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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33145 
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met  

het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal 

leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het   

studiefinancieringsstelsel 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks, D66, 

VVD, SGP, ChristenUnie, CDA, PVV en het lid Brinkman stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Na artikel I 

7  27  33 Lucas/Van der Ham) 

Studenten die een bestuursjaar doen, moeten in de huidige WHW als voltijd- student 

ingeschreven staan en collegegeld betalen om aanspraak te kunnen maken op het 

Profileringsfonds. Indieners willen met dit amendement de mogelijkheid creëren voor 

instelling om studenten die voltijd activiteiten verrichten die dienstig zijn aan het 

instellingsbelang, zich te laten uitschrijven, zonder hun aanspraak op het Profileringsfonds 

of de instellingsvoorzieningen te verliezen. Hierbij kan gedacht worden aan bestuurswerk, 

maar bijvoorbeeld ook aan het bouwen van een solarauto of deelname aan een Olympisch 

roeiteam. Het is immers vreemd dat de student en de overheid gedwongen worden te 

betalen voor onderwijs dat in dat jaar door deze studenten niet gevolgd wordt.  
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Met deze regeling kan elke instelling een regeling opstellen voor wat indieners 

«collegegeldvrij besturen» noemen. De student, die college-geldvrij bestuurt, heeft als gevolg 

van het amendement geen recht op studiefinanciering, leenfaciliteiten vanuit DUO of het 

OV-reisrecht, maar kan via een overeenkomst met de betrokken instelling wel afspraken 

maken met de instelling over een beurs uit het profileringsfonds en het gebruik van 

studentenvoorzieningen als de bibliotheek en de studenten-huisvesting.  

Het amendement is technisch mogelijk en heeft geen financiële consequenties. 

(Kamerstukken II, 32 618, nr. 43). De keuze om gebruik te maken van de ruimte die dit 

amendement de instellingen biedt, is aan het instellingsbestuur. De 

medezeggenschapsraad heeft reeds instemmings-recht over de voorwaarden die gelden 

voor de inzet van middelen uit het profileringsfonds. 

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

het lid Brinkman. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel Y, onder 1 

22 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement regelt dat het ov-reisrecht net zo lang geldig is als de nominale 

studieduur van de individuele opleidingen + 1 jaar uitloop. Dus: bachelor + 1 jaar + 

master + 1 jaar. 

Verworpen. Voor: SP en PvdD. 

 

Artikel I, onderdeel N 

Artikel I, onderdeel Ah 

14 (Klaver) 

Met dit amendement blijft de verhouding tussen ouder en studerende of onvindbaarheid 

van de ouder een grond voor toekenning van de aanvullende beurs. De indiener is van 

mening dat studenten met weigerachtige of onvindbare ouders in aanmerking moeten 

blijven komen voor een aanvullende beurs, omdat afschaffing van deze regeling er toe kan 

leiden dat studenten uit kwetsbare gezinnen onevenredig hard getroffen worden. Daarmee 

komt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel X 

15 (Schouten) 

Met dit amendement wordt aan studenten die een meerjarige master volgen nog één extra 

jaar studiefinanciering verstrekt in de vorm van een prestatiebeurs. De indiener vindt het 

onwenselijk dat studenten die een meerjarige master volgen door het afschaffen van de 

basisbeurs in de masterfase extra hard worden geraakt. Omdat studenten niet één maar 

meerdere jaren moeten lenen, wordt het volgen van een meerjarige master bovendien 

minder aantrekkelijk gemaakt. De indiener wijst in het bijzonder op de noodzaak om de 

instroom de komende jaren te laten groeien in opleidingen die belangrijk zijn voor de 

kenniseconomie. Het Platform Bètatechniek heeft belangrijke uitdagingen geformuleerd om 

de komende jaren de tekorten aan bètatechnici op te lossen. Het is onwenselijk om de 
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drempel tot opleidingen in de bèta-technische sector te verhogen. Dekking voor het 

amendement kan worden gevonden in de herschikking van bestaande budgetten door de 

vereenvoudigingsvoor stellen in de studiefinanciering, onder meer in de aanvullende beurs. 

Hier is een structureel bedrag van 33 miljoen euro mee gemoeid. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel Ah 

16 (Van der Ham c.s.) 

De indieners zijn van mening dat vluchtelingenstudenten onevenredig zwaar worden 

geraakt door het afschaffen van de regeling van weiger-achtige of onvindbare ouders als 

criteria voor studenten om in aanmerking te komen voor een aanvullende beurs. 

Vluchtelingenstu-denten dienen derhalve hun aanvullende beurs te behouden. Van hen kan 

onmogelijk worden verwacht dat zij inkomensgegevens van hun ouders overleggen. 

