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Referentie 

nota Oplegnota bij de hoofdlijnenbrief 
Bijlagen 
1. Analyse van veelgehoorde 

argumentatie over het 
leenstelsel. 

2. Tijdlijn sociaal leenstelsel 
3. Concept hoofdlijnenbrief 

Aanleiding 
In het overleg van 26 januari over de studiefinancieringsmaatregelen heeft u 
gevraagd om de randvoorwaarden van de uitvoering van het coalitieakkoord te 
schetsen. En daarbij wil u graag meer gevoel krijgen bij de argumenten waarom 
we de basisbeurs herinvoeren in het hoger onderwijs en de studenten die geen 
basisbeurs hebben ontvangen, een tegemoetkoming verlenen. Bij de uitwerking 
van het coalitieakkoord spelen er meerdere dilemma's die nu zijn geschetst in de 
hoofdlijnenbrief. Een concept van deze brief is meegezonden. Een overzicht van 
onze weging van argumenten treft u aan in bijlage 1. 

Beslispunt 
- Wij vernemen graag uw commentaar op de concept versie van de 

hoofdlijnenbrief. 
- Bent u akkoord om bij enkele opties rondom de basisbeurs een 

voorkeursrichting op te nemen richting de Kamer? 

Toelichting 
Randvoorwaarden voor keuzes  
Om richtinggevende adviezen op te kunnen nemen voor de Kamer en keuzes te 
kunnen maken over de vormgeving van de basisbeurs en de tegemoetkoming is 
het goed om de randvoorwaarden waar binnen we werken scherp te hebben. 
Indien een optie aansluit bij al deze randvoorwaarden wordt voorgesteld deze als 
richtinggevend advies op te nemen in de hoofdlijnenbrief. 

Uitgangspunten herinvoeren basisbeurs 
1. De invoering basisbeurs is in collegejaar 2023-2024, dat betekent dat er 

uiterlijk 1 juni een akkoord moet zijn van beide Kamers en dat DUO de 
wet tijdig kan uitvoeren. 

2. Er is 1 miljard structureel beschikbaar voor de herinvoering van de 
basisbeurs. 

3. We nemen het stelsel van voor 2015 als uitgangspunt. We wijken daar 
alleen van of als dat aansluit bij onze argumentatie voor de herinvoering 
van de basisbeurs. 
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Dilemma's 
Basisbeurs 
Gezien de bovenstaande uitgangspunten vragen wij u om op de volgende punten 
voorlopige besluiten te nemen en deze als richtinggevend advies aan de Kamer 
mee te geven. Mocht de Kamer tot een ander inzicht komen, of uzelf op basis van 
voortschrijdend inzicht, dan kan dat later nog worden herzien. 

Onderscheid uit- en thuiswonend 
o In het oude stelsel bestond er een onderscheid tussen uit- en 

thuiswonende studenten. 
o Het belangrijkste nadeel hiervan is dat het risico op oneigenlijk 

gebruik toeneemt: er zullen studenten zijn die een 
uitwonendenbeurs aanvragen zonder uitwonend te zijn. DUO zal 
de handhavingscapaciteit daarvoor op moet schakelen, maar dat 
is mogelijk. 

4 Advies is om richting de Kamer de voorkeur uit te spreken 
voor een onderscheid tussen uit- en thuiswonend. 

- Niet gebruik aanvullende beurs in het hoger onderwijs 
o Uit onderzoek van het CPB blijkt dat een deel van de studenten 

die wel recht heeft op een aanvullende beurs, die niet aanvraagt. 
Een deel van hen heeft wel een lening. 

o Het is wenselijk dat studenten gebruik maken van de 
mogelijkheden die er zijn en niet onnodig een lening aangaan. 

4 Advies is om richting de Kamer de voorkeur uit te spreken 
om het gebruik van de aanvullende beurs te stimuleren. 
Daarvoor is geen wetswijziging noodzakelijk. 

- Hoogte maximale lening 
o Iedere student kan in totaal aanspraak maken op een bedrag per 

maand, afhankelijk van of hij uit- of thuiswonend is(met 
uitzondering van de eenoudertoeslag). Op dit moment is dat voor 
elke student € 1.116,95. 

o In het oude stelsel was het deel dat studenten konden lenen 
lager. Dit werd verlaagd met de basisbeurs. 

Gelet op de argumentatie om de schulden niet te ver op te 
laten lopen, ligt het in de rede om ook nu de lening te 
verminderen met de basisbeurs. 

- Bijverdiengrens ho en mbo 
o Met de introductie van het leenstelsel is de bijverdiengrens in het 

hoger onderwijs afgeschaft. Het idee daarbij was dat studenten 
niet gehinderd moesten worden om geld bij te verdienen. 

o Het hebben van een bijbaan of een eigen onderneming kan 
bovendien een goede manier zijn om werkervaring op te doen. 
Dat moet niet worden ontmoedigd. 

o Met de argumentatie dat we schulden willen voorkomen lijkt het 
onlogisch om studenten te hinderen in hun bijverdiensten. 
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4 Daarom wordt in de hoofdlijnenbrief voorgesteld om de 
bijverdiengrens in het hoger onderwijs niet terug te laten 
komen en deze ook in het mbo of te schaffen. De kosten 
voor het afschaffen in het mbo, bedragen € 1 miljoen. Dit 
wordt betaald uit het totale budget voor herinvoering van 
de basisbeurs in het hoger onderwijs. Dit vraagt minder 
van de capaciteit van DUO op dit moment en heeft als 
voordeel dat dit duidelijk aan de student kan worden 
gecommuniceerd. 

Daarnaast is er een aantal onderwerpen waar een dergelijk advies nog niet 
duidelijk is. Daarom worden deze keuzes enkel als dilemma geschetst in de brief, 
die vooral betrekking hebben op de gevolgen voor het mbo. Hoewel het in een 
aantal gevallen logisch lijkt om voor het mbo gelijksoortig beleid te voeren als 
voor het ho, heeft dit wel consequenties voor de hoogte van de basisbeurs in het 
hoger onderwijs; over mbo is geen afspraak in het coalitieakkoord gemaakt. Het 
gaat daarbij om de volgende onderwerpen in de brief: 

- Terugdringen niet-gebruik aanvullende beurs mbo 
o Afweging tussen kosten terugdringen niet-gebruik en investering 

in basisbeurs. De verwachting is dat het niet-gebruik in het mbo 
hoger is dan in het hoger onderwijs. 

- Leenvoorwaarden mbo 
o De stelsels in het mbo en ho gaan veel meer op elkaar lijken. 

Belangrijk verschil zijn de terugbetaalvoorwaarden. In het MBO 
moet de lening in 15 jaar worden terugbetaaid, in het HO in 35 
jaar. 

o Er zijn geen signalen dat de terugbetaalvoorwaarden op dit 
moment ais beiemmerend worden ervaren in het mbo. 

o Zowel het terugbetalen in 15 jaar ais in 35 jaar kennen voor- en 
nadelen. 

o Daarnaast kost het aanpassen van de leenvoorwaarden ongeveer 
€ 8 miljoen, wat ook betaald dient te worden uit het totale 
beschikbare bedrag voor herinvoering van de basisbeurs. DUO 
heeft op dit moment nog niet uitgezocht wat de impact is en per 
wanneer het kan worden uitgevoerd. 

Tegemoetkoming  
De keuzes die gemaakt worden inzake de tegemoetkoming hebben direct 
gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. De analyse van de gevolgen 
zijn nu geschetst in de hoofdlijnenbrief. Er is op dit moment nog geen concreet 
advies gegeven in de hoofdlijnenbrief. De uitkomst van het gesprek met de 
studentenbonden op 31 januari kan ook iets meer kleur geven in de 
hoofdlijnenbrief aan de Tweede Kamer. U ontvangt hierover een meer uitgewerkte 
nota voor het gesprek op 3 februari. 
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Uitgangspunten tegemoetkoming 
1. Aankondiging in het coalitieakkoord dat er een tegemoetkoming komt 
2. Er is 1 miljard beschikbaar voor de tegemoetkoming. 
3. Verworven aanspraak op een studievoucher van studenten onder het 

sociaal leenstelsel - de beschikbare 600 miljoen blijft hiervoor 
gereserveerd. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de 1 miljard voor 
de tegemoetkoming bovenop het bedrag voor de studievouchers komt. 
Hieronder wordt toegelicht waarom we als uitgangspunt moeten nemen 
dat het bedrag van de studievouchers gereserveerd blijft voor de 
oorspronkelijke groep. 

4. Tegemoetkoming kan een middel zijn om de omgekeerde boeggolf te 
voorkomen. 

Studievoorschotvouchers 
- Op 1 september 2015 trad de Wet studievoorschot hoger onderwijs in 

werking. In het nieuwe stelsel stond het studievoorschot centraal: een 
sociale leenvoorziening die de overheid aan alle studenten ter beschikking 
stelt. Tegelijkertijd maakte de wet het mogelijk dat met de middelen die 
vrijkomen door de hervornning van het stelsel flink konden worden 
geInvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs en aan hoger 
onderwijs gerelateerd onderzoek. 

- De regering vond het belangrijk dat de studenten die als eerste te maken 
kregen met het studievoorschot, en deze kwaliteitsverbetering zo mede 
mogelijk maakte, dit ook terug konden zien in het onderwijs dat zij 
volgen. 

- Daarom komen studenten die in de eerste vier collegejaren van het 
leenstelsel (2015/2016 t/m 2019/2020) voor het eerst studiefinanciering 
hebben ontvangen voor het volgen van een bacheloropleiding in het hoger 
onderwijs en met goed gevolg hebben afgerond, in aanmerking voor een 
studievoucher. Deze voucher ter waarde van ongeveer € 2.150 (prijspeil 
2022) kunnen zij vanaf het vijfde jaar na afstuderen inzetten ten behoeve 
van een opleidingsonderdeel gedurende maximaal vijf jaar. Het totaal 
beschikbare budget voor de studievouchers is 600 miljoen. 

- De reden hiervoor is dat zij niet hebben kunnen profiteren van de 
investeringen in het hoger onderwijs die zijn gedaan met de opbrengsten 
van de afschaffing van het hoger onderwijs. 

- In de Tweede Kamer zijn inmiddels twee moties aangenomen waarin de 
regering werd verzocht om deze vouchers of te schaffen en het bedrag 
dat ermee gemoeid is, uit te betalen aan de studenten in de vorm van 
aftrek op de studieschuld. Ook de studenten hebben eerder aangegeven 
hier voorstander van te zijn. 

- Deze studenten hebben een verworven recht op deze compensatie. We 
kunnen de studievoorschotvouchers dus niet geheel afschaffen. Het is wel 
mogelijk om de vorm daarvan aan te passen. 
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- Het voorstel is daarom om - in lijn met de wens van de Kamer - de vorm 
van de studievoorschotvouchers aan to passen naar een korting op de 
studieschuld en (indien die schuld er niet is) een uitbetaling. Hiervoor is 
wel nog instemming van de IRF nodig. 

- DUO kan deze uitbetaling samen doen met de tegemoetkoming, wat voor 
hen de uitvoeringslasten beperkt. 
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Planning 
De planning ziet er (tot aan de zomer) als volgt uit : 
4 februari 
14 februari 
25 februari 
7 maart - 25 maart 
Januari - 8 april 
11 april - 6 juni 
uitvoeringstoetsen 
6 juni - 25 juni  

Aanleveren CWIZO hoofdlijnenbrief 
CWIZO hoofdlijnenbrief 
MR hoofdlijnenbrier" verzenden aan TK 
Debat TK over hoofdlijnenbrief 
Gereed maken wetsvoorstel 
Openbare internetconsultatie en 

Verwerken reacties en toetsen JenV en FIN 
en CWIZO 

25 juni (laatste MR voor reces) 	Aanbieden wetsvoorstel RvS 

Op die manier kunnen we in het najaar het wetsvoorstel aanbieden aan de 
Tweede Kamer en hebben we ongeveer een half jaar voor de parlementaire 
behandeling. 

Het is goed om te weten dat er zowel na de openbare internetconsultatie als na 
het advies van de Raad van State nog ruimte is om het wetsvoorstel aan te 
passen. 
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Biilage 1: Analyse van veelgehoorde argumentatie over het leenstelsel  
Inleiding 

• In het overleg over studiefinanciering van 26 januari heeft u gevraagd om 
een analyse van de veelgehoorde argumentatie over het leenstelsel. Dus: 
welke argumenten passeren de revue, welke snijden hout, en welke doen 
dat minder. 

• Hierbij onze voorlopige ambtelijke weging van de argumenten. De 
argumenten worden bewust besproken zoals ze in het maatschappelijk 
debat terugkomen - sommige argumenten overlappen dus ook, en wat 
vanuit de ene invalshoek een valide argument is, hoeft dat vanuit een 
andere invalshoek niet te zijn. Voor al deze argumenten geldt dat het een 
politieke vraag is of ze tot aanpassing van beleid moeten leiden. 

Argument 1: "Het studievoorschotstelsel zorgt voor (kans)oncieliikheid  
tussen generaties"  

• Wat ons betreft klopt dit. 
o Studenten die geen beurs ontvangen gedurende hun studie, 

'krijgen' in die periode minder van de overheid dan studenten die 
wel een beurs ontvangen tijdens hun studie - in die zin is sprake 
van financiele ongelijkheid. 

o Daarnaast kan ook sprake zijn van een tweede orde effect, omdat 
deze studenten met een hogere studieschuld, een slechtere 
uitgangspositie hebben op bijvoorbeeld de woningmarkt 
(vergeleken met studenten met een lagere studieschuld). In dat 
laatste geval zou je kunnen spreken van grotere kansongelijkheid. 

Argument 2: "Het studievoorschotstelsel is slecht voor middeninkomens;  
een basisbeurs is beter"  

• Dit klopt ten dele. 
o Toen het studievoorschotstelsel is ingevoerd, is de aanvullende 

beurs iets verhoogd. Daardoor is de impact voor ouders met lage 
inkomens verminderd. Wie net niet meer in aanmerking kwam 
voor een aanvullende beurs, kreeg dan niets. 

o Het klopt dat middeninkomens daarmee per saldo minder kregen. 
Het klopt ook dat het herinvoeren van de basisbeurs ook deze 
groep tegemoet komt. Maar ouders met hoge inkomens, worden 
met de herinvoering ook bediend. Het herinvoeren van de 
basisbeurs is dus beter, maar het uitbreiden van de doelgroep van 
de aanvullende beurs is doelmatiger als specifiek deze groep het 
probleem was geweest. 

Argument 3: "Het herinvoeren van de basisbeurs verbetert voor iongeren  
de situatie OD de woningmarkt"  

• Dit geeft wat ons betreft een te beperkt beeld. 
o De huidige situatie op de woningmarkt kent vele oorzaken, en als 

studieschulden daar een van zijn, dan slechts in beperkte mate. 
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o Als jongeren straks een lagere schuld hebben, zouden ze in staat 
zijn meer te lenen voor hun hypotheek. Meer jongeren met een 
grotere portemonnee zorgt, voor een gegeven vraag en aanbod, 
voor een stijgende prijs. De herinvoering van de basisbeurs kan 
zo juist leiden tot verder stijgende woningprijzen. Daarvan 
profiteren met name bestaande woningeigenaren. 

o Dat gezegd hebbende heeft een jongere zonder studieschuld op 
de woningmarkt een betere uitgangspositie dan een jongere met 
studieschuld. Het collectief is dus slechter af, maar jongeren met 
minder studieschuld hebben relatief meer kans om een huis te 
kopen. 

o NB in het coalitieakkoord is ook afgesproken dat de hoogte van 
een hypotheek voortaan berekend zou worden op basis van de 
actuele studieschuld in plaats van op basis van de oorspronkelijke 
studieschuld. 

