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 aan De leden van de vaste commissie voor 
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 datum 30 april 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34911 

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

verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk 

collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 26 april 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Na artikel 7.50  

8  9  15 (Futselaar en Özdil) over het opnemen van een voorhangbepaling. 

 

Dit amendement beoogt een voorhangbepaling in het wetsvoorstel op te nemen, op grond 

waarvan een algemene maatregel van bestuur (amvb) die voortvloeit uit paragraaf 7.3.2 

van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) niet tot stand 

kan komen voordat het ontwerp daarvan vier weken is voorgelegd aan het parlement. De 

indieners achten dit wenselijk omdat het wetsvoorstel de regering veel ruimte geeft in de 

toekomst voor toekomstige collegegelddifferentiatie, zowel in het algemeen als voor 

specifieke doelgroepen, en opleidingen. Omdat hierover in de Staten-Generaal verschillend 

wordt gedacht achten de indieners het wenselijk bij toekomstige wijzigingen het voorstel 

eerst aan het parlement voor te leggen. 
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De beoogde invoeringsdatum van het wetsvoorstel en de daarop gebaseerde amvb is 1 

september 2018. De indieners willen dat streven niet in gevaar brengen. Indien de 

streefdatum als gevolg van een voorhangprocedure niet meer gehaald zou kunnen worden, 

kan de regering ervoor kiezen om het met dit amendement voorgestelde onderdeel op een 

later tijdstip in werking te laten treden, waardoor de voorhangverplichting alleen voor 

volgende amvb’s komt te gelden.    

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

Na artikel II 

11 (Tielen c.s.) over een evaluatie. 

 

Dit amendement beoogt dat er een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt 

opgenomen, zodat de wet binnen drie jaar geëvalueerd moet worden, waarbij in het 

bijzonder aandacht zal worden geschonken aan het effect op de aantallen studenten die 

instromen in het hoger onderwijs, in de lerarenopleidingen en het effect op hun 

leengedrag. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel 7aa  

10  16 (Bisschop en Futselaar) over het recht op kinderbijslag ten aanzien van 

minderjarigen die studiefinanciering ontvangen. 

 

Artikel 7aa van de Algemene Kinderbijslagwet bepaalt kort gezegd dat geen recht op 

kinderbijslag bestaat ten aanzien van minderjarigen die studiefinanciering ontvangen. Dit 

amendement beoogt die bepaling te laten vervallen. 

 

Door de invoering van het leenstelsel is de financiële positie van minderjarige studenten 

ernstig verslechterd. Het vervallen van de kindregelingen wordt bij veel minderjarigen 

namelijk nauwelijks of helemaal niet meer gecompenseerd door het ontvangen van een 

beurs als gift. Door het wegvallen van de kindregelingen kan het nadeel oplopen tot ruim € 

4.000. Dat is slecht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, juist voor 

minderjarigen. Er is ook sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling ten opzichte 

van leeftijdgenoten in het mbo: ouders van mbo’ers hebben namelijk wel recht op 

ondersteuning van de kindregelingen, terwijl de mbo’er bovendien zelf geen lesgeld 

verschuldigd is. Dit amendement verhelpt het probleem door de kindregelingen toe te 

passen op alle minderjarigen. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat een havist ernstig 

nadeel ondervindt bij de keuze voor een passende vervolgopleiding in het hbo. In 2016 

waren er ongeveer 22.500 minderjarige studenten ten aanzien waarvan geen recht op 

kinderbijslag bestond, omdat zij studiefinanciering ontvingen. Uitgaande van dat aantal 

zouden de kosten van dit amendement circa € 15 miljoen bedragen. 

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

 

12 (Futselaar) over collegegeld voor deeltijdopleidingen. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en 

FvD. 

 

13 (Futselaar) over vouchers voor een masteropleiding. 

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

 

14 (Özdil en Van den Hul) over het verhogen van de aanvullende beurs. 

Verworpen. Voor: PvdA, GroenLinks, DENK en de SGP. 

  

 

 

 

 

 