Daarnaast zijn hun ouders vaak niet traceerbaar en indien zij wel bereikbaar zijn, brengt 

het zoeken van contact de ouders of familie-leden in het land van herkomst in gevaar. Het 

amendement maakt dit mogelijk, omdat, via een hardheidsclausule, aan deze groep 

studenten met weigerachtige of onvindbare ouders een aanvullende beurs kan worden 

toegekend. Het amendement schrapt de uitzondering op de hardheidsclausule uit het 

wetsvoorstel. Hierdoor kan deze ook voor andere studenten dan voor vluchtelingen een 

uitweg bieden. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel X 

Artikel II, voor onderdeel A 

17 (Van der Ham/Jadnanansing) 

Met dit amendement wordt mogelijk gemaakt dat de basisbeurs en aanvullende beurs in de 

vorm van een prestatiebeurs kunnen worden verlengd voor materstudenten die een 

meerjarige master op bèta-gebied volgen. Voorwaarde is wel dat zij binnen de gestelde 

termijn hun diploma behalen. Anders wordt de verstrekte prestatiebeurs omgezet in een 

lening. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel O 

Artikel IV, eerste lid 

Artikel IV, vierde lid 

5  18  25 (Van der Ham c.s.) 

Met dit amendement vervalt voor masterstudenten de bijverdiengrens. De indieners zijn 

van mening dat een grens aan bijverdiensten niet samengaat met de veronderstelde eigen 

verantwoordelijkheid van studenten om binnen de daarvoor gestelde termijnen een studie 

af te ronden en de omzetting van de studiebeurs in een sociaal leenstelsel in de 

masterfase. 

Ingetrokken. 
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Artikel I, onderdeel Ak, artikel 12.9b 

21 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement regelt een vrijstelling van het leenstelsel voor alle zittende studenten. De 

huidige bachelor- en masterstudenten hebben invoering van deze wet niet kunnen 

voorzien. Het wetsvoorstel gaat hiermee alleen gelden voor nieuwe studenten – studenten 

die per 1 september 2012 met hun (bachelor) opleiding aanvangen. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel X 

23 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement regelt dat het leenstelsel in het laatste jaar van de masteropleiding van 

toepassing is. Hiermee worden alle masterstudenten gelijk behandeld. 

Ingetrokken. 

 

Diverse artikelen 

24 (Jasper van Dijk) 

Dit amendement regelt dat er geen leenstelsel komt voor studies in de sectoren onderwijs 

en zorg. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel Ak, artikel 12.9b 

Artikel I, onderdeel Ak, artikel 12.9c 

Artikel I, onderdeel Ak, artikel 12.9d 

10  19  26 (Van der Ham c.s.) 

Met dit amendement wordt het overgangsrecht uitgebreid voor studenten die een master 

volgen. De indieners zijn van mening dat alle studenten die een master volgen vóór 

inwerkingtreding van het wetsvoorstel een basisbeurs moeten blijven ontvangen. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel Ad 

Artikel I, onderdeel Am 

Artikel IV, vijfde lid 

28 (Jadnanansing) 

Dit amendement regelt dat geen wijzigingen worden aangebracht met betrekking tot de 

terugbetaling van de lening. De huidige regeling voldoet volgens de indiener als het gaat 

om terugbetalingstermijn en jokerjaren. Het verlengen van de terugbetaaltermijn naar 20 

jaar, zoals voorgesteld door de Regering, zorgt ervoor dat veel mensen langer met een 

schuld blijven zitten en dat is volgens de indieners onwenselijk. Derhalve behoudt dit 

amendement de huidige regeling met daarin een termijn van 15 jaar plus, indien gewenst, 

vijf jokerjaren. 

Ingetrokken. 
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Artikel I, onderdeel K, artikel 3.9 

Artikel I, onderdeel M, onder 2 

29 (Jadnanansing) 

Met dit amendement blijft de huidige regeling over telkinderen in stand. Het schrappen van 

de meeweging van minderjarige kinderen rust volgens de indieners niet op een 

inhoudelijke argumentatie, maar is slechts een bezuiniging die gezinnen disproportioneel 

raakt. Derhalve wil de indiener het meetellen van minderjarige kinderen behouden. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel X, artikel 5.2a 

Artikel I, onderdeel X, artikel 5.2c 

31 (Klaver) 

Dit amendement regelt dat studenten die een educatieve master volgen een jaar extra 

recht op prestatiebeurs. De regering wil meer eerstegraads bevoegde docenten voor de 

klas. De invoering van een sociaal leenstelsel voor de educatieve masters, maakt deze 

opleidingen onaantrekkelijker. Door studenten van de educatieve masters een jaar langer 

prestatiebeurs toe te kennen, blijven academici gestimuleerd worden een educatieve 

master te gaan volgen. 

Ingetrokken. 

 

Artikel I, onderdeel Y 

30 (Klaver) 

Met dit amendement wordt geregeld dat studenten hun studentenreis-recht flexibel kunnen 

inzetten. In het huidige voorstel hebben studenten nominale studieduur plus één jaar 

studentenreisrecht. Een student die een universitaire bachelor en eenjarige master volgt 

krijgt als hij/zij een jaar studievertraging in de bachelor oploopt, het eventuele jaar 

studiever-traging in zijn/haar master geen Ov-jaarkaart meer. Omdat dit gevolgen kan 

hebben voor de mobiliteit van de student, en het de student kan ontmoedigen bijvoorbeeld 

stage te lopen in een andere stad, is de mogelijkheid om het studentenreisrecht flexibel in 

te zetten wenselijk. De student kan er dan voor kiezen bijvoorbeeld het eerste jaar van 

zijn/haar bachelor niet gebruik te maken van het studentenreisrecht, om dit vervolgens 

later in de studieperiode in te kunnen zetten. 

Ingetrokken. 