Argument 4: "Schulden beinvloeden het welziin en de kansen van  
studenten"  

• Dit kiopt wat ons betreft grotendeels. 
o Het economisch risico van een studieschuld is beperkt door de 

soepele aflossingsvoorwaarden. Dat Iaat onverlet dat het 'hebben 
van een schuld' op een persoon kan drukken. Dat is niet voor 
iedereen hetzelfde: de ene persoon kan een gegeven schuld veel 
zwaarder beleven dan iemand anders met een gelijke schuld. Als 
een schuld zwaar op je drukt kan dat zowel tijdens als na je 
studie je welzijn en kansen beInvloeden. 

o Het (mentale) welzijn van de student wordt echter ook beInvioed 
door andere oorzaken, zoals de prestatiedruk. Die moeten niet 
worden gebagatelliseerd. 

o Voor zover een schuld iemand beperkt om bepaalde investeringen 
te doen, in bijvoorbeeld een huis of bedrijf, kan ook gezegd 
worden dat dit de ontwikkeling beperkt. 

Argument 5: "Het studievoorschotstelsel heeft de toegankeliikheid  
verminderd/betaalbaarheid verminderd/leenanost yen:moot"  

• Er is weinig overtuigend bewijs voor deze stelling. 
o De beleidsdoorlichting van artikel 11 (studiefinanciering) heeft 

laten zien dat de invoering van het leenstelsel er over het 
algemeen niet voor heeft gezorgd dat mensen minder zijn gaan 
studeren. 

o Het betekent overigens niet dat als het voor de gemiddelde 
student niet de toegankelijkheid heeft verminderd, dat dit niet is 
gebeurd voor een kleinere groep. 

o De beleidsdoorlichting Iaat ook zien dat de doorstroom van Mbo 
naar Hbo in deze periode verder is gedaald. Dat zou een gevoig 
kunnen zijn van het studievoorschotstelsel, maar kan ook worden 
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verklaard door bijvoorbeeld de verbeterde arbeidsmarktpositie 
van Mbo'ers blijkt uit aanvullend onderzoek. De dalende trend was 
ook al ingezet voor het studievoorschotstelsel. Een causaal 
verband is hier dus niet te leggen. 

Argument 6: "Het studievoorschotstelsel heeft ziin doelen niet gehaald"  
• Er is geen overtuigend bewijs voor deze stelling. 

o Voor het invoeren van het studievoorschotstelsel waren vier 
argumenten genoemd. 

1. Stijgende studentenaantallen maakten het stelsel duurder. 
2. Studeren is een investering in het eigen inkomen, wat een 

hogere bijdrage zou rechtvaardigen. 
3. Studiefinanciering zou denivellerend werken, van alle 

belastingbetalers naar mensen die toch een goede baan 
gaan krijgen. 

4. Het studievoorschotstelsel zou het mogelijk maken om te 
investeren in het hoger onderwijs. 

o Al deze argumenten zijn nog steeds geldig. Daarnaast is de 
toegankelijkheid van het stelsel dus niet verminderd. En het kost 
wel minder geld. In zoverre is sprake van doelmatig en 
doeltreffend beleid. 

o (Dit last natuurlijk onverlet dat er andere argumenten zijn om nu 
tot een andere conclusie te komen). 

Argument 7: "Bij invoering van het studievoorschot moesten we kiezen  
tussen de studiebeurs en investeren in het hoger onderwijs; nu kunnen  
we beide hebben"  

• Dit klopt in principe, maar het is niet het hele verhaal. 
o Bij invoering van het studievoorschotstelsel is expliciet gesteld dat 

er voor invoering van het studievoorschotstelsel zowel 
inhoudelijke als budgettaire overwegingen waren. Dit argument 
wekt de suggestie dat het eigenlijk uitsluitend een budgettaire 
overweging was, wat zich niet goed lijkt te verhouden tot de 
oorspronkelijke argumentatie - die, zoals eerder gesteld, nog 
gewoon klopt. 

Argument 8: 'Met de herinvoering van de basisbeurs hebben studenten  
geen schuld meer'  

• Dit klopt ten dele. 
o Een deel van de studenten zal met de herinvoering van de 

basisbeurs inderdaad of kunnen studeren zonder studieschuld. 
o Echter - uit de beleidsdoorlichting blijkt ook dat studenten meer 

extra zijn gaan lenen dan alleen de weg gevallen basisbeurs. 
o Daarnaast hadden studenten ook voor het studievoorschot al een 

studieschuld en was er sprake van een prestatiebeurs en werd het 
pas een gift als een diploma werd behaald. 

Pagina 9 van 12 



Datum 
27 januari 2022 

Het is dus niet zo dat alle studenten zonder studieschuld zullen 
afstuderen. 
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Bijlage 2 
TIJDLIJN SOCIAAL LEENSTELSEL 

Oktober 2020 

Leenstelsel in werking 
Start evaluatie n.a.v. cootie 5.1.2e om het stelsel 
na vier jaar te evalueren 
Beleidsdoorlichting wordt met de Kamer gedeeld. 
In de begeleidende Kamerbrief wordt aangegeven 
dat: 
- 'De onderzoekers concluderen dat het stelsel in 

zijn geheel doelmatig en doeltreffend is' 
- 'De onderzoekers concluderen dat de 

doorstroom naar het hoger onderwijs en 
keuzes die studenten maken nauwelijks zijn 
beinvloed door de invoering van het 
studievoorschot.' 

- 'Het kabinet ziet dat de financiele 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs 
wordt geborgd door het stelsel van 
studiefinanciering. Studenten maken gebruik 
van alle elementen van studiefinanciering, 
waarmee ze over de financiele mogelijkheden 
beschikken om te studeren. Het kabinet 
beoordeelt de invoering van het 
studievoorschot als een 
doelmatigheidsverbetering, en ziet ook de 
aandachtspunten die de onderzoekers 
aandragen.' 

Die aandachtspunten richten zich op: 
- De doorstroom van het mbo naar het hbo; 
- De ouderbijdrage van middeninkomens; 
- Bewust lenen - studenten zijn meer gaan 

lenen dan het weggevallen basisbeursbedrag; 
- Zorgen van jongeren over hun studieschuld. 
Op enkele acties rondom bewust lenen na 
(communicatie) worden in de brief nog geen 
concrete beleidsmaatregelen aangekondigd, mede 
gelet op de op dat moment aankomende 
verkiezingen. 
Motie van der Molen c.s. tijdens de 
begrotingsbehandeling over het aanpassen van de 
1-februariregeling voor mbo-studenten die 
doorstromen naar het ho naar een 1-
septemberregeling. 
Deze motie komt voort uit de conclusie van de 

Collegejaar 2015/2016 
Najaar 2019 

Juli 2020 
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beleidsdoorlichting dat de doorstroom van het mbo 
naar het ho is gedaald. 

December 2020 	 Initiatief wetsvoorstel Futselaar: wet invoering 
inkomensonafhankelijk beurs hoger onderwijs. 

Januari 2021 	 Kabinet wordt demissionair 
Maart 2021 	 Verkiezingen 
September 2021 	 Algemene Politieke Beschouwingen 

Tijdens de APB worden twee moties aangenomen 
die vragen om het afschaffen van het leenstelsel. 
De motie Seegers/Heerma wordt door alle partijen, 
behalve de VVD, gesteund. De motie Dassen wordt 
door de volledige oppositie gesteund. 

September 2021 	 Naar aanleiding van de stemmingen in de Kamer 
over beide moties reageert de minister richting de 
pers: 'Dit was een hele mooie nacht voor 
studenten.' en 'Het is aan een nieuwe coalitie om 
dat ingevoerd te krijgen. Dit is zo'n ingrijpende 
stelselwijziging, dat moet een nieuw kabinet doen.' 

December 2021 	 Coalitieakkoord met daarin de afspraak om het 
leenstelsel of te schaffen en de basisbeurs opnieuw 
in te voeren. Tevens wordt 1 miljard beschikbaar 
gesteld voor een tegemoetkoming. 

Januari 2022 	 Nieuw kabinet treedt aan 
Advies RvS over de aanpassing van de 1 februari- 
regeling. 
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Referentie 

nota Bijlagen 
1. Informatie over 

omgekeerde boeggolf 
2. Concept hoofdlijnenbrief 

Tegemoetkoming, studievouchers en hoofdlijnenbrief 

Aanleiding 

In deze nota worden u enkele dilemma's voorgelegd met betrekking tot de 
tegemoetkoming en de studievouchers. Dit is ter voorbereiding op de deep-dive 
over de tegemoetkoming op donderdag 10 februari. Het gesprek met de 
studenten zal - zoals vorige week besproken - breder worden gevoerd, maar voor 
wat betreft studiefinanciering houden we nu vast aan herinvoering van de 
basisbeurs en de tegemoetkoming. Tot slot ontvangt u ook nog informatie over 
hoe de studieschuld meetelt bij het aanvragen van een hypotheek en in de bijlage 
informatie over de omgekeerde boeggolf. 

Geadviseerd besluit 

A. De tegemoetkoming 
4 U wordt geadviseerd om voorlopige besluiten te nemen t.a.v. de 

tegemoetkoming en deze besluiten in de hoofdlijnenbrief op te nemen als 
richtinggevende adviezen. 

4 Voor wat betreft de vorm van de tegemoetkoming wordt u geadviseerd om 
het bedrag van de tegemoetkoming van de studieschuld of te trekken en als 
die er niet is dan de tegemoetkoming in de vorm van een geldbedrag te laten 
uitbetalen. 

B. Geschil met FIN over budget bestaande studievoorschotvouchers 
4 Het advies is om de vorm de bestaande studievoorschotvoucher, zoals die 

reeds geldt voor studenten die tussen 2015 en 2019 onder het leenstelsel 
hebben gestudeerd, los te laten en direct een bedrag van € 1.770 te minderen 
op de schuld of uit te betalen aan de student (dit is dus exclusief de 
tegemoetkoming uit het coalitieakkoord). 

4 Er is hierover een geschil met FIN. Als we daar ambtelijk niet uitkomen, 
adviseren wij u om daarover op korte termijn in gesprek te treden met MFIN. 

C. Hoofdlijnenbrief 
4 We vernemen graag uw opmerkingen bij het concept van de hooflijnenbrief. 
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Toelichting 

A. De tegemoetkoming 

In het coalitieakkoord is gesteld dat de tegemoetkoming beschikbaar komt voor 
studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest. Zij krijgen de keuze 
tussen korting op hun studieschuld en een studievoucher. Er wordt verder geen 
duiding gegeven aan de doelgroep en de hoogte van de tegemoetkoming per 
student. Er is een miljard extra uitgetrokken, bovenop het huidige budget voor 
studievouchers (€ 600 miljoen). We zullen het voorstel in ieder geval moeten 
voorleggen aan het interdepartementaal overleggremium onverplicht 
tegemoetkomen. De andere departementen zullen hier goed op mee willen Iezen 
in verband met mogelijke precedentwerking. 

Afbakening doelgroep  
Er zijn verschillende opties om de doelgroep van de tegemoetkoming of te 
bakenen. De omvang van de doelgroep die voor een tegemoetkoming in 
aanmerking komt, heeft invloed op de hoogte van de tegemoetkoming. Hieronder 
is het advies steeds als eerste geformuleerd. Het uitgangspunt daarbij is 'zo 
simpel mogelijk' en binnen het kader van het coalitieakkoord. Er wordt gevraagd 
om voorlopige  besluiten te nemen. Indien in het debat wordt aangegeven dat de 
TK andere voorkeuren heeft, dan kunnen op dat moment de consequenties 
worden geschetst voor de uitvoering en voor de hoogte van de tegemoetkoming. 

1. Voorlopig gevraagd besluit: 
De tegemoetkoming beschikbaar stellen voor: 
a. studenten die ten tijde van het leenstelsel ingeschreven hebben gestaan 

aan een hoger-onderwijsinstelling; 
b. aanspraak konden maken op studiefinanciering, en; 
c. een diploma hebben behaald. 

Toelichting 
Vraag 1 - Is de tegemoetkoming alleen voor studenten die hun (1) hele 
opleiding onder het leenstelsel hebben gedaan, of ook voor studenten die (2) 
gedeeltelijk onder het leenstelsel hebben gestudeerd? 

Ten eerste is de vraag of studenten die hun volledige opleiding onder het 
leenstelsel hebben gestudeerd in aanmerking moeten komen voor de 
tegemoetkoming. Studenten die deels onder het leenstelsel hebben gestudeerd, 
profiteren immers nog van een basisbeurs of hebben daar tijdens hun bachelor 
gebruik van kunnen maken. Het gevoig hiervan zou zijn dat studenten die drie 
jaar onder het leenstelsel hebben gestudeerd en nog een jaar basisbeurs zouden 
krijgen, geen tegemoetkoming ontvangen. 
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Indien een ruimere interpretatie wordt toegepast - en alle studenten die onder 
het leenstelsel hebben gestudeerd in aanmerking komen voor de tegemoetkoming 
- dan krijgen studenten die bijvoorbeeld maar een jaar onder het leenstelsel 
hebben gestudeerd ook de tegemoetkoming. Dit is ook de maatschappelijke wens 
en de studentenbonden hebben aangegeven er voorkeur aan te geven de 
tegemoetkoming beschikbaar te stellen voor iedereen die onder het leenstelsel 
heeft gestudeerd. Hierdoor is er sprake van een grotere doelgroep en valt het 
bedrag voor de tegemoetkoming lager uit. 

Gelet op het bovenstaande achten we het, het meest rechtvaardig om ook 
studenten die gedeeltelijk onder het leenstelsel hebben gestudeerd voor de 
tegemoetkoming in aanmerking te laten komen. Daarbij is het advies om dit wel 
te combineren met een differentiatie van het bedrag al naar gelang de student 
heeft gestudeerd (dit vraagstuk komt later aan bod), een minimum qua aantal 
maanden en een diploma-eis (komt eveneens later aan bod). 

Vraag 2 - Is de tegemoetkoming (1) alleen voor studenten die geleend 
hebben, of ook voor (2) alle studenten die studiefinanciering hebben 
gehad, of (3) voor alle studenten met recht op studiefinanciering, ook als 
ze daar geen gebruik van hebben gemaakt? 

Studiefinanciering in het hoger onderwijs heeft de laatste jaren bestaan uit een 
lening, studentenreisproduct en eventueel een aanvullende beurs of 
collegegeldkrediet. 

Een van de keuzes is om de tegemoetkoming alleen beschikbaar te stellen aan 
studenten die een lening (excl. collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet') zijn 
aangegaan. Deze studenten hebben immers de grootste schuld. Vanuit de 
redenering dat de tegemoetkoming is voor studenten die de grootste schuld 
hebben opgebouwd onder het leenstelsel en die zouden moeten worden 
"gecompenseerd", kan worden beargumenteerd dat alleen die groep een 
tegemoetkoming zou moeten ontvangen. 

Aan de andere kant kan de tegemoetkoming beschikbaar worden gesteld aan alle 
studenten die studiefinanciering hebben gehad, ook als dat bijvoorbeeld alleen 
een studentenreisproduct was. Er zijn immers studenten die heel bewust geen 
lening zijn aangegaan en in plaats daarvan extra zijn gaan werken. Indien 
studenten zonder lening geen aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming, 
zal dat zeker gevoelens van onrechtvaardigheid oproepen. 

1 Het collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet worden u tgezonderd, omdat hier ook door studenten 
aanspraak op kan worden gemaakt als ze niet (meer) voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor 
studiefina nciering. 
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Tot slot zien we een mogelijkheid om de tegemoetkoming ook beschikbaar te 
stellen aan studenten die wel recht hadden op studiefinanciering, maar daar geen 
gebruik van hebben gemaakt - ook niet van het studentenreisproduct. DUO kan 
alleen achterhalen of de student in Nederland ingeschreven heeft gestaan aan een 
hoger onderwijsinstelling, maar beschikt niet contactgegevens van deze 
studenten. Als deze groep niet wordt meegenomen in de doelgroep, zal de 
tegemoetkoming per student hoger uitvallen voor de studenten die wel in 
aanmerking komen. Het niet meenemen van deze groep zal echter zeker 
gevoelens van onrechtvaardigheid oproepen. Naar verwachting is deze groep 
klein. Indien deze groep wordt opgenomen in de doelgroep voor de 
tegemoetkoming, zal voor die groep contact nodig zijn tussen de student en DUO. 
DUO zal dan moeten nagaan of de betreffende student ook daadwerkelijk 
aanspraak had kunnen maken op studiefinanciering. Het opnemen van deze groep 
vraagt dan ook om veel meer capaciteit bij DUO. De studenten die wel 
studiefinanciering hebben gehad, hoeven niet eerst contact op te nemen met DUO 
en de tegemoetkoming kan gelijk worden uitgekeerd. 

