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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33259 

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

wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en  

deeltijdstudenten aan te passen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 31 mei 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel II 

9 (Lucas/Jadnanansing) 

De inwerkingtredingsbepaling voor onderdeel A is in overeenstemming gebracht met de 

antwoorden op de Kamervragen TK 2011/12 nrs. 493 en 494. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 Datum 1 juni 2012 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel B 

6 (J. van Dijk) 

Dit amendement regelt dat voor deeltijders een hardheidsclausule ten aanzien van het 

collegegeld wordt ingevoerd. 

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

 

Artikel I, onderdeel B en Artikel II, tweede lid 

7 (J. van Dijk) 

Dit amendement regelt dat op deeltijders dezelfde regelingen van toepassing zijn als op 

voltijders met betrekking tot de studie-uitloop. Er wordt dus naar de werkelijke studieduur 

van de deeltijdopleiding gekeken, in plaats van deeltijdstudies per definitie als 

voltijdstudies te beschouwen. Hiermee wordt voorkomen dat deeltijdstudenten onterecht 

geconfronteerd worden met de langstudeerboete. 

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

 

Artikel I, onderdeel B 

8 (J. van Dijk) 

Dit amendement regelt dat voor chronisch zieken of gehandicapten een hardheidsclausule 

ten aanzien van het collegegeld wordt ingevoerd. 

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

 

Artikel I, onderdeel C 

5 (Lucas/Van den 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.  

Met deze regeling kan elke instelling een regeling opstellen voor wat indieners 

”collegegeldvrij besturen” noemen. De student, die collegegeldvrij 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 studentenhuisvesting.  

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 instemmingsrecht over de voorwaarden die gelden 

voor de inzet van middelen uit het profileringsfonds. 

Ingetrokken. 


