
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer

 

2022Z19023 

Vragen van de leden Bouchallikh en Westerveld (beiden GroenLinks) aan de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Rente over 
studielening op komst, vooral mbo’ers gaan meer betalen» (ingezonden 
10 oktober 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Rente over studielening op komst, vooral 
mbo’ers gaan meer betalen»?1 

Vraag 2
Bent u het met de voorzitter van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 
(hierna: JOB) MBO eens dat het oneerlijk is dat mbo-studenten voor dezelfde 
lening veel meer betalen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 3
Kunt u toelichten wat de rekenmethode is voor mbo-studenten en wat de 
rekenmethode is voor hbo/wo-studenten? 

Vraag 4
Wat was de achterliggende redenering om de rekenmethode voor de 
studierente voor mbo-studenten af te laten wijken van de rekenmethode voor 
studenten op het hbo of de universiteit? 

Vraag 5
Is de achterliggende redenering en het onderscheid dat hierdoor wordt 
gemaakt nog steeds toepasbaar of gerechtvaardigd volgens u? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 6
Bij wie ligt de bevoegdheid om de rente op de studieschuld op nul of lager te 
houden, als deze niet bij u ligt? 

1 Financieele Dagblad, 6 oktober 2022, Rente over studielening op komst, vooral mbo’ers gaan 
meer betalen, https://fd.nl/samenleving/1453802/rente-over-studielening-op-komst-vooral-mbo-
ers-gaan-meer-betalen.
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Vraag 7
Bent u voornemens om de rente op de studieschuld op nul te houden, 
aangezien de basisbeurs weer wordt geïntroduceerd? 

Vraag 8
Vindt u dat het huidige systeem in stand gehouden moet worden of kan er 
een wettelijk laag rentepercentage voor alle studieschulden worden afgespro-
ken? 

Vraag 9
Bent u hierover in gesprek met studenten, specifiek mbo-studenten en JOB 
MBO? 

Vraag 10
Heeft u in kaart hoeveel mbo-opgeleiden hierdoor financieel in de knel 
komen? Zo nee, bent u voornemens dit in beeld te brengen? 

Vraag 11
Op welke wijze kunt u specifiek mbo-studenten (financieel) ondersteunen op 
dit punt? 

Vraag 12
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het commissiedebat over het mbo op 
9 november 2022? 

Toelichting: 

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid De 
Hoop (PvdA), ingezonden 7 oktober 2022 (vraagnummer 2022Z18907).
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