De juridische houdbaarheid van de eerste en tweede optie is onzeker, doordat 
groepen studenten niet dezelfde behandeling krijgen. Studenten konden destijds 
ook niet weten dat hun keuze om geen studielening aan te gaan (maar by. meer 
te werken) of geen reisproduct aan te vragen, later gebruikt zou worden bij de 
vraag of zij wel of niet recht hebben op een tegemoetkoming. WJZ adviseert 
daarom om te kiezen voor de derde optie. DUO geeft daarvan juist aan dat deze 
optie veel inspanningen vraagt van de uitvoering, maar niet onuitvoerbaar is. 
DUO zal hiervoor aparte processen moeten ontwikkelen voor het bepalen van de 
aanspraak in het verleden en het vastleggen van personen met aanspraak. 

Beleidsmatig vinden we het wel rechtvaardig om iedereen die aanspraak had 
kunnen maken op studiefinanciering voor de tegemoetkoming in aanmerking te 
laten komen en daarom adviseren we u toch iedereen die aanspraak had kunnen 
maken voor de tegemoetkoming in aanmerking te laten komen. 

2. Voorlopig gevraagd besluit: De hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk 
stellen van de duur dat de studenten onder het leenstelsel hebben 
gestudeerd. 

Toelichting 
Het is ook mogelijk om de hoogte van de tegemoetkoming afhankelijk te stellen 
van de duur dat een student onder het leenstelsel heeft gestudeerd. Een student 
die enkel in de masterfase onder het leenstelsel heeft gestudeerd, ontvangt dan 
een lagere tegemoetkoming dan een student die zijn gehele bachelor en master 
onder dit stelsel heeft gestudeerd. 
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Een uniform bedrag is eenvoudiger uit te voeren. Daarentegen is het voordeel van 
een niet uniform bedrag in hoogte gedifferentieerde tegemoetkoming dat een 
student die vier jaar heeft gestudeerd zonder basisbeurs, daar een hogere 
tegemoetkoming voor krijgt, waarmee recht wordt gedaan aan de duur dat een 
student geen basisbeurs heeft ontvangen en (in veel gevallen) heeft moeten 
lenen. DUO kan precies vaststellen hoeveel maanden de student geen aanspraak 
heeft kunnen maken op een basisbeurs, dat wit zeggen wat de nominate duur is 
van de opleiding waarvoor de student staat ingeschreven. Het proces kan volledig 
geautomatiseerd worden voor studenten die bij DUO bekend zijn. De 
uitvoeringskosten zullen wet ten koste gaan van de hoogte van de 
tegemoetkoming. Het gaat om 2 miljoen incidenteel en 1 miljoen structureel ieder 
jaar dat het uitgevoerd moet worden. 

Het geheel overziend adviseren we u de hoogte afhankelijk te stellen van de duur 
dat studenten onder het leenstelsel hebben gestudeerd (met een minimum van 
12 maanden), want dit voldoet meer aan de maatschappelijke wens en de extra 
uitvoeringslasten zijn relatief beperkt.2  

3. Voorlopig gevraagd besluit: de diploma-eis hanteren als voorwaarde voor 
de tegemoetkoming. 

Toelichting 
Een andere optie om de doelgroep of te bakenen is door een diploma-eis te 
hanteren bij de tegemoetkoming. Dit betekent dat een student binnen de 
diplomatermijn van (in beginsel) 10 jaar een diploma moet hebben behaald en 
anders niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Door de groep zonder 
diploma niet mee te nemen in de doelgroep, zal de tegemoetkoming hoger 
uitvallen voor de studenten die wet een diploma hebben behaald. Studenten 
zullen dit mogelijk als onrechtvaardig ervaren, omdat ongeacht het behalen van 
een diploma, de student 'nadeel' heeft ondervonden van het leenstelsel. Als er 
geen diploma-eis wordt gehanteerd, dan kan dit een aanzuigende werking 
hebben, omdat studenten zich nu dan alsnog voor een korte periode kunnen 
inschrijven om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. De ervaring is 
dat men toch probeert om voor financiele middelen in aanmerking te komen 
(bijvoorbeeld aanvragen die worden ingediend voor compensatie van de 
kinderopvangtoeslag affaire). Doordat de doelgroep dan groter wordt, zal de 
tegemoetkoming per student weer lager uitvallen. 

2  Als wordt gekozen voor een niet uniform bedrag dat afhangt van de duur dat studenten onder het leenstelsel 
hebben gestudeerd, kan daarbinnen nog een keuze worden gemaakt tussen een variant waarbij elk jaar onder 
het leenstelsel even veel tegemoetkoming oplevert, of een variant waarbij studenten (per jaar) meer krijgen als 
ze meer jaren onder het leenstelsel vielen. Op deze manier komt nog meer geld terecht bij studenten die langer 
onder het leenstelsel hebben gestudeerd (en die in veel gevallen langer hebben moeten lenen). 
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Een andere reden om een diploma-eis in te stellen is dat deze ook zou hebben 
gegolden als er wel een basisbeurs was verleend, aangezien de basisbeurs een 
prestatiebeurs was en wordt. Dit betekent dat studenten die niet binnen tien jaar 
een diploma hebben behaald, de ontvangen basisbeurs alsnog (hadden) moeten 
terugbetalen. De groep die binnen de diplomatermijn een diploma heeft behaald, 
is in beeld bij DUO en het is daarom voor DUO uitvoerbaar om de doelgroep op 
deze manier of te bakenen. Er dient wel te worden gecontroleerd of aan de 
diploma-eis is voldaan, dus dit vraagt wel meer capaciteit dan als de 
tegemoetkoming zonder diploma-eis wordt toegekend. Daarnaast zal de 
uitvoering veel langer doorlopen, omdat studenten tien jaar de tijd hebben om 
een diploma te halen, wat in sommige gevallen zelfs kan worden verlengd met 5 
jaar. Ook de uitvoeringskosten zullen daardoor hoger uitvallen (ongeveer C 10 
miljoen omdat structurele kosten wegvallen als er geen diploma-eis wordt 
gehanteerd).3  

Alles afwegende is het advies om voor de tegemoetkoming een diploma-eis te 
hanteren. Hiervoor gelden dan dezelfde eisen als die hadden gegolden als er wel 
een basisbeurs was geweest. Hiervoor zullen nog wel gesprekken moeten worden 
gevoerd met FIN omdat een kasschuif moet worden toegepast. 

De wijze van uitkerinq  

Voorlopig gevraagd besluit: de tegemoetkoming wordt vormgegeven als een 
aftrek op de studieschuld en als die er niet (meer) is, in de vorm van een 
geldbedrag. 

Toelichting 
In het coalitieakkoord is opgenomen dat studenten kunnen kiezen tussen een 
studievoucher of een korting op de studieschuld.4  Dit zou betekenen dat alle 
studenten die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming een aanvraag 
moeten doen bij DUO. Zoals hierboven onder 1 aangegeven zorgt dat voor een 
zware belasting van de uitvoering en de beschikbare ICT-capaciteit. 

De huidige studievoorschotvouchers staan zowel in de Kamer als maatschappelijk 
ter discussie en deze gedwongen keuze kan dan ook kunnen leiden tot een gevoel 
van onrechtvaardigheid. Studenten die om uiteenlopende redenen geen 
studieschuld (meer) hebben, komen immers enkel in aanmerking voor een 

3 Op basis van het bovenstaande kan er ook voor worden gekozen om studenten die maar een hele korte periode 
hebben gestudeerd niet voor de tegemoetkoming in aanmerking te laten komen. Aileen studenten die langer dan 
een jaar ingeschreven hebben gestaan, komen dan voor de tegemoetkoming in aanmerking. Deze studenten zijn 
bij DUO bekend. De regeling hoeft dan niet nog 10 jaar te worden uitgevoerd. Aan de andere kant wordt hiermee 
wel weer een nieuwe voorwaarde gecreeerd die ook niet onder het oude stelsel gold. 
4  Tekst uit het coalitieakkoord: Studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest krijgen de keuze 
tussen korting op hun studieschuld of een studievoucher. Hiervoor wordt €1 miljard extra uitgetrokken, bovenop 
het huidige budget voor studievoucher. 
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studievoucher. Studentenbonden hebben vorige week in het gesprek ook 
aangegeven een studievoucher ais nieuwe tegemoetkoming geen goede optie te 
vinden. 

Bovendien is het uitgeven van een voucher vanuit een financieel oogpunt niet 
direct logisch, wanneer er nog een studieschuld openstaat. Wanneer er nog een 
schuid is, is het logischer om die eerst of te boeken. Dat is zowel in het voordeel 
van de overheid, ais in het voordeel van de student. De student heeft dan immers 
een lagere schuid (wat ook doorwerkt naar bijvoorbeeld het aanvragen van een 
hypotheek). 

Met het oog op bovenstaande wordt u geadviseerd om te kiezen voor een 
uitbetaling van de tegemoetkoming, indien korting op de studieschuld niet 
mogelijk is. Daarmee wordt voorkomen dat studenten met een studieschuld de 
tegemoetkoming voor andere doeleinden gebruiken, maar krijgen de studenten 
zonder studieschuld de ruimte om deze naar eigen inzicht in te zetten. De 
combinatie van deze twee is voor DUO uitvoerbaar. Daarbij geeft DUO wel aan 
dat de uitvoering pas kan beginners nadat de herinvoering van de basisbeurs is 
ge'implementeerd. 

Uiteraard is dan tevens het advies om dit regime ook te laten geiden voor de 
groep die nu reeds recht heeft op een studievoorschotvoucher, het gaat dan om 
de eerste vier cohorten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd (2015-2019). 
Dit is mede gebaseerd op de wens van de Kamer om deze vouchers om te zetten 
naar een vorm van uitbetaling. Die studenten ontvangen dan naast de korting op 
hun studieschuld vanwege het recht op de studievoorschotvoucher ook een 
korting op hun studieschuld vanwege de tegemoetkoming (en als er geen 
studieschuld is, ontvangen ze 2 bedragen). Er geldt dan geen eis meer dat de 
middeien moeten worden ingezet voor het volgen van een studie. Dit verschil kan 
worden gerechtvaardigd, omdat er aanspraak op een studievoucher is vanwege 
het mislopen van de investeringen in het hoger onderwijs en de tegemoetkoming 
wordt uitgekeerd vanwege het niet ontvangen van een basisbeurs. 

Indien u hiervoor kiest is wel toestemming van FIN nodig in verband met de 
uitbetaling in latere jaren. Een deel van 1 miljard zal dan naar achteren moeten 
worden verschoven. De middeien staan nu geboekt in 2023 en 2024. Als we een 
diploma-eis hanteren kan uitbetaling in bepaaide gevallen tot vijftien jaar later 
worden opgerekt. Ook betekent dit dat u het coaiitieakkoord niet letterlijk 
uitvoert, omdat de keuze voor een studievoucher niet wordt gegeven. 
Een deel van de bestaande middelen voor de studievouchers zal daarentegen naar 
voren moeten worden gehaald. 
In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming 
weergegeven. 
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N.B. de berekening zijn gebaseerd op vele aannames, waardoor de berekeningen 
op dit moment wel nog fragiel zijn. In groen de tegemoetkoming zoals die uitkomt 
met inachtneming van alle geadviseerde voorlopige besluiten. 

Doelgroepw Hoogte 
tegemoetkoming 
Met diploma-eis 

Aantal 
studenten 
Zonder 
diploma-
eis 

Aantal 
studenten 
met 
diploma 
eis 

Bedrag 
per jaar 
onder het 
leenstelsel 
zonder 
diploma-
eis 

Bedrag 
per jaar 
onder het 
leenstelsel 
met 
diploma-
eis 

Hoogte 
tegemoetkoming 
Zonder diploma-
eis 

Ten dele onder het 
leenstelsel (incl. 
studenten die geen sf 
hebben aangevraagd, 
maar daar wel recht 
op hadden) 
Ten dele onder het 	985.500 
leenstelsel (incl. 
studenten met alleen 
studentenreisproduct) 

1.095.000 € 913,- 865.050 € 1.1560,00 € 298,- € 363,- 

€ 1.015,- 778.545 € 1.284,- € 356,- € 404,- 

Volledig onder het 	646.500 
leenstelsel[2]  (incl. 
studenten die geen sf 
hebben aangevraagd 
maar daar wel recht 
op hadden) 
Volledig onder het 	581.850 
leenstelsel en 
daadwerkelijk 
aangevraagd (incl. 
studenten met alleen 
studentenreisproduct) 

€ 1.547,- 462.150 € 2.164,- € 382,- € 508,- 

€ 1.717,- 415.935 € 2.404,- € 425,- € 565,- 

332.748 465.480 € 531,- € 3.005, - € 2.148,- Volledig onder het 
leenstelsel en 
daadwerkelijk 
geleend (excl. 

€ 706,- 

[11 Studenten die studiefinanciering hebben aangevraagd kunnen ook enkel een studentenreisproduct hebben 
aangevraagd. Studenten die daadwerkelijk hebben geleend hebben ook een studielening aangevraagd. De groep 
die studiefinanciering heeft aangevraagd is dus hoger. 
[ Z]  Er is ook rekening gehouden met studenten die tussen 2020-2021 en 2022-2023 zijn gestart en voor 
studiejaar 2023-2024 u tvallen, waardoor zij geen basisbeurs hebben ontvangen. 
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studenten met alleen 
een 
studentenreisproduct) 

Voorbeelden van gedifferentieerde bedragen 

Student X is op 1 september 2015 begonnen met studeren en heeft nominaal (4 
jaar) gestudeerd: deze student ontvangt een bedrag voor de 
studievoorschotvoucher van € 1.770 5" een tegemoetkoming (4 X 363,-) 
€ 1.453 = € 3.222 

Student Y is op 1 september 2020 begonnen met studeren en studeert nog op 
het moment dat de basisbeurs wordt ingevoerd: deze student ontvangen een 
tegemoetkoming van (3 X 363,-) = € 1.089,- 

Student Z is op 1 september 2013 begonnen met studeren en heeft na 4 jaar 
een diploma behaald: deze student ontvangt een tegemoetkoming van (1 x 363,-
) = € 363- voor alleen de masterfase onder het leenstelsel. 

B. Geschil met FIN over het budget voor studievoorschotvouchers 

Advies: Er is een geschil met FIN over het budget voor studievoorschotvouchers. 
Als het gesprek op DG-niveau niet succesvol is, adviseren wij u om daarover op 
korte termijn in gesprek te treden met MFIN. 

• In het coalitieakkoord is afgesproken dat voor de tegemoetkoming 1 
miljard uitgetrokken wordt in aanvulling op het bestaande budget voor de 
studievoorschotvouchers (600 miljoen). De tegemoetkoming zou 
beschikbaar moeten zijn als voucher of als vermindering van de 
studieschuld. 

• OCW heeft een ambtelijk geschil met FIN over de 'kasschuif' die nodig is 
om de bestaande studievoorschotvouchers in geld uit te keren of in 
mindering te brengen op de studieschuld (zie advies hierboven). Als wij 
hier ambtelijk niet uitkomen, adviseren wij u hierover op korte termijn in 
gesprek te treden met M.FIN. Het geschil wordt hieronder nader 
toegelicht. 

