
Wetsvoorstel 
De tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel, hieronder zijn de gerelateerde 

documenten te vinden.  

Advies raad van State 

Koninklijke boodschap 

Voorstel van wet 

Memorie van toelichting 

Beantwoording eerste ronde schriftelijke vragen 

Beantwoording tweede ronde schriftelijke vragen 

Amendementen  
Hieronder zijn de ingediende amendementen te vinden. De rood gearceerde amendementen zijn 

afgewezen, de groen gearceerde amendementen zijn ingestemd door de kamer en worden dus 

gewijzigd in de wet. 

 Amendement van het lid Klaver (GL) dat regelt dat elke student die een opleiding in het 

hoger onderwijs volgt en nog geen 18 is, vanaf het begin van de opleiding studiefinanciering 

kan ontvangen en daarmee onder meer recht heeft op reisvoorziening. 

 Amendement van het lid Klein (50+) over het laten vervallen van de leeftijdsgrens bij 

levenlanglerenkrediet. 

 Amendement van het lid van Dijk (SP) dat regelt dat studenten in bijzondere 

omstandigheden recht hebben op één jaar langer kunnen studeren zonder in dat jaar onder 

het leenstelsel te vallen. 

 Amendement van het lid van Dijk (SP) dat regelt dat studenten met een bestuursfunctie niet 

geconfronteerd worden met het leenstelsel.  

 Amendement van het lid van Dijk (SP) dat regelt dat studenten die topsport beoefenen niet 

geconfronteerd worden met het leenstelsel. 

 Amendement van het lid van Dijk (SP)dat regelt dat studenten niet met het leenstelsel 

worden geconfronteerd tijdens hun schakelprogramma voor het doorstromen naar een 

verwante masteropleiding.  

 Amendement van het lid van Dijk (SP) dat regelt dat studenten die door decentrale selectie 

later aan hun eigenlijke studie zijn begonnen, geen schuld opbouwen voor de extra jaren die 

zij buiten hun schuld om aan hun studieperiode doen. 

 Amendement van het lid Schouten (CU) dat regelt dat studenten die een meerjarige 

masteropleiding volgen een deel van de lening kwijtgescholden krijgen indien zij de opleiding 

met goed gevolg afronden binnen de diplomatermijn 

 Amendement van het lid Schouten (CU) dat regelt dat bij de kwijtschelding van de 

studieschuld voor studenten met een handicap of chronische ziekte een onderscheid wordt 

gemaakt tussen thuiswonende deelnemers en uitwonende deelnemers 

 Amendement van het lid van Dijk (SP) dat regelt dat studenten die een meerjarige master 

volgen niet geconfronteerd worden met het leenstelsel 
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 Amendement Bisschop (SGP) dat regelt dat studenten die maximaal één jaar uitlopen bij het 

afronden van hun bachelor opleiding een deel van hun studieschuld krijgen kwijtgescholden. 

 Amendement van het lid Mohandis (PvdA) dat regelt dat de minimale maandelijkse 

terugbetaling wordt verlaagd van €45 naar €5 per maand. 

 Amendement van het lid van Dijk (SP) dat regelt dat de citeertitel van deze wet wordt 

gewijzigd in “Wet schuldenstelsel studenten hoger onderwijs”. 

 Amendement van het lid van Dijk (SP) dat regelt dat huidige bachelor studenten niet 

geconfronteerd worden met het leenstelsel 

 Amendement van het lid Klein (50+) over het behouden van de waarde van de voucher.  

 Amendement van het lid Schouten (CU) waarmee de voorgestelde wijzigingen van artikel 2.6 

van de WHW wordt geschrapt (deel kwaliteitsbekostiging) 

 Amendement van het lid Bisschop (SGP) dat regelt dat de kwaliteitsbekostiging een bedrag is 

dat in aanvulling op de algemeen berekeningswijze aan de rijksbijdrage kan worden 

toegevoegd. 

 Amendement van het lid Bisschop (SGP) over het laten vervallen van de mogelijkheid om bij 

krachtens algemene maatregel van bestuur andere dan de expliciet in de wet vastgestelde 

maatstaven te hanteren 

 Amendement van het lid Bisschop (SGP) dat regelt dat niet langer het instellingscollegegeld 

betaald hoeft te worden voor volgende opleidingen.  

 Amendement van het lid van Meenen (D66) dat regelt dat naast het bij dit wetsvoorstel 

geïntroduceerde instemmingsrecht voor de medezeggenschap op de hoofdlijnen van de 

begroting, het huidige adviesrecht op de begroting behouden blijft.  

Moties 
 Motie van het lid Van Dijk (SP) over de effecten van het leenstelsel 

 Motie van de leden van Dijk (SP) en Ouwehand (PvdD) over een ex-ante-evaluatie van de wet 

 Motie van het lid Duisenberg (VV)D over uitbreiding van het krediet voor een leven lang 

leren 

 Motie van het lid Duisenberg (VVD) over sneller invoeren van het collegegeldkrediet voor 

volwassenen 

 Motie van het lid Schouten (CU) over investeringen in onderwijskwaliteit door instellingen 

 Motie van het lid Mohandis (PvdA) over een kader voor uitkeringen uit het profileringsfonds 

 Motie van het lid Klaver (GL) over tussentijdse monitoring 

 Motie van het lid Van Meenen (D66) over een rol voor studenten bij het opzetten van de 

monitoring 
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