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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid 

 

 

 datum 27 april 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32618 

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige 

andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd collegegeld voor 

langstudeerders (Wet verhoging collegegeld langstudeerders) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer.  VVD, SGP, 

ChristenUnie,  CDA en de PVV stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel F 

18  35 (Rouvoet) 

Dit amendement verplicht instellingen regels te stellen over de financiële ondersteuning 

van studenten die het verhoogde wettelijke collegegeld verschuldigd zijn als gevolg van 

ziekte, zwangerschap, bevalling, een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis of 

bijzondere familieomstandigheden. De indiener beoogt met deze verplichting de 

rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid voor studenten te bevorderen. De rechtsgelijkheid is 

voorts geborgd doordat een student die het niet eens is met de beslissing van de instelling, 

na de bezwaarfase, altijd beroep kan aantekenen bij het onafhankelijke college van beroep 

voor het hoger onderwijs. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en 

de PVV 

 



 

 datum 27 april 2011 

 blad 2 

 

 

Artikel I, onderdeel F 

10 (Van der Ham c.s.) 

Met dit amendement maken de indieners het mogelijk dat het instellingsbestuur gebruik 

kan maken van de examencijfers bij de selectie. Eindexamencijfers hoger dan 7,5 blijken 

uit onderzoek de beste voorspellers van studiesucces. Voor specifieke opleidingen, zoals 

bijvoorbeeld technische opleidingen, blijken daarnaast de eindexamencijfers voor wis- en 

natuurkunde een belangrijke voorspellende waarde te hebben. De indieners willen 

instellingen daarom in de gelegenheid stellen deze cijfers te gebruiken bij de selectie. De 

tweede volzin beoogt te voorkomen dat instellingen uitsluitend op basis van 

eindexamencijfers opleidingsplaatsen toewijzen. 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV 

 

Artikel I, onderdeel H 

22 (Dijkgraaf) 

Dit amendement beoogt een uitgestelde werking van het verhoogde collegegeld te 

bewerkstelligen. De indiener onderschrijft de doelstelling van het wetsvoorstel, maar wil 

studenten het komende jaar nog niet met de financiële gevolgen confronteren. Studenten 

zullen dus wel aangemerkt worden als langstudeerder, maar de verhoging is gelijk aan nul. 

De staatssecretaris wordt verzocht middelen van OCW hiervoor beschikbaar te stellen. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse artikelen 

17  19  30 (Jasper van Dijk/Jadnanansing) 

Dit amendement regelt dat voor bèta-opleidingen (zoals de technische opleidingen) geen 

collegegeld volgens het verhoogde tarief kan worden gerekend. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en D66  

 

Artikel I, onderdeel B 

Artikel VIII 

31   34 (Rouvoet) 

Met dit amendement wordt de inwerkingtreding van het verhoogd wettelijk collegegeld een 

jaar uitgesteld. Hiervan wordt uitgezonderd de technische aanpassing van de 

Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing, nu deze niet ziet op 

het verhoogd wettelijk collegegeld en een aanpassing van artikel 7.45 WHW. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 7.45, eerste lid 

14  28 (Jasper van Dijk/Jadnanansing) 

Dit amendement regelt dat voor deeltijdopleidingen geen collegegeld volgens het 

verhoogde tarief wordt gerekend. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 
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Artikel I, onderdeel C, artikel 7.45b, eerste lid 

15  29 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement regelt dat de langstudeerdersmaatregel alleen geldt voor aankomende 

studenten. Dat zijn studenten die zich in het studiejaar 2011–2012, of later, voor het eerst 

inschrijven voor een bacheloropleiding in het hoger onderwijs. 

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

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 7.45b, eerste lid, onder b, onder 1°, en onder 2°, en 

onder 3° 

12 (Van der Ham) 

Onder het huidige wetsvoorstel bedraagt de uitloop voor alle studenten één jaar per 

masteropleiding. De indiener is van mening dat voor masteropleidingen die meerdere jaren 

in beslag nemen ook meer uitloop mogelijk moet zijn.  

Ter illustratie: voor een masteropleiding van 60ECTS (één jaar) is één jaar uitloop 

mogelijk. Een student aan een dergelijk masteropleiding kan dus 100% langer over zijn 

studie doen. Voor een masteropleiding van 240ECTS (vier jaar) is onder het regime van 

het huidige wetsvoorstel eveneens één jaar uitloop mogelijk.  

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat voor een masteropleiding van vier jaar 

ook vier jaar uitloop mogelijk is. De uitloop voor elke masteropleiding bedraagt dus 100% 

alvorens het verhoogde tarief betaald moet worden. 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 

 
Artikel I, onderdeel C, na het eerste lid van artikel 7.45b 

27 (Jasper van Dijk) 

Met dit amendement regelt de indiener dat studenten die gedurende dit collegejaar als 

deeltijd student stonden ingeschreven niet vallen onder de langstudeerdersregeling. 

