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 Den Haag, 4 april 2007 

 

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: 

 

30933  Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met 

uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te studeren, 

invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw aflossingssysteem 

    

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 3 april 2007 aangenomen. 

PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdelen A, G, H, I, K, M, O, T en Y 

11 →13 (Leijten) 

Dit amendement strekt ertoe de mogelijkheid van collegegeldkrediet te beperken tot 

opleidingen in het buitenland. Studenten die in het buitenland studeren kunnen geconfronteerd 

worden met hogere collegegeldbedragen. De meeneembaarheid van de studiefinanciering 

voorziet niet in het opvangen van eventuele hogere kosten. Door in deze gevallen 

collegegeldkrediet mogelijk te maken, kan het hogere collegegeld worden betaald. 

Collegegeldkrediet wordt in dit voorstel dus een aanvullende leenmogelijkheid op de 

bestaande praktijk. Voor de Nederlandse situatie geldt dat een vastgesteld collegegeld wordt 

geheven. Studenten dienen via de studiefinanciering tegemoet gekomen te worden in de 

kosten van het collegegeld. 

Verworpen. Voor: SP en de PvdD 

 

Artikel I, onderdelen H, I, M, O en Y 

12 →14 (Leijten) 

Dit amendement beoogt om de tegemoetkoming in collegegeld te behouden als onderdeel van 

de samenstelling van het maandbudget van de prestatiebeurs. 

 

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vghkhnm2n4vt


2 / 2 

Studiefinanciering is een faciliteit die studenten financieel tegemoet komt in de kosten die zij 

maken in verband met een te volgen studie. De prestatiebeurs die studenten ontvangen dient 

ook een onderdeel te hebben dat daadwerkelijk bedoeld is om de studie te financieren. 

Wanneer dit onderdeel verwijderd wordt uit de prestatiebeurs is er geen sprake meer van 

studiefinanciering, maar financiering van enkel levensonderhoud. 

Een van de gevolgen van de wetswijziging is dat de mogelijkheid verdwijnt om studenten in 

de toekomst, wanneer zij geconfronteerd worden met verhoging van de kosten van het 

collegegeld, op enige wijze te compenseren via de prestatiebeurs. Dit is onwenselijk. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 

 

MOTIES 

 

15 (Leijten/Dibi) om de aanvullende beurs te verhogen 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD 

 

16 (Bosma) om islamitische landen uit te sluiten van de meeneembaarheid van 

studiefinanciering 

Verworpen. Voor: de fractie van de PVV 

 

17 (Pechtold) om de meeneemregeling ook toegankelijk te maken voor mbo-studenten 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 


