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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 21 december 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34331 

Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van 

de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het 

toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse 

technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet 

studiefinanciering BES) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 20 december 2016 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Onderdeel I, onderdeel A 

Subamendement 20 (Van Meenen) over pas een boete indien gebruik is gemaakt van het 

reisrecht na 1 januari 2018.  

 

Dit subamendement regelt dat ook na 1 januari 2018 boetes pas kunnen worden opgelegd 

indien er daadwerkelijk gebruik is gemaakt van het reisrecht. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het 

CDA. 

 



 

 datum 21 december 2016 

 blad 2 

 

 

Artikel V, voor onderdeel B 

Artikel V, na onderdeel B 

Artikel VI 

11  13  19 (Rog/Duisenburg) over verlaging en verhoging van de boete voor onterecht 

bezit van een Ov-studentenkaart per 1 januari 2018. 

 

In de tweede nota van wijziging (kamerstuknr 34331-12) is het artikel dat de verhoging 

van de vordering voor het onterechte bezit van de OV-kaart regelde (Artikel V, onderdel 

A), uit het wetsvoorstel gehaald. De reden hiervoor is dat er onvoldoende grond bestaat 

om het bedrag dat oud-studenten verschuldigd zijn te verhogen naar €150,-- per halve 

maand. 

 

De indieners herintroduceren met dit amendement het betreffende artikel in de wet. De 

indieners zijn van mening dat het onterecht behouden van het studentenreisproduct niet 

aanvaardbaar is. De eerste verantwoordelijkheid om deze stop te zetten ligt namelijk bij de 

gebruiker. Het verhogen van de boete is waarschijnlijk het meest effectief. Uit onderzoek 

van ResearchNed blijkt namelijk dat de voornaamste reden voor (oud-)studerenden om 

hun reisproduct tijdig stop te zetten was dat zij een hoge vordering wilden vermijden. 

Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat het strategische misbruik beperkt blijft tot 10%. 

 

De indieners stellen daarom voor om de boete voor de eerste twee halve maanden te 

verlagen naar €75 euro per halve maand en de boete vanaf de derde halve maand te 

verhogen naar €150 euro. Tevens wordt het boetebedrag geïndexeerd. De wijziging gaat in 

per 1 januari 2018 om de verbetering van de communicatie rondom het stopzetten van de 

OV-kaart meer tijd te gunnen. 

Aangenomen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel V, onderdeel A 

8 (Mohandis en Duisenberg) waarmee de boeteverhoging voor het onterecht bezit van een 

OV-studentenkaart ongedaan wordt gemaakt. 

 

Dit amendement schrapt de boeteverhoging voor het onterecht bezit van een OV-

studentenkaart (studentenreisproduct). Daarmee blijft op dit moment het boetbedrag van 

97 euro per halve maand bij onterecht bezit overeind maar wordt afgezien van de 

verhoging naar 150 euro per halve maand. 

Ingetrokken. 

 

 

 

 

 

 



 

 datum 21 december 2016 

 blad 3 

 

 

Artikel V, onderdeel A, artikel 3.27, tweede lid 

9 (van Meenen) dat regelt dat er pas na twintig dagen een boete kan worden opgelegd 

wanneer studenten hun reisproduct niet hebben ingeleverd. 

 

De indiener wil met dit amendement regelen dat studenten de eerste maand na het 

verlopen van hun OV-reisproduct nog geen boete hoeven te betalen. In de huidige wet 

treedt de boeteregeling in werking na vijf werkdagen. De indiener verhoogt met dit 

amendement het aantal werkdagen naar twintig. Dit voorkomt dat studenten die 

simpelweg vergeten hun reisproduct op te zeggen direct geconfronteerd worden met een 

boete. 

Ingetrokken.  

 

Artikel V, onderdeel A 

10 (van Meenen) dat regelt dat geen boete kan worden opgelegd als de student geen 

gebruik maakt van zijn reisproduct wanneer het recht daartoe is verlopen. 

 

De indiener wil met dit amendement regelen dat studenten geen boete betalen als zij geen 

gebruik maken van hun reisproduct nadat het reisrecht is beëindigd. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de Groep 

Kuzu/Öztürk.  

 

 

Moties 

 

14 (Mohandis c.s.) over geen verhoging van de boete. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP en de ChristenUnie. 

 

15  18 (Mohandis c.s.) over vereenvoudiging van het stopzetten van het 

studentenreisproduct. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de 

Groep Bontes/Van Klaveren. 

 

16 (Rog en Duisenberg) over de communicatie door DUO over het einde van het recht op 

gebruik van de ov-kaart. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het 

CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

17 (Rog en Duisenberg) over automatische stopzetting van de ov-studentenkaart indien 

het recht hierop is beëindigd. 

Aangenomen met algemene stemmen.  