• Studievoorschotvouchers zijn beschikbaar voor iedereen die voor het 
eerst studiefinanciering kreeg tussen september 2015 en augustus 2019, 
en zijn in huidige vorm inzetbaar tussen het 5e  en 10e jaar na afstuderen. 
Dat betekent dat het geld voor de uitbetaling van de huidige 
studievoorschotvouchers voor een substantieel is ingepland na de huidige 
begrotingshorizon (2022-2027). 
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• Als we het mogelijk willen maken om studievoorschotvouchers te 
minderen op schulden (zoals het coalitieakkoord voorstelt), of te 
minderen waar mogelijk en uit te keren waar niet (zoals wij, om 
uitvoerbaarheidsredenen, voorstellen en wat de wens is van de Kamer) en 
de voorwaarde om de middelen aan te wenden voor een studie loslaten, is 
dit geld eerder nodig. Dat betekent dat het geld 'binnen de 
beg rotingshorizon' moet worden gehaald. Dit moet middels een kasschuif: 
het totale budget verandert niet, maar het wordt wel op een ander 
moment uitgegeven. Het totale budget dat binnen de begrotingshorizon 
gehaald zou moeten worden is ongeveer € 600 miljoen bij uitbetaling 
direct na afstuderen en € 200 miljoen als er na 5 jaar na behalen van 
diploma wordt uitbetaald. 

• Omgekeerd moet een deel van de 1 miljard CA-middelen naar achteren in 
de tijd worden verplaatst, indien we hiervoor een diploma-eis gaan 
hanteren voor de nieuwe tegemoetkoming. De middelen staan nu geboekt 
in 2023 en 2024. Als we een diploma-eis hanteren kan uitbetaling in 
bepaalde gevallen tot tien jaar later worden opgerekt. 

• De positie van ambtelijk FIN  is dat deze kasschuif niet zomaar mag. Door 
de kasschuif geven we immers meer uit dan de vastgestelde kaders, en 
dat mag niet volgens de begrotingsregels. De consequentie hiervan is dat 
we ofwel later uitbetalen, ofwel dat we elders op de OCW-begroting 
moeten bezuinigen om binnen de kaders te blijven. 

• De positie van ambtelijk OCW is dat deze interpretatie van de 
begrotingsregels lastig uitlegbaar is gegeven de afspraak in het CA om de 
vouchers ook als aftrek van de schuld vorm te kunnen geven. De hoogte 
van de tegemoetkoming is al controversieel, maar als de vouchers op een 
ander moment worden uitbetaald, is dat zowel politiek als 
maatschappelijk niet uit te leggen. Datzelfde zou Belden voor 
bezuinigingen op OCW-terrein. 

• Zoals gezegd proberen we uiteraard eerst ambtelijk om eruit te komen. 
DGHBWE zal hiertoe eerst in gesprek gaan met DGRijksbegroting. Als dat 
niets oplevert, willen we u vragen om hier op korte termijn met MFIN over 
te spreken. 

• DGHBWE zal eerst in overleg gaan en als hier niet de gewenste uitkomst 
uitkomt, dan zal een afspraak worden ingepland tussen u en MFIN. 

C. Hoofdlijnenbrief 

Als bijlage bij deze nota ontvangt u een concept van de hoofdlijnenbrief. 
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Oude stelsel 	Nieuwe stelsel 
(cohort 2014) 	(cohort 2015) 

Gemiddelde schuld (tot op 
peildatum 30-9-2020) 

C12.248 	C17.620 

Wegingsfactor 	 0,65% 	0,35% 
Maandlast waarmee voor 
hypotheek rekening wordt 
gehouden 

C 79,61 C 61,67 

Datum 
27 januari 2022 

D. Informatie over studieschuld en hypotheken 

• De groep studenten die onder het leenstelsel heeft gestudeerd en zich nu op 
de (koop)woningmarkt begeeft zal nog betrekkelijk klein zijn. 

• Er hebben meer studenten een studielening door voor invoering van het 
leenstelsel en bij een grotere groep drukt dus de studieschuld op de maximale 
hypotheek. 

• Studieleningen wegen altijd al mee bij het bepalen van een maximale 
hypotheek. Dat is ook belangrijk in het kader van een financieel verantwoorde 
kredietverstrekking, want de aflossing dient maandelijks to worden gedaan en 
drukt daardoor op het beschikbare maandbudget van de (oud)student. 

• De terugbetaalvoorwaarden zijn bij invoering van het leenstelsel socialer 
gemaakt. Daardoor dalen de maandlasten bij een gelijke schuld. De 
terugbetaling mag bijvoorbeeld over 35 jaar worden verspreid (was 15 jaar). 
Hierdoor tellen studieleningen onder het huidige stelsel minder zwaar mee bij 
een hypotheek. 

• De wegingsfactor is met invoering van het leenstelsel verlaagd van 0,75% 
naar 0,45%. Inmiddels zijn die wegingsfactoren bijgesteld naar 0,65% voor 
het oude stelsel en 0,35% voor het leenstelsel. 

• Bij een gemiddelde studieschuld onder het oude stelsel kun je minder 
hypotheek krijgen dan met de gemiddelde studieschuld onder het huidige 
stelsel. Een student die voor het leenstelsel geen studieschuld heeft 
opgebouwd en nu wel een schuld heeft van € 14.000, dan kan een 
maandbedrag van € 49,- minder worden besteed aan een hypotheek. 

• In het coalitieakkoord is afgesproken dat voor starters bij het aanvragen van 
een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend is en niet de 
oorspronkelijke studieschuld. Die actuele stand is in de meeste gevallen lager 
dan de oorspronkelijke schuld en zal dus in mindere mate drukken op de 
hypotheek aanvraag. 

• Omdat de verwachting is dat de Ieenvoorwaarden niet wijzigen in het nieuwe 
stelsel, is de verwachting dat de wijze waarop een studieschuld meetelt voor 
een hypotheek ook niet anders zal gaan meewegen. 
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Bijlage 1 

Omciekeerde boeciciolf 

U wordt geadviseerd om in te zetten op goede communicatie voor de groep 
studenten die in 2022/2023 (gaan) studeren. Daarnaast wordt u geadviseerd om 
ambtelijk het gesprek met FIN te starten over het verloop van het macrobudget 
voor de ho-instellingen de komende jaren. 

Toelichting 
De aankondiging dat de basisbeurs vanaf studiejaar 2023/2024 terugkeert, 
kan leiden tot strategisch gedrag van (aankomende) studenten. Zij kunnen er 
voor kiezen om de start van hun studie een jaar uit te stellen of een 
tussenjaar in te lassen. Immers - in het leenstelsel moeten zij een jaar 
volledig lenen en met een basisbeurs krijgen zij 12 maal de basisbeurs. Met 
een basisbeurs van €300 (voorbeeldbedrag) komt dat dus uit op €3600. 
Dat tussenjaar is met name interessant als de coronasituatie in de wereld 
verbetert. Veel studenten die recent zijn begonnen hebben eerder geen 
mogelijkheid gehad voor een tussenjaar om bijvoorbeeld te reizen. 
Anderzijds, als de coronasituatie verbetert en studenten weer (vrijwel 
volledig) fysiek onderwijs kunnen krijgen, kan dit hen er ook toe bewegen de 
studie juist wel te beginnen of voort te zetten. 
Dit kan leiden tot grote verschillen in het aantal studenten per collegejaar, 
met een dal in 2022/2023 en een piek in 2023/2024. 
Dit heeft op korte termijn gevolgen voor de onderwijsinstellingen. Grote 
verschillen in studentenaantallen maken het lastig om goed in te spelen op 
bijv. het aantal beschikbare docenten. 
Daarnaast is het macrobudget dat beschikbaar is voor ho-instellingen 
afhankelijk van het aantal studenten. Een sterke schommeling kan dus leiden 
tot discussies met FIN over het eerst verlagen en vervolgens weer ophogen 
van dit macrobudget. Daarbij geldt dat een financiele meevaller in principe 
terugvloeit naar de schatkist en dat een tegenvaller zelf gedekt moet worden. 
Ook op de lange termijn is een dergelijk grillig verloop economisch 
onwenselijk. Het heeft immers ook effect op de uitstroom van studenten naar 
de arbeidsmarkt en woningmarkt, waar soortgelijke pieken en dalen zullen 
worden waargenomen. 
Het is op voorhand niet te voorspellen in hoeverre studenten dit gedrag ook 
daadwerkelijk zullen vertonen. Wel weten dat er bij de invoering van het 
leenstelsel zich een significant effect voordeed. De studentenbonden hebben 
aangegeven hier (nog) onvoldoende beeld van te hebben. 
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Opties om de boeggolf te beperken  
- Om de boeggolf (gedeeltelijk) te voorkomen moet het voor studenten die in 

het studiejaar 2022/2023 (zouden) gaan studeren, het aantrekkelijk gemaakt 
worden om dat ook daadwerkelijk te doen. 

- De no-regret optie is om studenten goed te informeren over zowel de 
uitwerking van de basisbeurs als de tegemoetkoming. Goede en duidelijke 
informatie is van belang om een goede keuze te kunnen maken. Daarom is 
het belangrijk om op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven over beide 
regelingen. 

- Een optie is om deze studenten ook in aanmerking te laten komen voor de 
tegemoetkoming. Dat houdt in dat de tegemoetkoming niet alleen voor 
studenten is die helemaal geen basisbeurs hebben ontvangen, maar voor alle 
studenten die (geheel of gedeeltelijk) onder het leenstelsel hebben 
gestudeerd. Een dergelijke tegemoetkoming moet dan wel significant zijn om 
voldoende prikkel te geven om studenten te overtuigen. Een belangrijk deel 
van het bedrag dat 'misgelopen' wordt aan basisbeurs zal daarin moeten 
worden meegenomen. Des te meer geld er op deze wijze in het voorkomen 
van de boeggolf gestopt wordt, des te minder blijft er dan over voor de rest. 
Dat lijkt ons politiek niet haalbaar aangezien de hoogte van de 
tegemoetkoming al controversieel is. Een alternatief zou kunnen zijn om het 
wettelijk collegegeld op nul te zetten. Daar kieven echter meerdere 
belangrijke nadelen aan, waardoor dit geen kansrijk alternatief wordt geacht: 

o Het verlagen van het collegegeld kost €1,9 miljard. Er zijn geen 
financiele middelen beschikbaar om dit te dekken. 

o Het is wenselijk om stabiel beleid te voeren op het collegegeld. In 
studiejaar 2021-2022 is het collegegeld als gevolg van COVID-19 
gehalveerd. Als voor studiejaar 2022-2023 ook aan het collegegeld 
wordt gesleuteld, blijft de indruk bestaan dat het collegegeld altijd 
gebruikt kan worden om de resultaten van ander beleid op te lossen. 
Bovendien zorgt de sterke wisseling ook richting studenten voor 
onvoorspelbaar beleid. 

o Het verlagen van het wettelijk collegegeld naar CO geldt voor alle 
studenten die dat betalen. Dus ook voor EER-studenten die mogelijk 
niet voldoen aan de eisen voor volledige studiefinanciering. Dit creeert 
een risico op een grote toestroom van EER-studenten waardoor juist 
een boeggolfeffect kan ontstaan van meer studenten dan je normaal 
gesproken zou hebben (het wordt voor EER-studenten bijvoorbeeld 
gratis om in Nederland een 1-jarige master te volgen). Dat staat 
haaks op de weg die met de Wet taal en toegankelijkheid wordt 
ingeslagen, waarbij naar manieren wordt gezocht om de instroom van 
internationale studenten te reguleren. Het zet instellingen onder druk 
om nog grotere studentenaantallen te accommoderen. Bovendien is 
de kans zeer groot dat FIN hiervoor geen extra middelen beschikbaar 
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stelt, waardoor bestaande middelen over een groter aantal studenten 
verdeeld moeten worden. 

o Om het wettelijk collegegeld per studiejaar 2022-2023 op € 0 te 
kunnen stellen zal een spoedwet nodig zijn die vermoedelijk uiterlijk 1 
juli 2022 gereed moet zijn. Vanwege het strakke tijdpad is volledige 
medewerking van Raad van State, Tweede Kamer en Eerste Kamer 
noodzakelijk. Dit is een risico. Voor een compensatie van het 
collegegeld achteraf is meer tijd. 

o De maatregel zal bij alle eerstejaarsstudenten en de 
tweedejaarsstudenten van lerarenopleidingen beperkt effect hebben: 
zij maken reeds aanspraak op een reguliere halvering van het 
collegegeld. 

Op dit moment geldt er nog een halvering van het collegegeld voor alle 
eerstejaarsstudenten en ook voor tweedejaarsstudenten aan de 
lerarenopleiding. Indien deze maatregel wordt afgeschaft per studiejaar 2023, 
dan zullen er studenten zijn die mogelijk hierom toch al in studiejaar 2022 
starten met hun studie, omdat ze dan maar de heift van het collegegeld 
hoeven te betalen. Voor studiejaar 2021-2022 bedraagt het collegegeld 
zonder halvering € 2.168,-. Een jaar basisbeurs zal ongeveer gemiddeld 
uitkomen op € 2.549,-. Het blijft dus wel "voordeliger" om de studie een jaar 
uit te stellen. 

- Met de beschikbare middelen voor de tegemoetkoming Iijkt het dus lastig om 
een omgekeerde boeggolf helemaal te voorkomen. 

Conclusies  
- Het belangrijkste nadeel van de boeggolf is dat dit mogelijk kan leiden tot 

sterke fluctuaties in het macrobudget voor ho instellingen. 
- We zullen hier ambtelijk op korte termijn het gesprek over aangaan met FIN 

en bezien of/hoe fluctuaties kunnen worden gemitigeerd. 
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TER BESLUITVORMING 
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Referentie 

nota 	Beslisnota herinvoeren basisbeurs 
	 Bijlagen 

Intern OCW afgestemd 
DUO, FEZ, WJZ, MBO 

Aanleiding 
In het coalitieakkoord is afgesproken dat het leenstelsel wordt afgeschaft en er 
opnieuw een stelsel met een basisbeurs en aanvullende beurs wordt ingevoerd. 
Met deze nota wordt u een aantal besluiten voorgelegd ten behoeve van de 
verdere uitwerking van dit nieuwe stelsel. Deze nota bespreken wij met u op 
woensdag 26 januari tijdens het overleg over studiefinanciering. 

Op basis van de door u gemaakte keuzes zullen de bedragen voor de basisbeurs 
en aanvullende beurs worden berekend. 

Een aantal dingen is reeds vastgelegd in het coalitieakkoord of zijn vorige week 
met u besproken: 

- De investeringen in het hoger onderwijs blijven ongemoeid; 
- De Ieenvoorwaarden in het hoger onderwijs blijven ongewijzigd; 
- Het studentenreisproduct blijft ongewijzigd; 
- De basisbeurs wordt vormgegeven als een prestatiebeurs; 
- We stellen aan de Kamer voor om een onderscheid te maken tussen de 

uit- en thuiswonende beurs. 

Verder vindt u in bijlage 1 en 2 factsheets met informatie over de effecten van het 
leenstelsel en de standpunten van partijen om het leenstelsel of te schaffen. In 
bijlage 3 vindt u meer informatie over het niet-gebruik en de prestatiebeurs als 
reden daarvan. Volgende week komen we in een separate nota terug op de 
tegemoetkoming. 

Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd om meerdere besluiten te nemen over de vormgeving van het 
nieuwe studiefinancieringsstelsel in het hoger onderwijs. Deze besluiten en 
adviezen staan in de nota toegelicht. 

In het kort wordt u geadviseerd om: 
- Ook in te zetten op het terugdringen van het niet-gebruik van de 

aanvullende beurs. 
- De doelgroep van de aanvullende beurs uit te breiden indien daar 

middelen voor beschikbaar komen. 
- Het maximale leenbedrag aan te passen met de hoogte van de 

basisbeurs. 
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- De bijverdiengrens of te schaffen in het ho en mbo. 
- Ook de leenvoorwaarden en de inspanningen rondom het niet-gebruik in 

het mbo gelijk te trekken met het ho - met inachtneming van de kosten 
die dit meeneemt. 

- In te zetten op goede communicatie om het boeggolfeffect zo veel 
mogelijk te voorkomen en parallel ambtelijk op korte termijn het gesprek 
aangaan met FIN en bezien of/hoe fluctuaties kunnen worden 
gemitigeerd. 

Toelichting 
Narratief hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de basisbeurs 
Advies 
U wordt geadviseerd om in de hoofdlijnenbrief: 

- Voor wat betreft de inhoud: 
o Open te zijn over de inhoudelijke dilemma's achter de 

herinvoering van de basisbeurs en de voor- en nadelen van de 
richting die u daarbinnen voorstaat. 

o Te kiezen voor een verbindende toon: de argumenten voor het 
studievoorschot zijn er nog steeds, maar er zijn nieuwe 
argumenten waardoor we tot een ander inzicht komen. 

