubsidie zal na
terugkeer van de stage/het afstudeervak plaatsvinden volgens de in de vorige alinea genoemde
voorwaarden. Dan zal ook verrekening plaatsvinden van het verstrekte voorschot na verantwoording van
uitgaven door de student.
Deze regeling geldt voor onbepaalde tijd met dien verstande dat de volgende in de regeling opgenomen
voorwaarden voor aanvang van een academisch jaar zullen worden geactualiseerd door de stafafdeling
E,R en I met gebruikmaking van de volgende bronnen:
•

De lijst onderwijselementen gericht op tropen-/ontwikkelingslanden (bron: de leerstoelgroepen).

•

De lijst van ontwikkelingslanden (bronnen: lijst van Least Developed Countries van de Verenigde
Naties en de lijst van Low-income economies van de Wereldbank).

•

Peiljaar belastbaar inkomen ouders.

•

Hoogte drempelinkomen ouders (bron: CBS, modaal jaarinkomen).

•

Verhoging drempelinkomen bij studerende ouders (bron: CBS, jaarlijkse inflatiecorrectie).
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Bijlage 1:

Lijst met Tropen-/ ontwikkelingsgerichte WU-onderwijselementen

Code

Name of Subject

DEC-20306
DEC-20806

Rural Households and Livelihood Strategies
Introduction to Development Economics

DEC-30306

Central Themes in Development Economics

DEC-53306
DEC-31306

Economics of Agricultural and Rural Development II
Cost-Benefit Analysis and Environmental Valuation

DEC-51806
DEC-52806

Microfinance and Marketing in Developing Countries
Macroeconomic and International Development Policy

ENP-33306

Environment and Development

ENT-50303
ENT-51306

Analysis and Prevention of Health Risks in the Tropics
Frontiers in Medical and Veterinary Biology

LDD-10306

Land Degradation and Soil and Water Conservation

LDD-11806
LDD-20306

Design in Land and Water Management 1
Land and Water Engineering

LDD-30306
LDD-30806

Sustainable Watershed Management
Physical Aspects of Land Management

LDD-31306

Impact Assessment of Land and Water Management

LDD-32306
LDD-31806

Sustainable Land management Policies
Erosion Processes and Modelling

ENP-33306

Environment and Development

FEM-22803
FNP-31306

Agroforestry
Communities, Conservation and Development

HNE-26806
HNE-36406

Introduction to Nutrition and Health in Developing Countries
Food and Nutrition Security in Developing Countries: Monitoring and Evaluation

HNE-39806

Hidden Hunger: Micronutrient Deficiencies in Developing Countries

IWE-10306
IWE-11303

Irrigation and Water Management
Orientation on International Land and Water Management

IWE-30206

Irrigation System Design and Operation

IWE-20806
IWE-21312

Irrigation and Development
Design in Land and Water Management 2

IWE-30306

Water Systems Design at Catchment Level

IWE-30806
IWE-31306

Water Delivery
Water Institutions, Reforms and Equity (WIRE)

IWE-32306
IWE-33806

Research Approaches in Land and Water Management
Gender and Natural REsources

LAW-20306

International Policies and Institutions

LAW-21306
LAW-21806

Law and Public Power
Law and Legal Complexity in Relation to Natural Resources

LAW-30306

Globalisation and Governance

LAW-31306
LAW-53306

Property Rights, Natural Resources and Conflict
Food, Nutrition and Human Rights

PPS-30306
PPS-30806

Quantitative Analysis of Land Use Systems (QUALUS)
Quantitative Analysis of Cropping and Grassland Systems

RDS-21306

Methods, Techniques and Data Analysis for Field Research A

RDS-21804
RDS-30306

Introduction to the Sociology of Knowledge and Agriculture M
Sociological Theories of Rural Transformation

RDS-30806

Governance, Livelihoods and Resources

RDS-31806
RDS-32306

Theory and Practice of Development
Anthropology and Rural Development

RDS-32806

Sociology in Development: Towards a Critical Perspective

RDS-33306
RDS-33806

Methodology for Field Research in Social Sciences
Policy, Projects and Programmes for Development

RDS-34306
RDS-34806

Conflict, Development and Disaster
Humanitarian Aid and Reconstruction
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RDS-35306

Natural Hazards and Disasters

RDS-51306

Fieldwork in Conflict and Post-conflict settings

RDS-51806
REG-20306

Food Crises: the Big Picture
Resource Ecology

REG-30306

Animal Ecology

RHI-10506
RHI-20306

Introduction to International Development Studies
Globalization in Historical Perspective

RHI-51806
RSO-12806

Rural History of Developing Societies
Sociology and Anthropology of Health

RSO-20806

Agricultural and Rural Development: Sociological Perspectives

RSO-21306
RSO-30806

Policy, People and Resources in Comparative Perspectives
The Sociology of Farming and Rural Life

SCH-32306

Comparative Sociological Analysis of health Problems and Policies

SOQ-31806
TAD-10806

Nutrient Management
Technology, Development and natural Resources

TAD-20804

Introduction to Technology, Agro-ecology and Development M

TAD-30306
TAD-30806

Technology, Social Choice and Development
Technography, Researching Technology and Development

TAD-31306
TAD-50806
TAD-51306
YSD-50306
YSD-50806

Investigating Knowledge
Climate Change and Agrarian Development
Sociology of Migration and Multi-ethnic Societies
Sustainable Development: Integrating Worldviews, Disciplines and Practices
Global Food Security

Onderwijselementen die in deze lijst zijn opgenomen, worden automatisch beschouwd als tropisch-/ontwikkelingsgericht.
Vakken die niet in de lijst voorkomen maar wel tropisch-/ontwikkelingsgericht zijn ingevuld (bijv. capita selecta) worden,
na verklaring van de vakdocent, ook als tropisch-/ontwikkelingsgericht beschouwd.

Bijlage 2:
Tropenlanden:

Tropenlanden, ontwikkelingslanden
De landen die geheel of voor het grootste deel vallen binnen de Keerkringen
(gebied gelegen tussen 23

N.B. en 23

Z.B.).

Ontwikkelingslanden: De landen die voorkomen op de V.N. lijst van Least Developed Countries of op de
WereldBank lijst van Low-income countries
American Samoa, Afghanistan, Angola, Antigua and Barbuda, Aruba, Ascension Island, Bahamas,
Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Botswana, Brazil, Brunei, Burkina Faso, Burundi,
Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Christmas Islands,
Cocos Islands, Colombia, Comoros, Dem. Rep. of the Congo, Republic of Congo, Cook Islands, Costa
Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial
Guinea, Eritrea, Ethiopia, Fiji, French Polynesia, Gabon, The Gambia, Ghana, Grenada, Guadeloupe,
Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya,
Kiribati, Korea Dem. Rep, Kyrgyz Rep, Laos P.D.R., Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malaysia,
Maldives, Mali, Marshall Islands, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Mexico, Micronesia,
Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands Antilles, New Caledonia,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Northern Mariana Islands, Oman, Panama, Papua New Guinea,
Paraguay, Peru, Philippines, Puerto Rico, Réunion, Rwanda, Saint-Barthélemy, Saint Helena, Saint Kitts
and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sao Tome and Principe,
Saudi Arabia, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Somalia, Sri Lanka,
Sudan, Suriname, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad and
Tobago, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, British Virgin Islands,
United States Virgin Islands, Wallis and Futuna, Yemen, Zambia, Zimbabwe
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