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[LOGO]  Den Haag, 10 december 1997    
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs  
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25321 Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming studiekosten in 

verband met het eerder laten ingaan van de lesgeldplicht en met betaling van het lesgeld in 
termijnen 

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 9 december 1997 aangenomen. 
De fracties PvdA, D66, VVD, Groep-Nijpels, AOV en CD stemden voor. 
 

Art I ond A 
7 → 12 (De Vries ea) 
Indien inschrijving bij een school beëindigd wordt op grond van het feit dat voor het beëindigen van 
het schooljaar reeds een diploma is behaald of in geval van ernstige ziekte of overlijden, is het 
mogelijk teruggave van lesgeld te verzoeken.  
Wie in een cursusjaar in een vol kalenderkwartaal niet is ingeschreven, hoeft over dat kwartaal geen 
lesgeld te betalen en krijt het over dat kwartaal betaalde lesgeld terug. Uitschrijving in de maand juli 
leidt derhalve niet tot het opheffen van deze verplichting. Dat is in verband met de eenvoud en 
uitvoerbaarheid van het stelsel noodzakelijk, maar wanneer de leerling in het cursusjaar overlijdt of 
ernstig ziek wordt, moet de eenvoud wijken voor de coulance van de uitvoerder. Daarom dient 
artikel 5b van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeld, waar het gaat over terugbetaling van lesgeld 
bij voerlijden en ernstige ziekte, te worden gewijzigd. 
Voorts dient artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeld te vervallen. In dat artikel is 
namelijk geregeld dat inschrijving voor een gedeelte van een cursusjaar niet leidt tot reductie van het 
lesgeld. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 

Art I 
6 (Ten Hoopen) 
Dit amendement beoogt de loskoppeling tussen de leerplicht en de lesgeldinning ongedaan te maken 
zodat aan internationale afspraken wordt voldaan en er sprake blijft van kosteloos onderwijs in de 
leerplichtige leeftijd. 
Indien dit amendement wordt aangenomen komt het opschrift als volgt te luiden: Wijziging van de 
Les- en cursusgeldwet in verband met het in rekening kunnen   brengen van een bedrag bij betaling 
van het lesgeld in termijnen 
Verworpen. Voor: GL SP GPV SGP RPF CDA AOV Hendriks 
 
Art I ond D 
8 (Stellingwerf ea) 
De sanctie op het niet tijdig voldoen van een termijnbetaling (te weten: het ineens in zijn geheel 
opeisbaar worden van het bedrag) strookt niet met de bedoeling van termijnbetalingen. 
Verworpen. Voor: GL SP GPV SGP RPF CDA GN AOV CD Hendriks 
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