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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 12 december 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35007 
Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de 

rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 11 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: D66, VVD, CDA en de ChristenUnie. 
Tegen: PVV, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en FvD. 
 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse artikelen 
12 (Azarkan) over het vaststellen van het rentepercentage van de lening op nul procent. 

 

Dit amendement regelt dat het rentepercentage op de studieleningen en het 

levenlanglerenkrediet wordt vastgesteld op nul procent.  

Het sociaal leenstelstel is een zware financiële belasting voor studenten, zeker ook in 

combinatie met torenhoge huren van studentenkamers, stijgende collegegelden vanaf 

2010 en binnenkort ook stijgende BTW-tarieven op studieboeken en boodschappen.  

Dit amendement beoogt de financiële lasten van studenten en oud-studenten enigszins te 

verlichten. Dekking wordt gevonden in het overschot op de Rijksbegroting van naar 

schatting 8 miljard euro in 2019 en verwachte structurele overschotten in de jaren daarna. 

Ingetrokken. 

 



 

 datum 20 november 2018 

 blad 2 

 

 

Diverse artikelen 

7  8 (Nijboer en Stoffer) over het terugdraaien van de aanpassing rentemaatstaf. 

 

Dit amendement regelt dat de rentemaatstaf op studieschulden niet wordt verhoogd van 5 

jaren naar 10 jaren. Zo kunnen studenten er zeker van zijn dat de kosten van een 

studieschuld voorspelbaar zijn. De indieners vinden het geen goed idee om gaten op de 

begroting te vullen door rentetarieven voor studenten te verhogen, terwijl studenten 

proberen een lange termijn planning te maken. Dit amendement wordt gedekt door de 

30%-regeling vanaf 2020 niet toe te passen op lonen boven de Balkenendenorm. Zie het 

daartoe ingediende amendement op het Belastingplan 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35 

026). Deze groep mensen heeft geen fiscale subsidie nodig.   

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP en FvD. 

 

Artikel I, onderdeel a, onder 2 

10 (Futselaar) over het blijven gelden van het mbo-rentepercentage op mbo-lening 

(herdruk). 

 

De aanleiding voor dit amendement is dat de indiener het onwenselijk acht dat een 

bestaande schuld onder MBO-voorwaarden (gekoppeld aan de 3–5-jaarsrente) nu wanneer 

de student doorstroomt naar het hoger onderwijs zal worden omgezet in HO-voorwaarden 

(dat wil zeggen de 10-jaarsrente). Omdat de student daarmee bij het doorstromen naar 

HBO meer rente kwijt zal zijn aan de bestaande MBO-schuld, ziet de indiener dit als een 

negatieve prikkel om door te stromen. Dit amendement laat de MBO-schuld onder de oude 

voorwaarden voortbestaan wat betreft het rentepercentage. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en FvD. 

 

 

Moties 
 

13 (Futselaar) over niet verslechteren van de voorwaarden van de ov-studentenkaart 

Ingetrokken. 

 

14 (Westerveld c.s.) over het instellen van een maximumrenteplafond. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD. 

 

15 (Westerveld c.s.) over de inkomenseffecten voor oud-studenten bij een ingekorte 

aflostermijn. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FvD.  

 

16 (Westerveld c.s.) over hogere inkomsten terug laten vloeien naar het onderwijs. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FvD.  

 

17 (Westerveld c.s.) over geen rente doorberekenen in de jokerjaren. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, PVV en FvD. 

 

 



 

 datum 20 november 2018 

 blad 3 

 

 

18 (Gijs van Dijk c.s.) over de opbrengst van de hogere rentekosten beschikbaar stellen 

voor studenten. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FvD.  

 

19 (Van der Molen en Bruins) over in kaart te brengen van het totaalbedrag aan 

studieschuld. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 

 