- De Kamer actief mee te nemen in het verdere procesverloop, en daarmee 
ook het halen van de verschillende deadlines. Daarbij wordt ook de rol die 
de Kamer heeft meegenomen. 

Toelichting 
- 	In het coalitieakkoord is afgesproken dat grote wetswijzigingen 

voorafgegaan worden door een hoofdlijnenbrief aan de Kamer. Doel is om 
het inhoudelijke gesprek met de Kamer vroegtijdig te openen, in het 
kader van de nieuwe bestuurscultuur. Verder zijn er voor de brief geen 
spelregels. In het licht van de intentie achter dit instrument, ligt het voor 
de hand om openheid te schetsen over dilemma's. 

- De redeneerlijn voor de basisbeurs is nog in ontwikkeling, maar 
vooraisnog denken we aan de volgende argumentatielijnen: 

o Onzekerheid. Lenen en schulden leiden tot onzekerheid, en 
hinderen studenten en schuldenaren bij hun welzijn en 
ontwikkeling. Ook als het economisch risico beperkt is. 

o Intergenerationele herverdeling. Jonge generaties beginnen door 
hun studieschuld met een achterstand aan hun leven. Dit telt op 
bij zorgen over hun positie op de arbeidsmarkt, de woningmarkt 
en het klimaat. Het kabinet acht herverdeling naar deze generatie 
daarom rechtvaardig. 

o Middeninkomens. Het studievoorschotstelsel vraagt een bijdrage 
van middeninkomens die we niet meer rechtvaardig achten. 
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- Voorstel is om in de brief ook richting Kamer te expliciteren dat invoering 
van de basisbeurs per 2023/2024 alleen mogelijk is bij een spoedige 
wetsbehandeling, en dat de Kamer hiermee dus ook onderdeel is van het 
halen van die planning. 

- Dit ligt in lijn met het reeds besproken voornemen om basisbeurs en 
tegemoetkoming samen op te laten lopen tenzij uit de bespreking met de 
Kamer volgt dat het logischer is om ze op te knippen. 

Opties basisbeurs en aanvullende beurs 
Advies 
U wordt geadviseerd naast het invoeren van de basisbeurs in te zetten op het 
verkleinen van niet-gebruik van de aanvullende beurs (zie ook volgende kopje). 
Alleen indien extra middelen beschikbaar komen, wordt u geadviseerd om de 
doelgroep van de aanvullende beurs te vergroten. 

Toelichting 
- Het is mogelijk om het volledig beschikbaar gestelde bedrag in het CA in 

te zetten voor de nieuwe basisbeurs. De bedragen voor de basisbeurs 
komen dan uit rond de 'oude' basisbeurs, namelijk €300 voor een 
uitwonende beurs en €105 voor een thuiswonende beurs. 

o De 'oude' basisbeurs komt op dit moment uit op € 308,60 voor 
uitwonende studenten en € 110,84 voor thuiswonende studenten. 

o Deze groep heeft wel een lagere maximale aanvullende beurs dan 
de huidige studenten, omdat bij invoering van het leenstelsel de 
hoogte van de aanvullende beurs met ongeveer €100 is verhoogd. 

- Er zijn echter nog enkele keuzes te maken die invloed hebben op de 
hoogte van de basisbeurs: 

o Het verkleinen van het niet-gebruik van de aanvullende beurs (zie 
ook volgende kopje); 

o Het vergroten van de doelgroep voor de aanvullende beurs; 
o Het verhogen van het bedrag van de aanvullende beurs. 
o Hierbij kan de steiregel worden gebruikt dat iedere €50 miljoen 

ongeveer €10 kost op de basisbeurs. 
- U wordt geadviseerd in te zetten op het verkleinen van het niet-gebruik 

en daarvoor middelen te gebruiken uit het CA. In de ramingen voor de 
formatie is hier ook rekening mee gehouden. 

- U wordt geadviseerd de doelgroep van de aanvullende beurs alleen uit te 
breiden indien extra middelen beschikbaar komen. 

o In de beleidsdoorlichting wordt benoemd dat de positie van 
ouders met een middeninkomen een aandachtspunt is. Ouders 
zijn niet altijd in staat om een financiele bijdrage te doen en deze 
studenten komen niet in aanmerking voor een aanvullende beurs. 

o Verschillende politieke partijen willen voor deze groep studenten 
extra financiele middelen beschikbaar stellen via de aanvullende 
beurs. 

Pagina 3 van 20 



Datum 
17 januari 2022 

o Ter illustratie - het vergroten van de doelgroep tot een inkomen 
van €70.000 kost €135 miljoen structureel. 

o Volgende week wordt u geInformeerd over mogelijke extra 
middelen die zouden vrijvallen indien de halvering van het 
collegegeld zou worden teruggedraaid. 

- U wordt geadviseerd de hoogte van de aanvullende beurs niet aan te 
passen. 

o Er zijn geen signalen dat het totale bedrag dat een student kan 
ontvangen te laag is. 

- Daarnaast kan nog gekeken worden naar de verhouding van de 
uitwonende tot de thuiswonende beurs. In het oude stelsel was de 
uitwonende beurs ongeveer drie keer zo hoog als de thuiswonende beurs. 
Dit heeft echter geen budgettair effect 

Terugdringen niet-gebruik aanvullende beurs 

Advies 
- U wordt geadviseerd om het niet-gebruik van de aanvullende beurs terug 

te dringen. 
- U wordt geadviseerd het gesprek aan te gaan met de studenten over de 

voor- en nadelen van optie 2 (opt-out) en optie 1 (melding MijnDUO) als 
terugvaloptie te houden. Parallel zal ambtelijk het gesprek gevoerd 
worden met de Belastingdienst. 

Toelichting 

Probleem  
- Uit onderzoek van het CPB (2020) blijkt dat een kwart van de 

rechthebbende eerstejaars ho-studenten geen gebruik maakt van de 
aanvullende beurs. 41% van deze studenten maakt wel gebruik van een 
lening. Ter illustratie: het CPB schat in dat 34% van de eerstejaars ho-
studenten recht heeft op een aanvullende beurs. 

- CPB noemt als mogelijke oorzaak dat studenten niet weten van het 
bestaan van de aanvullende beurs of dat ze niet weten dat ze hier recht 
op hebben. Dit wordt ook onderschreven door het Nibud 
Studentenonderzoek uit 2021. 

- Uit de beleidsdoorlichting kwamen daarnaast als mogelijke verklaringen 
naar voren het niet nodig hebben van de aanvullende beurs, de complexe 
aanvraagprocedure en de angst om schulden op te bouwen. 

- Omdat een deel van deze studenten wel een lening aangaat, en het geld 
dus wel nodig lijkt te hebben, eindigen zij met een onnodig(e) hoge 
schuld. Daarnaast komt het voor dat deze studenten meer werken dan 
nodig is of zelfs niet gaan studeren, omdat ze niet weten welke financiele 
ondersteuning ze kunnen krijgen. 
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- De aanvullende beurs is een prestatiebeurs en wordt een schuld als de 
student niet binnen de diplomatermijn (10 jaar) een diploma haalt. Dit 
komt voor bij 1 op de 10 studenten. 
Tot op heden heeft DUO altijd ingezet op het verbeteren van de 
communicatie rondom de aanvullende beurs en nog niet op het faciliteren 
van de aanvraag. De voornaamste reden hiervoor is het felt dat de 
aanvullende beurs een prestatiebeurs is en geen gift. 

Proces toekennen aanvullende beurs  
- DUO weet niet welke studenten recht hebben op de aanvullende beurs, 

omdat het recht pas na een aanvraag door de student kan worden 
vastgesteld. 

- DUO vraagt hiervoor de inkomensgegevens van de ouders op bij de 
Belastingdienst. Indien er een recht is, wordt deze direct toegekend. Als 
de Belastingdienst geen gegevens heeft, worden deze gegevens 
opgevraagd bij de ouders. DUO mag deze gegevens opvragen, omdat 
deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de wet. 

- Vanuit privacyoverwegingen moeten ouders worden geInformeerd dat hun 
gegevens zijn gebruikt voor het vaststellen van het recht op aanvullende 
beurs van hun kind. Dit gebeurt pas na vaststelling van het recht en de 
toekenning. Ouders kunnen dus het opvragen van gegevens bij de 
Belastingdienst niet tegenhouden. Studenten kunnen wel aangeven niet te 
willen dat de ouders worden geInformeerd, omdat bijvoorbeeld de 
onderlinge verhoudingen slecht zijn. 

- Er zijn op dit moment geen inkomensregelingen waarbij de overheid 
vooraf vaststelt of iemand recht heeft op financiele middelen en dit direct 
toekent. 

Opties om het niet-gebruik te verminderen  
- Binnen het tijdspad van dit wetsvoorstel zijn enkele opties mogelijk om 

het niet-gebruik te verminderen. 
- Indien de keuze wordt uitgesteld zijn ook andere opties mogelijk (zie 

bijlage 4). De vraag is echter of de financiele middelen die nu beschikbaar 
zijn, ook dan gebruikt kunnen worden. 

- U wordt daarom geadviseerd om nu al te kiezen voor een mogelijkheid 
om het niet-gebruik te verkleinen, daarvoor zien wij twee opties: 

Optie 1: Melding in Mijn DUO  
- In het aanvraagscherm van studiefinanciering in Mijn DUO moet de 

student aanvinken dat hij een aanvullende beurs wil aanvragen. Het is 
mogelijk om - als de student dit niet doet - voordat de student door kan 
met de aanvraag, een melding te geven met de vraag of hij zeker weet 
dat hij de aanvullende beurs niet wil aanvragen. 
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- Hiermee worden studenten nogmaals gewezen op het bestaan van de 
aanvullende beurs, waarmee het gebruik van de beurs naar verwachting 
zal toenemen. 

- Studenten die denken geen recht op de beurs te hebben, zullen hier naar 
verwachting niet allemaal mee worden overgehaald. De inschatting is dat 
dit zal leiden tot een afname van het niet-gebruik tussen 10-20% 

- Deze optie kan relatief snel binnen de bestaande systemen worden 
doorgevoerd, zonder dat hier een wetswijziging voor nodig is. 

Optie 2: Opt-out  
- In het aanvraagscherm van studiefinanciering wordt de aanvraag van de 

aanvullende beurs standaard aangevinkt. Als de student dit niet wil, zal 
die dit moeten aangeven door het vinkje te verwijderen. 
Het (juridische) risico bestaat dat het aanvraagformulier niet goed wordt 
gelezen en de aanvrager zich niet bewust was van zijn aanvraag voor de 
aanvullende beurs (doenvermogen). Gezien het prestatiebeurscomponent, 
de aanvullende beurs wordt omgezet in een schuld indien de student geen 
diploma heeft behaald binnen de diplomatermijn, zou de student zich 
hierop (in rechte) kunnen beroepen. 
Dit risico kan gedeeltelijk worden weggenomen door goede communicatie 
in het aanvraagscherm en in de toekenning. 
Een tweede nadeel is dat er veel meer gegevens over ouderinkomens 
zullen worden ingewonnen dan in de huidige situatie. Bij een substantieel 
deel (bij ouders die te veel verdienen) zal dit niet leiden tot toekenning 
van een aanvullende beurs. Dit roept in het licht van de privacyregels 
nadrukkelijk vragen op over de proportionaliteit van de 
gegevensuitwisselingen. Opmerking hierbij is dat, hoewel financiele 
gegevens geen bijzondere persoonsgegevens zijn in de zin van de AVG, 
zij wel als 'gevoelige' gegevens worden aangemerkt. 
Gezien de ervaringen met de opt-out in het donorregister, pensioensparen 
en e-mailservices, is de inschatting dat dit tot een afname van het niet-
gebruik kan leiden tussen de 50 en 75%. Ter illustratie: in landen met 
een opt-out voor donorregistratie is vrijwel iedereen in het register 
opgenomen, terwijl dat bij landen met een opt-in maar voor een heel 
klein deel het geval is. Vanuit de marketing weten we dat bij het 
ontvangen van e-mails bij een opt-out 95% deze ontvangt en bij een opt-
in 5%. 
We spelen bij deze optie in op het gebrek aan doenvermogen van de 
student. Momenteel heeft dit gebrek aan doenvermogen nadelige 
gevolgen voor studenten die wel recht hebben op de aanvullende beurs, 
maar hier onbewust geen gebruik van maken. Het uitvoeren van deze 
optie kan, wederom vanwege datzelfde gebrek aan doenvermogen, wel 
nadelig uitpakken voor de student die vanwege dat gebrek zich niet 
bewust is van het aangaan van een aanvullende beurs en de 
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consequenties daarvan. Zeker wanneer deze student niet binnen de 
diplomatermijn een diploma haalt en de aanvullende beurs wordt omgezet 
in een schuld. 

- Dit weegt wat ons betreft echter niet op tegen het voordeel dat deze optie 
zal betekenen voor de overige studenten 

- Deze optie kan relatief snel binnen de bestaande systemen worden 
doorgevoerd, zonder dat hier een wetswijziging voor nodig is. DUO heeft 
aangegeven dat dit uitvoerbaar is. 

NB - in beide gevallen geldt dat er een grotere uitwisseling met zowel de 
Belastingdienst als de Basisregistratie Personen moet worden opgezet. Het gaat 
daarbij alleen om een vergroting van de omvang en niet om een nieuwe opdracht. 
Hier zijn nog geen gesprekken over gevoerd. 

Maximale leenbedrag 
Advies 
U wordt geadviseerd het maximale leenbedrag te verminderen met het bedrag 
van de basisbeurs en bij het maximale totale bedrag weer onderscheid te maken 
naar uit- en thuiswonende studenten. 

Toelichting 
- Iedere student kan in totaal aanspraak maken op hetzelfde bedrag per 

maand (met uitzondering van de eenoudertoeslag). Op dit moment is dat 
€ 1116,95. 

- Dit bedrag bestaat uit de lening, de aanvullende beurs en het 
collegegeldkrediet. Studenten die geen (maximale) aanvullende beurs 
ontvangen, kunnen het (resterende) bedrag extra lenen. Daarmee komt 
de maximale lening uit op €513,83 voor studenten met een maximale 
aanvullende beurs en op €932,87 voor een student zonder aanvullende 
beurs. 

- Het ligt niet in de rede om het totale bedrag dat studenten kunnen 
ontvangen (€1116,95) op te hogen met de basisbeurs. Er zijn geen 
signalen dat het totale bedrag dat een student kan ontvangen te laag is. 

- Ook gelet op de argumentatie om schulden niet te ver op te laten lopen, 
ligt het in de rede om het maximale leenbedrag aan te passen. 

- Hierbij kan net zoals in het oude stelsel wel gekozen worden om niet meer 
te werken met een totaalbedrag, maar met een bedrag specifiek voor 
uitwonende studenten en een bedrag voor thuiswonende studenten. 

- Deze keuze heeft geen effect op het basisbeursbedrag en voor DUO leidt 
dit niet tot extra werk. 

Bijverdiengrens 
Advies 
U wordt geadviseerd geen bijverdiengrens in te stellen in het hoger onderwijs. 
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Toelichting 
- De bijverdiengrens houdt in dat wanneer de inkomsten van een student 

hoger zijn dan € 15.828,77 per jaar, het meerinkomen dient te worden 
terug betaald tot een maximum van de totaal ontvangen prestatiebeurs 
(basisbeurs, aanvullende beurs, eenoudertoeslag en 
studentenreisproduct). 

- Met de introductie van het leenstelsel is de bijverdiengrens in het hoger 
onderwijs afgeschaft. Het idee daarbij was dat studenten niet gehinderd 
moesten worden om geld bij te verdienen. 

- Met de herinvoering van de basisbeurs kan overwogen worden om de 
bijverdiengrens weer opnieuw in te voeren. 