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

 

Diverse artikelen 

40 (Jasper van Dijk) 

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat het onderscheid in uitloop tussen de 

bachelor- en de masterfase wordt opgeheven. Sommige studenten hebben juist in het 

begin van hun studie meer tijd nodig dan tijdens de masterfase; bij andere studenten zal 

dit juist andersom zijn. Studenten kunnen op deze manier, net als onder het regime van 

het wetsvoorstel, twee jaar uitlopen. Het is aan henzelf om die twee jaar in te delen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en de PvdA 

 

Artikel I, onderdeel C, in artikel 7.45b, het vijfde lid  

20 (Jasper van Dijk) 

Met dit amendement bewerkstelligt de indiener dat studenten die ziek of zwanger zijn 

gedurende hun studie en dientengevolge niet in staat zijn om tijdig af te studeren, niet 

worden getroffen door de langstudeerdersboete. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 
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Artikel I, onderdeel C, in artikel 7.45b, het vijfde lid  

21 (Jasper van Dijk) 

Met dit amendement worden topsporters niet getroffen door de langstudeerdersboete. 

Gezien hun volle programma, dienen zij buiten de studieboete gehouden te worden. 

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

 

Diverse artikelen 

25 (Van der Ham) 

Met dit amendement maakt de indiener het mogelijk voor studenten die 

bestuursactiviteiten ontplooien om extra maanden studievertraging op te lopen alvorens zij 

te maken krijgen met de langstudeerdersboete. Het amendement koppelt de extra 

toegestane studievertraging aan het aantal maanden beurs dat de student ontvangt van de 

instelling. Op deze manier wordt de betrokkenheid van studenten bij studentenorganisaties 

en universitair bestuur verhoogd, zonder dat zij hoeven vrezen voor een boete. 

Ingetrokken 

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 7.45b , het vijfde lid 

26 (Jadnanansing/Jasper van Dijk) 

Met dit amendement wordt er een uitzonderingspositie gemaakt voor studenten die 

behoren tot een studentenorkest. Deze studenten excelleren naast hun studie ook via hun 

muzikale activiteiten en moeten derhalve, evenals andere groepen met speciale 

omstandigheden, niet getroffen worden door de langstudeerdersboete. 

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

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 7.45b, het zesde lid 

16 (Jasper van Dijk) 

Met dit amendement regelt de indiener dat studenten die bestuurstaken ontplooien niet het 

slachtoffer worden van de langstudeerdersboete. 

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

 

Artikel I, onderdeel C, artikel 7.45b 

24 (Jasper van Dijk) 

Met dit amendement treft de indiener een regeling voor studenten die zijn uitgeloot voor 

een studie en die in afwachting van de volgende lotingsprocedure een andere studie 

volgen. De regeling regelt in elk geval dat het langstudeerdersregime op deze studenten 

pas van toepassing is zodra zij:  

– met de studie waarvoor zij aanvankelijk uitgeloot waren aanvangen, of:  

– niet meer deelnemen of mogen deelnemen aan de loting voor deze studie.  

Een grote groep studenten die wordt uitgeloot volgt tot de volgende lotingsronde een 

andere studie dan de lotingsstudie, «een parkeerstudie». Deze studenten vallen, zeker als 

zij pas bij hun derde en laatste lotingspoging toegelaten worden tot de opleiding, onder het 

langstudeerdersregime. De indiener is van mening dat dit onwenselijk is.  

Om te voorkomen dat studenten de uitloting gebruiken als een mogelijkheid om onder het 

langstudeerdersregime uit te komen wordt de «parkeerstudie» gezien als hun reguliere 

opleiding op het moment dat zij niet meer aan de loting willen of kunnen deelnemen. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD en de PvdA 
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Artikel I, onderdeel H, artikel 18.79. 

11  41 (Van der Ham) 

Met dit amendement beoogt de indiener een overgangsrecht te creëren voor studenten die 

al met hun opleiding bezig zijn. Deze studenten moeten ervan uit kunnen gaan dat zij 

mogen afstuderen onder de voorwaarden waarmee zij aan hun studie zijn begonnen. Dit 

amendement regelt dat studenten die niet meer onder een boete uit kunnen komen 

worden ontzien.  

Dit amendement is een vervanging van het amendement dat gedrukt is onder nummer 11. 

Aanpassing van het amendement met nummer 11 was noodzakelijk door de nota van 

wijziging. Bij deze aanpassing is het amendement wetstechnisch sterk vereenvoudigd; het 

regelt hetzelfde. 

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

 

Moties 
 

7 (Jasper van Dijk) over intrekken van de Wet verhoging collegegeld langstudeerders 

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

 

8 (Jadnanansing/Klaver) over een onafhankelijk juridisch oordeel 

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

 

9 (Van der Ham) over de boete voor langstudeerders 

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

 

36 (Jasper van Dijk/Jadnanansing) over het percentage studiepunten in het eerste jaar  

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks 

 

37 (Van der Ham) over de opbrengst van de langstudeerregeling  

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

 

38 (Klaver) over de consequenties voor deeltijdstudenten  

Ingetrokken 

 

39 (Jadnanansing/Jasper van Dijk) over het studierendement in relatie tot de 

langstudeerboete  

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

 


