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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel
140 van het Reglement van Orde, en de daarop door de regering
schriftelijk gegeven antwoorden

8
Vragen van de leden Faber en Kops (beiden PVV) op 8 februari 2016
medegedeeld aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake
dubbele kinderbijslag voor kinderen islamitisch internaat en studiefinanciering
voor imam opleiding
Antwoorden van de mevrouw Bussemaker (Minister van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap), mede namens de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (ontvangen 9 maart 2016).
Vraag 1, 2 en 3
Kunnen ouders een dubbele kinderbijslag aanvragen voor kinderen die
wonen in een islamitisch internaat?
Indien dit het geval is, zijn er aanvragen voor deze dubbele kinderbijslag om
kinderen te laten wonen en leren in het internaat Al Islah te Lochem?
Zo ja, om hoeveel aanvragen gaat dit? Graag uitsplitsen per jaar.
Antwoorden 1, 2 en 3
Ouders kunnen dubbele kinderbijslag aanvragen als het kind niet meer thuis
woont door ziekte of handicap of in verband met het volgen van onderwijs,
ook als de kinderen op een islamitisch internaat wonen. Wanneer het gaat
om het volgen van onderwijs is primair vereist dat het kind in verband met
het volgen van dat onderwijs of een beroepsopleiding als bedoeld in de
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Leerplichtwet 1969 niet thuis woont. Zij komen verder alleen in aanmerking
voor dubbele kinderbijslag als ook verder wordt voldaan aan de voorwaarden.1
De voorwaarden voor dubbele kinderbijslag zijn voor het niet thuis wonen
vanwege het volgen van onderwijs met ingang van 1 januari 2015 voor
nieuwe gevallen en met ingang van 1 oktober 2015 voor bestaande gevallen
aangescherpt in reactie op een door de Tweede Kamer aangenomen motie.
Voor kinderen die op 31 december 2014 16 of 17 jaar waren blijven op grond
van overgangsrecht de oude voorwaarden van toepassing tot het kind 18 jaar
is.
Het onderwijs dat op het internaat Al Islah te Lochem gegeven wordt, voldoet
niet aan de voorwaarden voor dubbele kinderbijslag. Het betreft namelijk
geen opleiding zoals bedoeld in de Leerplichtwet 1969. Wel kan het voorkomen dat ouders met een op dat internaat wonend kind dubbele kinderbijslag
krijgen, omdat er sprake is van overgangsrecht of omdat het kind anderszins
aan de voorwaarden voldoet. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer
het kind een mbo-opleiding volgt die niet binnen 25 kilometer van zijn
ouderlijk huis wordt gegeven (zie verder voetnoot 1).
Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunnen geen gegevens over aanvragen
voor dubbele kinderbijslag uit de systemen worden gehaald. Wel heeft de
SVB over het aantal toekenningen van dubbele kinderbijslag voor kinderen
die wonen op het hier bedoelde internaat cijfers kunnen leveren. Deze cijfers
zijn echter nog niet volledig voor het vierde kwartaal van 2015, omdat er met
terugwerkende kracht correcties kunnen plaatsvinden. Uit de huidig bekende
cijfers kan worden afgeleid dat voor twee kinderen aan het internaat Al Islah
dubbele kinderbijslag is toegekend voor het vierde kwartaal 2015.
Vraag 4
Is het internaat Al Islah officieel erkend door het ministerie als school en/of
internaat?
Antwoord 4
Het internaat Al Islah is niet officieel erkend als school of instelling. De
opleiding die jongeren kunnen volgen bij het internaat Al Islah valt buiten het
onderwijs op grond van de Leerplichtwet 1969. Wel valt het internaat Al Islah
onder de reikwijdte van de wet op de jeugdverblijven en staat deze vermeld
op het overzicht jeugdverblijven in Nederland per 1 januari 2015.2
Vraag 5
Is de onderwijsinspectie ooit ingeschakeld om de imamopleiding van Al Islah
te controleren?
Antwoord 5
Nee.
Vraag 6
Zo nee, waarom niet? De Tweede Kamer had hier in 2007 toch reeds om
gevraagd?