- Argumenten voor een bijverdiengrens: 
o In het mbo geldt ook nog steeds een bijverdiengrens (optie is om 

deze ook daar af te schaffen, zie volgende kopje). 
o De bijverdiengrens kan studenten stimuleren om niet meer te 

werken en meer focus te leggen op hun studie. De 
prestatiebeurssystematiek draagt hier natuurlijk ook al aan bij. 

o Een bijverdiengrens kan de verdringing door studenten van 
andere groepen op de arbeidsmarkt verminderen. 

- Argumenten tegen een bijverdiengrens: 
o Het hebben van een bijbaan of een eigen onderneming kan een 

goede manier zijn om werkervaring op te doen. Dat moet niet 
worden ontmoedigd. 

o Met de argumentatie dat we schulden willen voorkomen lijkt het 
onlogisch om studenten te hinderen in hun bijverdiensten. 

o Indien een student de bijverdiengrens zou passeren, wordt het 
meerinkomen teruggevorderd (tot een maximum van de totaal 
ontvangen prestatiebeurs). Dit bedrag kan hoog oplopen voor een 
student. Dit kan geld zijn dat de student reeds heeft uitgegeven, 
aangezien de controle achteraf plaatsvindt. De bijverdiengrens 
zou er daarom voor kunnen zorgen dat de student (mogelijk 
onverwacht) hogere schulden heeft. 

o In de uitvoering zou het instellen van een bijverdiengrens leiden 
tot extra apparaatskosten, maar het is wel uitvoerbaar. 

- In de ramingen voor de formatie is geen rekening gehouden met een 
bijverdiengrens. Het invoeren van een bijverdiengrens levert dus geld op. 
Dit betreft ongeveer €10 miljoen. Dit bedrag Iigt hoger dan het afschaffen 
van de bijverdiengrens voor het mbo (circa €1 miljoen), omdat er meer 
ho-studenten zijn en zij over het algemeen meer bijverdiensten hebben. 

Samenloop mbo 
Advies 
U wordt geadviseerd om de bijverdiengrens, de terugbetaalvoorwaarden en de 
inspanningen om het niet-gebruik van de aanvullende beurs af te laten nemen in 
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het mbo gelijk te trekken met het ho. U wordt geadviseerd de bedragen voor de 
basisbeurs en de aanvullende beurs in het mbo niet aan te passen. 

Toelichting 
Op een aantal punten ontstaat er een onderscheid tussen het stelsel in het mbo 
en het ho. Hieronder wordt op ieder van die punten ingegaan. 

Bedragen basisbeurs en aanvullende beurs  
- Voor het leenstelsel waren deze bedragen ook verschillend in het mbo en 

ho. Het bedrag in het ho was destijds hoger. 
- Ook nu is de kans groot dat de bedragen verschillen. 
- Indien de bedragen in het ho net boven het mbo liggen, kan gekozen 

worden om deze gelijk te trekken. 
- Indien de bedragen in het ho hoger zijn dan in het mbo kan bij de 

argumentatie worden aangesloten dat de kosten in het ho ook hoger zijn. 
Het is financieel niet mogelijk om de bedragen in het mbo ook te 
verhogen. 

- Indien de bedragen in het mbo hoger zijn kan worden aangesloten bij het 
argument dat de groep mbo-studenten gezien wordt als een 
kwetsbaardere groep. Het is niet uitlegbaar om de bedragen in het mbo te 
verlagen. 

Aanvragen aanvullende beurs  
- De wens is om studiefinanciering in het mbo zo eenvoudig te maken. Het 

kan daarom ook wenselijk zijn om op dit punt aan te sluiten bij de keuze 
in het ho. 

- Het exacte niet-gebruik van de aanvullende beurs in het mbo is echter 
niet bekend. De kosten zijn daardoor ook nog niet goed in te schatten. 

- Hiervoor is niet expliciet budget beschikbaar. Wel is in de ramingen 
rekening gehouden met het verminderen van het niet-gebruik in het ho 
voor een bedrag van €110 miljoen. Indien die vermindering niet volledig 
wordt gerealiseerd, zou budget aangewend kunnen worden voor deze 
maatregel in het mbo. 

Terugbetaalvoorwaarden  
- In het ho worden de terugbetaalvoorwaarden niet aangepast. Dat 

betekent dat oud-studenten 35 jaar de tijd hebben om hun schuld terug 
te betalen, in plaats van de 15 jaar die geldt voor mbo-studenten. 

- Het niet veranderen van de terugbetaalvoorwaarden in het ho is een 
afspraak uit het regeerakkoord. Een van de redenen om dat niet te doen 
kan zijn dat met een kortere leenperiode de termijnbedragen hoger 
worden. Dit kan ook invloed hebben op het aanvragen van een 
hypotheek. 

- Een ander verschil zit in de draagkrachtberekening, die is in het ho ruimer 
dan in het mbo. 
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- De kosten om de ho-terugbetaalvoorwaarden in het mbo in te voeren, zijn 
circa €8 miljoen per jaar structureel. 

- Hier is geen financiele dekking voor en dit zou dus (beperkt) ten koste 
gaan van de hoogte van de basisbeurs in het ho: 

Bijverdiengrens 
- Met dezelfde redenering als in het hoger onderwijs Iijkt het logisch om ook 

in het mbo de bijverdiengrens of te schaffen. 
- De wens is om het studiefinancieringsstelsel in het mbo zo simpel te 

maken voor studenten. 
- Het afschaffen van de bijverdiengrens kost ongeveer €1 miljoen per jaar. 

Dit heeft een zeer beperkt effect op de basisbeurs voor het ho. 

Omgekeerde boeggoif 
Advies 
U wordt geadviseerd om in te zetten op goede communicatie voor de groep 
studenten die in 2022/2023 (gaan) studeren. Daarnaast wordt u geadviseerd om 
ambtelijk het gesprek met FIN te starten over het verloop van het macrobudget 
voor de ho-instellingen in de komende jaren. 

Toelichting 
Het omgekeerde boeggolfeffect  

- De aankondiging dat de basisbeurs vanaf studiejaar 2023/2024 
terugkeert kan leiden tot strategisch gedrag van (aankomende) 
studenten. Zij kunnen er voor kiezen om de start van hun studie een jaar 
uit te stellen of een tussenjaar in te lassen. Immers - in het leenstelsel 
moeten zij een jaar volledig lenen en met een basisbeurs krijgen zij 12 
keer de basisbeurs. Met een basisbeurs van €300 (voorbeeld bedrag) 
komt dat dus uit op €3600. 

- Dat tussenjaar is met name interessant als de coronasituatie in de wereld 
verbetert. Veel studenten die recent zijn begonnen hebben eerder geen 
mogelijkheid gehad voor een tussenjaar om bijvoorbeeld te reizen. 
Anderzijds, als de coronasituatie verbetert en studenten weer (vrijwel 
volledig) fysiek onderwijs kunnen krijgen, kan dit hen er ook toe bewegen 
de studie juist wel te beginnen of voort te zetten. 
Dit kan leiden tot grote verschillen in het aantal studenten per collegejaar, 
met een dal in 2022/2023 en een piek in 2023/2024. 

- Dit heeft op korte termijn gevolgen voor de onderwijsinstellingen. Grote 
verschillen in studentenaantallen maken het lastig om goed in te spelen 
op bijv. het aantal beschikbare docenten. 

- Daarnaast is het macrobudget dat beschikbaar is voor ho-instellingen 
afhankelijk van het aantal studenten. Een sterke schommeling kan dus 
leiden tot discussies met FIN over het eerst verlagen en vervolgens weer 
ophogen van dit macrobudget. Daarbij geldt dat een financiele meevaller 

Pagina 10 van 20 



Datum 
17 januari 2022 

in principe terugvloeit naar de schatkist en dat een tegenvaller zelf gedekt 
moet worden. 

- Ook op de lange termijn is een dergelijk grillig verloop economisch 
onwenselijk. Het heeft immers ook effect op de uitstroom van studenten 
naar de arbeidsmarkt en woningmarkt, waar soortgelijke pieken en dalen 
zullen worden waargenomen. 

- Het is op voorhand niet te voorspellen in hoeverre studenten dit gedrag 
ook daadwerkelijk zullen vertonen. Wel weten dat er bij de invoering van 
het leenstelsel zich een significant effect voordeed. De studentenbonden 
kunnen hier tijdens de gesprekken hun inschatting van geven. 

Opties om de boeggoif te voorkomen  
- Om de boeggoif (gedeeltelijk) te voorkomen moet het voor studenten die 

in het studiejaar 2022/2023 (zouden) gaan studeren, het aantrekkelijk 
gemaakt worden om dat ook daadwerkelijk te doen. 
De no-regret optie is om studenten goed te informeren over zowel de 
uitwerking van de basisbeurs als de tegemoetkoming. Goede en duidelijke 
informatie is van belang om een goede keuze te kunnen maken. Daarom 
is het belangrijk om op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven over 
beide regelingen. 
Een optie is om deze studenten ook in aanmerking te laten komen voor de 
tegemoetkoming. Dat houdt in dat de tegemoetkoming niet alleen voor 
studenten is die helemaal geen basisbeurs hebben ontvangen, maar voor 
alle studenten die (geheel of gedeeltelijk) onder het leenstelsel hebben 
gestudeerd. Een dergelijke tegemoetkoming moet dan wel significant zijn 
om voldoende prikkel te geven om studenten te overtuigen. Een 
belangrijk deel van het bedrag dat 'nnisgelopen' wordt aan basisbeurs zal 
daarin moeten worden meegenomen. De vraag is of dat met het huidige 
budget mogelijk is. 
Een alternatief zou kunnen zijn om het wettelijk collegegeld op nul te 
zetten. Daar kleven echter meerdere belangrijke nadelen aan: 

o Het verlagen van het collegegeld kost €1,9 miljard. Er zijn geen 
financiele middelen beschikbaar om dit te dekken. 

o Het is wenselijk om stabiel beleid te voeren op het collegegeld. In 
studiejaar 2021-2022 is het collegegeld als gevolg van COVID-19 
gehalveerd. Als voor studiejaar 2022-2023 ook aan het 
collegegeld wordt gesleuteld, blijft de indruk bestaan dat het 
collegegeld altijd gebruikt kan worden om de resultaten van ander 
beleid op te lossen. Bovendien zorgt de sterke wisseling ook 
richting studenten voor onvoorspelbaar beleid. 

o Het verlagen van het wettelijk collegegeld naar €0 geldt voor alle 
studenten die dat betalen. Dus ook voor EER-studenten die 
mogelijk niet voldoen aan de eisen voor volledige 
studiefinanciering. Dit creeert een risico op een grote toestroom 
van EER-studenten waardoor juist een boeggolfeffect kan 
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ontstaan van meer studenten dan je normaal gesproken zou 
hebben (het wordt voor EER-studenten bijvoorbeeld gratis om in 
Nederland een 1-jarige master te volgen). Dat staat haaks op de 
weg die met de Wet taal en toegankelijkheid wordt ingeslagen, 
waarbij naar manieren wordt gezocht om de instroom van 
internationale studenten te reguleren. Het zet instellingen onder 
druk om nog grotere studentenaantallen te accommoderen. 
Bovendien is de kans zeer groot dat FIN hiervoor geen extra 
middelen beschikbaar stelt, waardoor bestaande middelen over 
een groter aantal studenten verdeeld moeten worden. 

o Om het wettelijk collegegeld per studiejaar 2022-2023 op € 0 te 
kunnen stellen zal een spoedwet nodig zijn die vermoedelijk 
uiterlijk 1 juli 2022 gereed moet zijn. Vanwege het strakke tijdpad 
is volledige medewerking van Raad van State, Tweede Kamer en 
Eerste Kamer noodzakelijk. Dit is een risico. Voor een 
compensatie achteraf is meer tijd. 

o De maatregel zal bij alle eerstejaarsstudenten en de 
tweedejaarsstudenten van lerarenopleidingen beperkt effect 
hebben: zij maken reeds aanspraak op een reguliere halvering 
van het collegegeld. 

- Met de beschikbare middelen voor de tegemoetkoming lijkt het dus lastig 
om een omgekeerde boeggolf helemaal te voorkomen. 

Opties om effecten boeggolf voor instellingen te verminderen  
- Het belangrijkste nadeel van de boeggolf is dat dit mogelijk kan leiden tot 

sterke fluctuaties in het macrobudget voor ho instellingen. 
- We zullen hier ambtelijk op korte termijn het gesprek over aangaan met 

FIN en bezien of/hoe fluctuaties kunnen worden gemitigeerd. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Nvt 
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Bijlage 1 — factsheet leenstelsel en argumenten partijen 

Schuldenverloop en gemiddelde leenbedragen sinds invoering studievoorschot 
Gemiddelde studieschuld van instroomcohort 	Hbo 	Wo 	Ho 
2014 en 2015 1  
Studieschuld van alle studenten met studieschuld 
Studieschuld instroomcohort 2015 
Studieschuld instroomcohort 2014 

Studieschuld van alle studenten 
Studieschuld instroomcohort 2015 
Studieschuld instroomcohort 2014 

€21.637 
	

€29.235 
	

€24.121 
€17.141 
	

€22.623 
	

€19.068 

€15.126 
	

€23.534 
	

€17.620 
€9.979 
	

€17.956 
	

€12.248 

Gemiddelde leenbedragen HO  2017- 	 2018- 2019- 
2018 	 2019 	2020 

Gemiddelde leenbedrag per maand2  
Percentage studenten met een 
lening3  

€592,63 	€617,89 €631,21 
66% 	 65% 	62% 

Instroom studenten mbo en leerlingen havo/vwo naar HO 
- Uit de beleidsdoorlichting (2020) blijkt dat het studievoorschot niet heeft 

geleid tot minder instroom in het hoger onderwijs. Er was sprake van een 
boeggolfeffect, maar in cohort 2017 was het niveau weer nagenoeg 
hetzelfde als in 2011-2012. De doorstroom van het mbo naar ho 
stagneert. 

- Instroom (direct en indirect) van mbo-bol niveau 4 naar ho ligt voor 
cohort 2017-2018 (40,8%) lager dan voor cohort 2011-2012 (46,2%). 

o De doorstroom mbo-ho bij "stapelaars" neemt na 2014-2015 
verder af, de doorstroom bij niet-stapelaars stabiliseert. 

o Doorstroom van mbo studenten wier ouders geen opleiding in ho 
hebben gehad is lager, en neemt gemiddeld tien procentpunten 
meer af, dan bij studenten met ouders die wel een ho opleiding 
hebben genoten; 

o De doorstroom mbo-hbo naar inkomen laat een dalende trend 
zien waarbij midden- en lagere inkomens achterblijven op hogere 
inkomens. 

o Causaliteit tussen invoering van het studievoorschot en de 
doorstroom van mbo naar ho is moeilijk aan to tonen, er was 

1  Monitor beleidsmaatregelen: totale studieschuld op peildatum 31-9-2020 naar het eerste jaar van 

inschrijving in het hoger onderwijs, er is geen rekening gehouden met studiestatus of aflossingen. 
Onderwijs in Cijfers (OIC)/Ramingsmodel SF. Definitie: totaal geleend bedrag in jaar gedeeld door 

aantal studenten die geleend heeft in jaar. Dit bedrag is exclusief collegegeldkrediet. 
3  Monitor beleidsmaatregelen: Percentage studenten met een lening als deel van alle studenten met recht 
op studiefinanciering 
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sinds 2006 al sprake van een licht dalende trend. Andere 
(conjunctuur)effecten spelen mogelijk een rol. 

Instroom (direct en indirect) van havo naar ho en van vwo nar ho cohort 
2017-2018 is 87% en laten geen significante verschillen zien. 
Deze uitkomsten van de beleidsdoorlichting worden bevestigd door 
onderzoek van het CPB in 20204, zowel voor als na invoering van het 
studievoorschot begint gemiddeld 85% van de havo- en vwo-scholieren 
binnen drie jaar na afronding met een opleiding in het ho. 

Invloed studiefinanciering op keuzes (aankomend) studenten 
- Uit de beleidsdoorlichting (2020) blijkt dat de kans op doorstuderen 

verschilt per opleidingsniveau: voor het vwo 90%, havo 76% en mbo 
57%. 

