
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
 
 
29819  Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied 

van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten en op het 
gebied van heffing van collegegeld (Experimentenwet vooropleidingseisen, 
selectie en collegegeldheffing) 

 

 
 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 1 februari 2005 
aangenomen. PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en 
LPF stemden voor. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 15 
Artikel 16 – 16b 
Artikel 19 
9 (Tichelaar) 
In dit amendement wordt de mogelijkheid opgenomen dat studenten die een hoger collegegeld 
betalen, het extra collegegeld geheel of gedeeltelijk kunnen terugvorderen, indien zij kunnen 
aantonen dat de extra voorzieningen die in het kader van het extra collegegeld door de 
instelling voor hoger onderwijs het in het vooruitzicht zijn gesteld, niet of niet in voldoende 
mate worden gerealiseerd. De bewijslast ligt bij de student. Over het aanbieden van extra 
voorzieningen kunnen afspraken worden gemaakt tussen instelling en studenten of het aanbod 
van de extra voorzieningen kan worden vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling van de 
desbetreffende opleiding, het studentenstatuut of een ander document van de instelling. 
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Wanneer de instelling en de betrokken student het niet eens kunnen worden over de vraag of 
de instelling te kort is geschoten in het realiseren van de extra voorzieningen, staat voor de 
studenten de weg open naar het College van beroep voor het hoger onderwijs. Dit volgt uit het 
feit dat het nieuwe artikel 7.49a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek wordt opgenomen in titel 3 van hoofdstuk 7 van die wet. 
Verder is voorzien in een overgangsbepaling voor de afwikkeling van ingediende aanvragen 
om terugbetaling van collegegeld en van eventueel ingestelde beroepen terzake. 
Aangenomen met algemene stemmen 
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