1

2

Naast o.a. de onderhoudsvoorwaarden geldt bij de dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen
dat het moet gaan om een aangewezen, relatief weinig aangeboden mbo-opleiding die niet
binnen 25 km vanaf het ouderlijk huis wordt aangeboden. De lijst van aangewezen opleidingen
wordt jaarlijks aangeleverd door de Dienst Uitvoering Onderwijs en gepubliceerd door de
Minister van SZW. Ook kan dubbele kinderbijslag worden toegekend voor kinderen die als
toptalent op het gebied van dans en muziek dan wel als topsporter op tenminste toptalentniveau een aangewezen school bezoeken voor voortgezet onderwijs. Verder kan er sprake zijn
van recht op dubbele kinderbijslag als een kind een specifieke maritieme opleiding volgt (ook
hiervoor geldt de afstandseis tenzij sprake is van verplicht verblijf). Voor ouders die werkzaam
zijn in het buitenland voor het algemeen belang, wonen in een geïsoleerd gebied of een
specifiek beroep hebben (schippers, kermis- en circusexploitanten) gelden de aan het
onderwijs gestelde eisen niet, afgezien van de eis dat het om onderwijs moet gaan dat in de
Leerplichtwet 1969 is bedoeld. De overige voorwaarden voor dubbele kinderbijslag gelden wel
voor deze ouders.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2015/05/13/overzicht-jeugdverblijven-innederland-per-1-januari-2015.
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Antwoord 6
Zie ook antwoord op vraag 4. Het internaat Al Islah valt niet onder het
toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Er is hier geen sprake van een
onderwijsinstelling in de zin van de onderwijswetten en Al Islah valt niet
onder de Leerplichtwet.
Vraag 7
Zo ja, kunt u het rapport en/of conclusie van de onderwijsinspectie verstrekken?
Antwoord 7
Zie antwoord op vraag 5.
Vraag 8
Kan er een studiebeurs worden aangevraagd om een studie te volgen in het
buitenland voor een imam opleiding?
Antwoord 8
Studenten kunnen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een aanvraag
indienen voor Nederlandse studiefinanciering voor het volgen van een
opleiding in het buitenland. Studiefinanciering voor een buitenlandse
opleiding wordt toegekend als is voldaan aan alle daarvoor geldende
vereisten. Zo moet de opleiding aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Bij de
beoordeling van een verzoek om studiefinanciering voor een specifieke
opleiding aan een instelling voor hoger onderwijs in het buitenland volgt
altijd een beoordeling van de instelling en de specifieke opleiding. Deze
beoordeling waarbij getoetst wordt of voldaan is aan de criteria wordt
gedaan door EP-NUFFIC. Op het moment dat een student bij DUO een
aanvraag indient voor studiefinanciering voor een buitenlandse imamopleiding zal DUO EP-NUFFIC vragen te toetsen of deze opleiding voldoet aan de
criteria. Indien EP-NUFFIC oordeelt dat de opleiding voldoet aan de gestelde
criteria kan studiefinanciering toegekend worden. Uiteraard moet de student
om daadwerkelijk aanspraak te krijgen op studiefinanciering voor de
desbetreffende opleiding eveneens voldoen aan de algemene voorwaarden
voor studiefinanciering (leeftijd, nationaliteit en onderwijssoort), geen
studiefinanciering krijgen van een buitenlandse overheid en een aantoonbare
band hebben met Nederland.
Vraag 9
Zo ja, is het mogelijk om met een Nederlandse studiebeurs een studie te
volgen aan de Al Azhar Universiteit in Caïro?
Antwoord 9
Zie ook vraag 8. Als EP-NUFFIC heeft geoordeeld dat de desbetreffende
opleiding aan de Al Azhar Universiteit in Caïro voldoet aan de vereisten en de
student die de aanvraag voor studiefinanciering voor deze opleiding heeft
gedaan tevens voldoet aan de overige voorwaarden voor studiefinanciering is
het mogelijk dat studiefinanciering wordt toegekend voor een dergelijke
opleiding.
Vraag 10
Zo ja, zijn er reeds studiebeurzen verstrekt om een studie te volgen aan deze
Al Azhar universiteit en andere soort gelijke universiteiten voor een imam
opleiding?
Antwoord 10
DUO heeft tot op heden nog nooit studiefinanciering toegekend voor een
opleiding hoger onderwijs in het buitenland met het woord «imam» in de titel
van de opleiding. Aan de Al Azhar Universiteit of andere instellingen hoger
onderwijs is dan ook tot op heden geen studiefinanciering toegekend voor
specifiek een imamopleiding.
Vraag 11
Zo ja, om hoeveel studiebeurzen gaat dit? Graag uitsplitsen naar jaar en
universiteit.
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Antwoord 11
Zie ook vraag 10. Het is mogelijk dat er opleidingen zijn die een opleiding tot
imam omvatten, maar niet als zodanig zijn aangeduid.
Aan de Al Azhar Universiteit is in de afgelopen 8 jaren aan vier studenten
studiefinanciering toegekend voor de volgende opleidingen: Bachelor
engineering (2013–2014), Taal en literatuur (kolliyat aladab) (2007–2008,
2008–2009 en 2010–2011), Theology (2015–2016) en Islamic law (2007–2008).
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