- Voor 60% van de havo en vwo-scholieren speelt studiefinanciering geen 
rol. Een kwart van de havo- en vwo-Ieerlingen ziet het 
studiefinancieringsstelsel als een belemmering om door te stromen. 

- Voor 38% van de mbo-studenten speelt studiefinanciering geen rol. 47% 
ziet het studiefinancieringsstelsel als bezwaar om door te studeren. 

o Twee derde van de mbo-studenten die (naar verwachting) niet zal 
doorstuderen gaf aan dat dit is vanwege de kosten, lenen of risico 
op terugbetalen. Dit is significant hoger voor de lagere 
inkomensgroepen (41%) ten opzichte van de midden- en hoge 
inkomens (25%).5  

- In de monitor Beleidsmaatregelen (2018-2019) blijkt dat leenaversie geen 
doorslaggevende reden is om niet door te studeren. 

o Onder mbo-studenten bleek leenaversie groter dan onder havo of 
vwo-leerlingen; 

o Ook is leenaversie groter bij de groep wier ouders een Iaag 
opleidingsniveau hebben. 

- Uit de beleidsdoorlichting blijkt dat huidige studenten onder het 
leenstelsel verschillende strategieen toepassen om de kosten op te 
vangen. Deze strategieen worden significant meer toegepast door 
studenten met minder daadkrachtige ouders. 

o 54% geeft aan meer te gaan werken - uit de Monitor 
Beleidsmaatregelen blijkt dat het aandeel werkende wo studenten 
(75%) al jaren stabiel is. In het hbo is dit percentage licht 
gestegen. 

o 45% zegt of te zien van het opdoen van buitenlandervaring - De 
Monitor Beleidsmaatregelen Iaat een Iichte stijging zien; 

o 43% geeft aan te gaan lenen; 

4  Het CPB heeft alleen instroom vanuit de middelbare school (havo en vwo) meegenomen. 
5  Het onderzoek uit de beleidsdoorlichting is op basis van zelfrapportage van aankomend studenten, deze 
gegevens gaan dus om een inschatting. 
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o 41% zegt thuis te blijven wonen - onderzoek van CBS en de 
Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2019 bevestigen dit 
beeld, de Studentenmonitor HO Iaat geen stijging van 
thuiswonende studenten zien; 

o 27% zegt of te zien van het volgen van,een honoursprogramma, 
het doen bestuurswerk of andere extra activiteiten - de Monitor 
Beleidsmaatregelen Iaat hierin een stabiel beeld zien. 
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Bijlage 2 - overzicht standpunten politieke partijen 

Partij Voor/tegen 
invoeren 
basisbeurs6  

Standpunt afschaffen 
leenstelsel 

Opvatting over basis-
en aanvullende beurs7  

Overig 

VVD (34)  Tegen  Leenstelsel behouden; 
Aanvullende beurs lage 
inkomens 

Investeringen ho 
blijven overeind. 

D66 (24) Voor Leenstelsel werkt niet voor 
alle studenten goed, met 
name middeninkomens 
knel. 

Nieuwe 
studie(prestatie)beurs op 
basis van inkomen 
(verruimd voor 
middeninkomens tot 
70.000). Belastingkorting 
i.p.v. toeslagen. 

Verzilverbare 
belastingkorting. 
Studievouchers. 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Voor 

Onaanvaardbaar om 
studenten leven lang met 
schulden op te zadelen.  
Gelijke kansen bieden. 
Leenstelsel mag Been 
belemmering vormen om 
door te leren/studeren. 

'Schulden'stelsel beperkt 
toegankelijkheid 
onderwijs. Met name 
minder daadkrachtige 
gezinnen. 
Leenstelsel zadelt 
studenten op met 
schulden. Vergroot de (al 
hoge)prestatiedruk en (al 
bestaande) onzekerheid 
m.b.t. werk, woning. 
Leenstelsel belemmert 
financieel 
(schuldenopbouw) en om 
vrij te ontwikkelen. 
Leenstelsel maakt dat 
studeren niet voor 
iedereen betaalbaar en 
toegankelijk is. 
Leenstelsel werpt hoge 
financiele barrier-es op om 
(door) te studeren. 
Onwenselijke hoge  

Basisbeurs herinvoeren 

Nieuwe basisbeurs 
invoeren alle studenten. 
Geldt voor nominale 
duur, onderscheid thuis-
en uitwonend. 
Basisbeurs alle 
studenten. Aanvullende 
beurs lage inkomens. 

Herinvoering basisbeurs, 
combinatie met een 
progressiever 
belastingstelsel. 
Aanvullende beurs voor 
middeninkomens. 
Studiebeurs van max 
€400, beschikbaar voor 
gezinnen inkomen tot 
€100.000 
Basisbeurs herinvoeren. 
Mogelijke vorm 
ontwikkelbudget (ho - 
mbo gelijk). 
Basisbeurs herinvoeren: 
€550 euro p.m. voor 
uitwonende, €275  

Investeringen ho en 
Ov-studentenkaart 
blijven behouden. 
Compensatie 
leenstelselgeneratie. 
Cornpensatie voor 
'leenstelselgeneratie. 

Compensatie voor 
(oud-)studenten 
misgelopen beurs. 
Investeringen ho 
overeind. 

Startkapitaal 
€100.000 iedere 
18+. Compensatie 
leenstelselgeneratie.' 
Collegegeld verlagen. 
Cornpensatieregeling 
leenstelselgeneratie. 

Investeringen in het 
hoger onderwijs door 
leenstelsel blijven 
overeind. 

PVV (17) 

CDA (14) 

SP (9) 

PVDA (9) 

GroenLinks 
(8) 

PvdD (6) 

Christen-
Unie (5) 

6  Op basis van steun Motie van het lid Dassen (c.s. over uitspreken dat het sociaal leenstelsel afgeschaft 
dient te worden en een basisbeurs ingevoerd) 

Op basis van verkiezingsprogramma. 
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schulden generatie 
betreden arbeids-en 
woningmarkt.  

Leenstelsel vergroot 
kansenongelijkheid, 
belemmert vrije keuze, 
vergroot leenangst.  

Leenstelsel brengt 
onwenselijke schulden 
studenten. 
Middeninkomens hard 
geraakt. 

inwonende studenten. 
Aanvullende beurs. 

Basisbeurs herinvoeren 

Basisbeurs herinvoeren. 

Basisbeurs herinvoeren 
als gift. Aanvullende 
beurs uitbreiden 
middeninkomens. 

Voor 
SGP (3) Voor 

Denk (3) Leenstelsel benadeelt lage 
inkomens of kinderen van 
ouders met 
migratieachtergrond en/of 
een laag opleidingsniveau 
wat betreft kansen. 

Basisbeurs herinvoeren. Compensatie 
leenstelgeneratie. 

Voor 

Van Haga 
(3)  
Lid 
Omtzigt 
(1)  
Lid Den 
Haan (1) 

Door leenstelsel is ho 
minder betaalbaar. 

Leenstelsel zadelt 
studenten met 
onwenselijke schulden op. 

Voor 

Leenstelsel zorgt voor 
ongelijke kansen in 
toegankelijkheid ho. 
Schulden zorgt voor 
levenslange achterstand. 

Basisbeurs herinvoeren. BBB (1) Voor 

Leenstelsel zorgt voor 
ongelijke kansen ho en 
toekomst. 

Inkomensafhankelij ke 
basisbeurs. 

College- en lesgeld 
(ho en mbo) 
afschaffen. 

Bij1 (1) Voor 

FvD (5) 

Volt (3) 

JA21 (3) 

Voor 

Voor 

Compensatie 
leenstelgeneratie. 

Compensatie 
leenstelgeneratie. 
Collegegeld 
afschaffen. 

Voor 

Voor 

Basisbeurs invoeren. 

Datum 
17 januari 2022 
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Bijlage 3 - niet-gebruik en prestatiebeurs 

Uit de beleidsdoorlichting blijkt dat: 'In het hoger onderwijs geeft ongeveer zeven 
procent aan dat ze geen gebruikmaken van de aanvullende beurs maar hier wel 
recht op te hebben. Hierbij is nagegaan in hoeverre de angst voor schulden een 
rol speelt. Dit is bij achttien procent het geval. Het prestatiebeurseffect speelt in 
het hoger onderwijs aldus bij achttien procent van de (ongeveer) zeven procent: 
daarmee concluderen we dat van degenen die zelf aangeven recht hebben op een 
aanvullende beurs in het hoqer onderwijs onqeveer een procent hiervan afziet 
vanwege het prestatiebeurseffect ervan.' 

In het mbo ligt dat lets hoger - op 3% - ook uit de beleidsdoorlichting: 'Van de 
mbo-studenten gaf ongeveer achttien procent aan geen gebruik te maken van de 
beurs terwijI ze er wel recht op hebben (volgens eigen zeggen). Voor zeventien 
procent van deze groep speelt het de prestatiebeurscomponent: zij willen geen 
schulden hebben, mochten ze de studie niet succesvol afronden. Het 
prestatiebeurseffect lijkt afqaande op de enqueteresultaten in het mbo in totaal 
voor drie procent een rol te spelen (voor 17% van de 17,7% procent 
rechthebbenden die afzien van een aanvullende beurs terwijI ze er wel recht op 
zeggen te hebben).' 

Vanuit het recente NIBUD-onderzoek weten we dat: 
- een kwart van de studenten in het hoger onderwijs niet heeft uitgezocht 

of ze in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. Daarvan weet 
een kwart niet dat ze een aanvullende beurs aan kunnen vragen. 

- In het mbo liggen deze percentages nog lets hoger, 38% heeft het niet 
uitgezocht en 46% daarvan wist niet dat ze een aanvullende beurs 
konden aanvragen. 
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Bijlage 4 - andere opties automatisch toekennen 

Optie 3: Offerte met automatische controle vooraf 
- In deze optie controleert DUO vooraf automatisch - dus zonder aanvraag 

- of een student recht heeft op aanvullende beurs. Vervolgens wordt een 
offerte aan de student voorgelegd met daarin het bedrag aan basisbeurs 
en aanvullende beurs waar die recht op heeft. De student kan dan een 
bewuste keuze met betrekking tot de hoogte van de beurzen en eventuele 
lening maken. 

- Het is de inschatting dat dit tot een afname van het niet-gebruik zal 
leiden tussen 40 en 80%. 

- Voor deze optie is een wetswijziging nodig, omdat de Wsf 2000 nu 
voorschrijft dat de student een aanvraag voor de aanvullende beurs moet 
doen 

- Deze optie vereist een grote aanpassing van de systemen van DUO, die 
naar verwachting niet voor september 2023 te realiseren is. 

- Ook zal dit leiden tot een grotere uitwisseling met de Belastingdienst en 
het BRP. Ook zal het aantal aanvragen voor aanvullende beurs door 
studenten van wie de inkomensgegevens van de ouders ontbreken flink 
toenemen. Dat betekent een groter beslag op de capaciteit van DUO, 
maar dit is wel werkbaar. 

- Nadeel is dat zonder instemming van de student inkomensgegevens van 
ouders worden opgevraagd en ouders op de hoogte worden gesteld. De 
groep die hier bezwaar tegen zal hebben is weliswaar klein, maar dit kan 
tot heel pijnlijke situaties leiden.8  

- Uit onderzoek van het Nibud weten we dat studenten niet altijd bewust 
nadenken over de hoogte van hun leenbedrag. In de huidige situatie 
vragen studenten de aanvullende beurs tegelijk aan met de lening, terwijI 
ze dan nog niet weten of en welk bedrag aan aanvullende beurs ze zullen 
ontvangen. Na toekenning van de aanvullende beurs kan het zo zijn dat 
studenten meer lenen dan ze nodig hebben, maar het leenbedrag niet 
meer verlagen, met een onnodig hoge schuld als gevolg. Door binnen 
deze optie een extra moment in te bouwen waarop de student weet welk 
bedrag aan aanvullende beurs (en basisbeurs) beschikbaar is, waarna het 
leenbedrag pas kan worden bepaald, stimuleren we het nemen van 
bewustere leenkeuzes. 

- Het is de vraag of het proportioneel is dat de gegevens van de ouders van 
alle studenten die studiefinanciering aanvragen worden opgevraagd, 
terwijI slechts ongeveer 8% van alle studenten geen aanvullende beurs 
aanvraagt, terwijI die wel recht hebben. 

Optie 4: Offerte na aanvraag  

8  Denk aan studenten die niet willen dat hun ouders weten dat ze gaan studeren en partners 
die er via deze weg achter komen dat er nog een kind bestaat. 
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- Een variant op de offerte is dat de student eerst een offerte aanvraagt -
en daarmee instemt met de gegevensuitwisseling. Na ontvangst van de 
offerte kan de student dan een bewustere keuze met betrekking tot de 
hoogte van de beurs en lening maken. 

- De verwachte afname van het niet-gebruik is voor deze optie niet 
doorgerekend, maar lijkt vergelijkbaar met optie 4. 

- Voor deze optie is wetswijziging nodig, omdat in de Wsf2000 geregeld 
moet worden dat de student een offerte aan kan vragen. 

- Het voordeel t.o.v. optie 4 is dat studenten een bewuste keuze maken 
voor het verwerken van inkomensgegevens en minder inkomensgegevens 
worden verwerkt. Dit is dus meer proportioneel. 

- Het nadeel t.o.v. optie 4 is dat dit meer contactmomenten met de student 
vraagt, wat onherroepelijk tot vertraging in het proces zal leiden. Wat 
doen we als studenten niet reageren op de offerte? 

- Deze optie leidt tot hoge uitvoeringskosten en is zeker niet voor 
september 2023 te realiseren. 

Optie 5: Budget 
- In deze optie heeft DUO het recht op aanvullende beurs al zonder 

instemming vooraf vastgesteld. De student geeft eerst - met behulp van 
een tool - aan hoeveel geld die nodig heeft om de studie te kunnen 
bekostigen. DUO geeft dan zelf een verdeling over de beschikbare 
bedragen aan beurzen en lening. 

- Het is de inschatting dat dit wel tot een afname van het niet-gebruik zal 
leiden tussen 30 en 60%. 
Voor deze optie is een wetswijziging nodig, omdat de Wsf 2000 nu 
voorschrijft dat de student een aanvraag voor de aanvullende beurs moet 
doen 

- Deze optie leidt tot hoge uitvoeringskosten en is zeker niet voor 
september 2023 te realiseren. 
Ook hier spelen de nadelen van proportionaliteit en het niet instemmen 
met de gegevensuitwisseling mee. 
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Uitwerking studiefinanciering n.a.v. coalitieakkoord 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 
Van 

T 06 
Datum 
23 december 2021 
Referentie 

Bijlagen 

Intern OCW afgestemd 
DUO, FEZ, WJZ 

TER BESLUITVORMING 

Aan: MOCW 

nota 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Aanleiding 
Op woensdag 19 januari spreken wij met u over de opgave rond studiefinanciering. 
In het coalitieakkoord zijn op het terrein van studiefinanciering twee maatregelen 
aangekondigd: 1) het herinvoeren van een stelsel met een basisbeurs en 
aanvullende beurs in het hoger onderwijs per collegejaar 23/24 en 2) een 
tegemoetkoming voor studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest. 

Tekst coalitieakkoord 
- We willen dat iedereen in staat is om te kunnen studeren, ongeacht het inkomen 

van de ouders. We voeren daarom per studiejaar 2023/2024 een basisbeurs voor 
alle studenten in en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. We hebben 
daarbij aandacht voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. We laten de OV-
studentenkaart, de huidige leenvoorwaarden en de investeringen vanuit het 
studievoorschot ongemoeid. 

- Studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest krijgen de keuze 
tussen korting op hun studieschuld of een studievoucher. Hiervoor wordt €1 miljard 
extra uitgetrokken, bovenop het huidige budget voor studievouchers. 

In deze nota vindt u op beide onderwerpen enkele (politieke) bespreekpunten en 
wordt u meegenomen in de planning van deze wetsvoorstellen. In de bijlage vindt 
u informatie over de voorgeschiedenis en het huidige stelsel (bijlage 1) en vindt u 
de openstaande vraagstukken rondom de tegemoetkoming (bijlage 3). Deze laatste 
is nog niet ter besluitvorming, maar geeft al wel een beeld van de (op korte termijn) 
te nemen besluiten. 

