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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 datum 25 maart 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

 

31790 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het 

collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 24 maart 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV stemden voor. 
 
 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel 1 
10 à  11 (Anker c.s.) 

Thans wordt in het eerste lid geregeld dat de diplomatermijn kan worden verlengd als een 

student als direct gevolg van bijzondere  omstandigheden van tijdelijke aard niet in staat is 

binnen de diplomatermijn met goed gevolg het afsluitend examen te behalen. In het 

tweede lid is geregeld dat de toegekende prestatiebeurs wordt omgezet in een gift indien 

een student als direct gevolg van bijzondere omstandigheden van structurele aard niet in 

staat is met goed gevolg het afsluitend examen te  behalen. Er is geen voorziening voor de 

situatie dat een student ten gevolge van bijzondere omstandigheden van structurele aard 

wel een diploma kan halen, maar niet binnen de diplomatermijn. De aanpassing van artikel 

5.16 eerste lid voorziet daar in[1]. Tevens is  geregeld dat de student eventuele aanspraak 

op studiefinanciering die betrokkene nog heeft na de diplomatermijn, ook kan opnemen in 

geval de diplomatermijn wordt verlengd. Dit wordt bereikt door in geval van verlenging van 
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de diplomatermijn eveneens de termijn van 10 jaar waarbinnen de studiefinanciering moet 

zijn genoten (artikel 2.13, eerste lid sub b van de Wet studiefinanciering 2000) te 

verlengen. 

Ingetrokken 

 

Diverse artikelen 

12 (Dibi)  

Dit amendement schrapt de leeftijdsgrens voor de studiefinanciering. Iedere Nederlander 
krijgt recht op studiefinanciering voor één bachelor en één masteropleiding aan een publiek 

bekostigde universiteit of hogeschool, ongeacht de leeftijd waarop hij of zij met de studie 

start. Een leven lang leren is een belangrijke prioriteit van dit kabinet. In het nog voor- 

liggende wetsvoorstel Versterking besturen (31 821) wordt daarom de leeftijdsgrens voor 

het wettelijk collegegeld afgeschaft. Ook de leeftijdsgrens die wordt gehanteerd voor de 

studiefinanciering is in strijd met de prioriteit van Een leven lang leren. Het kabinet wil dat 

we allemaal langer doorwerken. Tot ons 65ste, in de toekomst wellicht nog langer. Een 

studie op latere leeftijd kan dan heel waardevol zijn, zeker voor herintreders en mensen 

met een zwaar beroep. Ook voor de samenleving is deze investering waardevol. Economen 

hebben berekend dat investeringen in onderwijs en scholing meer oplevert dan welk 

rendement dan ook. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 

 

Artikel 1 

13 (Jasper van Dijk) 
Dit amendement regelt dat er niet bij ministeriële regeling kan worden vastgesteld dat 

terugbetaling slechts mogelijk is bij automatische incasso. De student krijgt daardoor de 

keuze of hij wel of geen gebruik wenst te  maken van de automatische incasso. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en het lid Verdonk 

 

Artikel 1 

17 (Van der Ham) 

Dit amendement regelt dat de aflossingsfase wordt verruimd van 15 naar 25 jaar en dat de 

zogenoemde jokerjaren komen te vervallen. Daarnaast wordt het aflossingspercentage 

aangepast. Dit aflossingspercentage, waarmee de draagkracht van de debiteur wordt 

bepaald, kan daardoor omlaag van 12% naar 9% van het meerdere inkomen boven de 

draagkrachtvrije voet. Daarmee wordt de verplichte maandelijkse inkomensafhankelijke 

terugbetaling van studieschuld verlaagd. Hierdoor zullen minder afgestudeerden in 

betalingsproblemen komen door de aflossing van hun schuld. Juist in een periode dat 

afgestudeerden voor het eerst de huizenmarkt betreden en eventueel kinderen krijgen is 
die financiële ruimte geen overbodige luxe. Een lager aflossingspercentage zal ook de 

leenaversie verkleinen. Bovendien stimuleert een lager aflossingspercentage de 

arbeidsparticipatie van afgestudeerden omdat zij per verdiende euro minder hoeven terug 

te betalen. De langere aflossingstermijn zorgt er bovendien voor dat ook mensen die op 

latere leeftijd alsnog of opnieuw de arbeidsmarkt betreden een deel van hun studieschuld 

zullen terugbetalen. Het amendement is in overeenstemming met de in de Strategische 

Agenda Hoger Onderwijs vastgelegde afspraken en geldt alleen voor nieuwe gevallen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
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Moties 
 
14 (Dibi) om in tijden van crisis de educatie te versterken en de mogelijkheden voor om- 

en bijscholing te vergroten 
Verworpen. SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 

 