Geadviseerd besluit 
De planning voor het herinvoeren van de basisbeurs per collegejaar 23/24 is krap. 
U wordt gevraagd op enkele inhoudelijke punten op korte termijn richting te 
geven zodat wij aan de slag kunnen met de uitwerking. 

Voor het invoeren van een stelsel met basisbeurs en aanvullende beurs in het ho: 
- U wordt geadviseerd de keuze voor een onderscheid tussen uit- en 

thuiswonende studenten of het uitkeren van een uniform 
basisbeursbedrag te bespreken met de studentenbonden. 

- Gaat u akkoord met het behouden van het prestatiebeurs element voor de 
basisbeurs? Ons advies is dit wel te doen. 
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Voor de tegemoetkoming van studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is 
geweest: 

- Gaat u akkoord om het herinvoeren van een basisbeurs en de 
tegemoetkoming als twee separate wetsvoorstellen voor te bereiden? Ons 
advies is dit wel te doen. De tegemoetkomingsregeling is 
uitvoeringstechnisch en inhoudelijk complex en vatbaar voor veel politieke 
en maatschappelijke discussie, en zal daarom vrijwel zeker zorgen voor 
vertraging. 

- Komende week ontvangt u een separate nota over de 
tegemoetkomingsregeling. In bijlage 2 zijn reeds enkele afwegingspunten 
weergegeven. Ter informatie is ook de eerder verstuurde kamerbrief ter 
zake bijgevoegd. 

Daarnaast procesmatig: 
- 

	

	We stellen voor om - zeker in het begin - wekelijks een overleg met u te 
hebben over stud iefinanciering. 

- Het advies om spoedig in overleg te gaan met de studentenbonden. We 
vragen uw secretariaat om dit in te plannen. 

- Parallel aan het wetsvoorstel (de wetsvoorstellen) zal gewerkt worden aan 
een hoofdlijnenbrief voor de TK; conform het coalitieakkoord worden 
grote wetsvoorstellen voorafgegaan door zo'n hoofdlijnenbrief. 

Toelichting 
INHOUD  

Herinvoeren stelsel basisbeurs en aanvullende beurs in het hoger 
onderwijs 
Voor het nader uitwerken van het herinvoeren van de basisbeurs, worden u nu 
twee vraagstukken voorgelegd: 1) onderscheid uit- en thuiswonend en 2) 
basisbeurs in de vorm van een prestatiebeurs. Op zeer korte termijn ontvangt u 
nadere beslispunten over de uitwerking van de herinvoering van een basisbeurs. 

Narratief 
Het herinvoeren van de basisbeurs moet goed worden beargumenteerd, o.a. voor 
het advies van de Raad van State. Uit de beleidsdoorlichting van het leenstelsel 
blijkt niet dat er minder studenten zijn gaan studeren na afschaffing van de 
basisbeurs. Het voorstel is daarom om in de argumentatie te kiezen voor het 
beperken van de schulden bij jongeren. Wel volgt uit de beleidsdoorlichting dat de 
doorstroom van het mbo naar het ho stagneert. 

Onderscheid uit- en thuiswonend 
- Onder het huidige leenstelsel bestaat er geen onderscheid meer in het toe 

te kennen bedrag tussen uit- en thuiswonende studenten. In het oude 
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basisbeursstelsel (en het huidige stelsel in het mbo) werd dit onderscheid 
wel gemaakt voor zowel de basisbeurs als de aanvullende beurs. 

- De voordelen van dit onderscheid zijn: 
o De bedragen sluiten beter aan bij de kosten die de student 

daadwerkelijk maakt. Een uitwonende student moet bijvoorbeeld 
huur betalen en zijn eigen boodschappen doen. 

o Het kan studenten helpen die een studie in een andere stad willen 
gaan doen dan waar zij nu wonen om die keuze ook daadwerkelijk 
te maken. 

o Een uitwonende beurs kan zelfstandig wonen stimuleren en 
daarmee mogelijk bijdragen aan een bredere persoonlijke 
vorming van studenten. 

o Het sluit aan bij het stelsel zoals het geldt in het mbo. 
o Het SER Jongerenpiatform gaat in hun voorstel ook uit van een 

onderscheid tussen uitwonend en thuiswonend. Studenten zijn 
hier dus waarschijnlijk voorstander van. 

- De nadelen van dit onderscheid zijn: 
o Het voorstel Ieidt tot hogere uitvoeringskosten voor DUO. DUO 

moet controleren of iemand uit- of thuiswonend is. Bovendien is 
dit onderscheid fraudegevoelig. Een student kan zich op een ander 
adres inschrijven zonder daar ook daadwerkelijk te wonen en de 
kosten te maken (misbruik uitwonendenbeurs). 

o Een hogere beurs voor uitwonenden kan leiden tot meer druk op 
de woningmarkt. Dit zou dus zeker met de betrokken minister 
moeten worden besproken. 

o Daarnaast is het doel van studiefinanciering om het onderwijs 
financieel toegankelijk te maken en niet om studenten volledig te 
voorzien in hun levensonderhoud. Dit zou pleiten voor het 
hanteren van een uniform bedrag. 

o Wel zorgt een uniform bedrag voor een onderscheid met het 
stelsel in het mbo, (en voor dat onderscheid zijn geen goede 
argumenten). In het mbo is namelijk wel een onderscheid in 
hoogte van de bedragen voor uit- en thuiswonenden studenten. 

- In algemene zin geldt dat een uniform bedrag tussen het bedrag van een 
thuiswonende en uitwonende student in zal liggen. Met een uniform 
bedrag ontvangt een uitwonende student dus minder basisbeurs, dan 
wanneer er wel een onderscheid gemaakt zou worden. Een thuiswonende 
student ontvangt met een uniform bedrag juist meer basisbeurs. 

- De keuze maakt geen verschil voor de financiele raming, omdat de hoogte 
van de bedragen wordt aangepast binnen het beschikbare budget. 

- Voor beide opties zijn goede argumenten. U wordt geadviseerd beide 
opties te bespreken met de studentenbonden. 
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Basisbeurs als prestatiebeurs of gift 
- Voor het leenstelsel waren de basisbeurs en de aanvullende beurs een 

prestatiebeurs. Dat betekent dat de ontvangen beurzen worden omgezet 
in een gift nadat de student een diploma heeft gehaald binnen de 
diplomatermijn van 10 jaar. Ook bij mbo niveau 3 en 4 geldt dit. 
Langer geleden was de basisbeurs in het hoger onderwijs standaard een 
gift. Met het herinvoeren van de basisbeurs kan opnieuw gekeken worden 
of dit de vorm van een prestatiebeurs zou moeten krijgen. 

- De afwegingen voor deze keuze zijn te vinden in bijlage 2. 
- Advies: De basisbeurs wordt ook nu weer een prestatiebeurs. 

NB: Ook in het mbo geldt een systeem met een basisbeurs. De onderstaande 
voorstellen richten zich echter enkel op het hoger onderwijs. Het is goed om te 
weten dat er daardoor verschillen ontstaan tussen het studiefinancieringsstelsel in 
het ho en mbo, bijvoorbeeld rond de aflossingstermijn. De vraag welke 
consequenties dit moet hebben, zal te zijner tijd aan de orde komen in een 
separate nota. 

Tegemoetkoming studenten leenstelsel 
Op zeer korte termijn ontvangt u nadere beslispunten over de tegemoetkoming 
voor studenten. Een eerste overzicht van de vraagstukken vindt u in bijlage 3. 
Verder wordt u op dit moment gevraagd aan te geven of u een wetsvoorstel of 
twee losse voorstellen wenst voor te bereiden. 

- De tegemoetkoming en het invoeren van een basisbeurs kunnen gezien 
worden als twee losse trajecten of als een traject. De Kamer en de 
studenten zullen dit mogelijk als een onlosmakelijk pakket zien. 

- Wij verwachten veel weerstand bij de tegemoetkoming. Op dit moment is 
€1 miljard beschikbaar voor de tegemoetkoming. Maatschappelijk klinkt 
echter al de roep om zowel de doelgroep als de hoogte van het bedrag zo 
ver mogelijk op te rekken. 

- Daarnaast ziet DUO uitvoeringstechnische issues bij het vormgeven van 
de tegemoetkoming (zie bijlage 3) en geeft DUO aan de uitvoering van de 
tegemoetkoming pas op te kunnen pakken na het invoeren van de 
basisbeurs. 
Een koppeling zal daarom vrijwel zeker leiden tot vertraging van het 
basisbeurs-deel van de wetgeving. 

- Loskoppelen betekent dat de tegemoetkoming pas later (na september 
2023) kan worden geregeld dan het herinvoeren van de basisbeurs. 
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- Indien de tegemoetkoming (ook) moet zorgen voor een vermindering van 
het boeggolf effect' moeten in ieder geval de studenten die in studiejaar 
2022/2023 (kunnen gaan) studeren worden meegenomen in de doelgroep 
voor de tegemoetkoming. Bovendien zal het traject dan ook voor 
studiejaar 2022/23 voldoende duidelijkheid moeten kennen om een effect 
te sorteren. Dit kan worden opgelost met heldere communicatie in de 
komende maanden. Zie voor meer informatie over de boeggolf ook bijlage 
3. 

PROCES  
Belanghebbenden 
Het herinvoeren van een basisbeurs en de tegemoetkoming hebben met name 
effect op studenten. Zij hebben ook reeds reacties gegeven in de media, waarbij 
zij vooral gericht zijn op de (in hun ogen) matige tegemoetkoming. Zij pleiten 
voor volledige compensatie. 
U wordt geadviseerd de studentenbonden vroegtijdig mee te nemen in de keuzes 
die gemaakt moeten worden. Advies is om hen zo spoedig mogelijk uit te nodigen 
voor een gesprek. 

Planning 
- In het coalitieakkoord is aangegeven dat de basisbeurs in het studiejaar 

2023/2024 moet worden ingevoerd. Dat geeft ons ongeveer anderhalf 
jaar om de wetswijziging door beide Kamers te laten behandelen. 

- Dit is een krap tijdspad, maar niet onmogelijk. In de eerste fase betekent 
dit snelle acties aan onze kant. Daarna betekent het een spoedige 
behandeling aan de zijde van de Kamer. 

- Dit betekent dat: 
o Er op zeer korte termijn een hoofdlijnenbrief naar de Kamer moet 

(conform afspraak coalitieakkoord). De Kamer zal daar vervolgens 
het debat over willen voeren, wat kan leiden tot vertraging; 

o Er tot en met maart/half april tijd is voor het uitwerken van het 
wetsvoorstel; 

o De uitvoeringstoets en internetconsultatie nog voor de zomer 
gedaan moeten zijn (kan parallel). Gezien het belang van deze 
consultatie voor het draagvlak van het voorstel en het belang van 
de uitvoeringstoets is het niet wenselijk de standaardtijd voor 
deze processen te verkorten. Het advies is dan ook hier de voile 8 
weken voor te nemen; daarna volgt de wetgevingstoets JenV. 

o Dit betekent waarschijnlijk dat het wetsvoorstel rond het 
zomerreces via de MR kan worden aangeboden aan de RvS; 

1  Met de (omgekeerde) boeggolf wordt bedoeld dat studenten die in 2022/23 zouden starten met hun 
studie, hun studie uitstellen omdat de studiefinanciering een jaar later gunstiger wordt, en dat studenten 
die al aan het studeren zijn, hun studie om dezelfde reden pauzeren in 2022/23. 
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o Optie is om de RvS om een spoedadvies (5 weken) te vragen; 
o Het tijdig invoeren is daarna in handen van beide Kamers. Er zal 

tijdig en duidelijk met de Kamers gecommuniceerd moeten 
worden dat een spoedige behandeling noodzakelijk is voor tijdige 
inwerkingtreding. 

DUO zal al voor instemming van beide Kamers beginnen met de 
implementatie, omdat de systemen anders niet tijdig zijn aangepast. 

- De tegemoetkoming kan pas worden uitgevoerd door DUO ná het 
invoeren van een basisbeurs. 

- U ontvangt op korte termijn een gedetailleerdere planning. 

Proces binnen OCW 
Er wordt op dit moment een werkgroep ingericht die bestaat uit medewerkers van 
de directies HO&S, WJZ, FEZ en DUO. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de 
uitwerking van beide voorstellen. 

De komende tijd zullen veel opties aan u worden voorgelegd ter besluitvorming 
om zo de voorstellen uit te kunnen werken. Om dit efficient te laten verlopen is 
het mogelijk om een wekelijks overleg in te plannen om de beslispunten rondom 
studiefinanciering te bespreken. Deze krijgt u dan tevens van te voren per nota 
toegestuurd. Op die manier kunnen eventuele vragen direct worden beantwoord 
en kan het proces vlot blijven verlopen. Een apart overleg heeft daarnaast het 
voordeel dat andere onderwerpen binnen het departement ook voldoende ruimte 
behouden, bijv. bij de beleidsstaf HBWE, om besproken te worden. Dit overleg 
kan uiteraard worden afgeschaald in frequentie op het moment dat we in een 
volgende fase terecht komen. 
Graag vernemen wij wat uw voorkeur heeft in de communicatie de komende 
periode. 

NB: zoals gebruikelijk zal in het vervolgtraject ook afgestemd worden met het 
ministerie van Financien (FIN toetst onze plannen o.a. op doelmatigheid en 
budgettaire inpasbaarheid). De goedkeuring van Financien is benodigd om de 
gereserveerde middelen voor het nieuwe stelsel en de tegemoetkoming naar de 
OCW-begroting over te hevelen. 
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Bijlage 1 — facts & figures 

Leenstelsel 
De huidige studiefinanciering in het hoger onderwijs bestaat uit vier 
cornponenten: 

- Een lening van maximaal €507,39 per maand; 
- Een aanvullende beurs van maximaal €413,78 per maand in de vorm van 

een prestatiebeurs. Deze is afhankelijk van het inkomen van de ouders 
van een student. Tot een inkomen van €33.683,58 is de aanvullende 
beurs maximaal en deze loopt gelijkmatig of tot een inkomen van 
€52.781,12. Daarnaast spelen nog andere factoren een rol voor de hoogte 
van de aanvullende beurs, zoals meerdere studerende en/of schoolgaande 
kinderen in een gezin en het terugbetalen van een reguliere studieschuld 
bij de ouder(s). De eerste vijf maanden aanvullende beurs zijn altijd een 
gift, 

- De aanvullende beurs en de lening zijn communicerende vaten. Indien 
iemand niet in aanmerking komt voor een volledige aanvullende beurs, 
kan het bedrag van de aanvullende beurs geleend worden. Iedere student 
kan dus hetzelfde bedrag per maand ontvangen van DUO. 

- Collegegeldkrediet van maximaal €90,33 per maand. Dit bedrag 
gebaseerd op het wettelijk collegegeld; 

- Een studentenreisproduct (prestatiebeurs); 
- Een eenoudertoeslag (prestatiebeurs). 

De prestatiebeurs elementen worden omgezet in een gift wanneer de student 
binnen de diplomatermijn een diploma behaalt. Indien de student dit diploma niet 
tijdig behaalt, wordt de prestatiebeurs omgezet in een lening. 

Studenten in het ho betalen hun lening terug volgens sociale 
aflossingsvoorwaarden: 

- De rente is nu 0%. Ze is gebaseerd op de rente die de overheid betaalt. 
- Terugbetaling mag gespreid worden over 35 jaar. Sneller of extra aflossen 

mag zonder restricties, wat de student rente bespaart. 
- Als de student minder dan minimumloon verdient, betaalt hij niet terug. 

Bij een inkomen boven het minimumloon betaalt de student nooit meer 
dan 4% ervan. Dit wordt ook de draagkracht genoemd. 

- De student mag tijdelijke terugbetalingspauzes inlassen, met 'jokerjaren', 
voor maximaal vijf jaar. 

- Na 35 jaar wordt de eventuele restschuld kwijtgescholden. 

Oude basisbeurs 
Voor studiejaar 2015/2016 bestond er in het hoger onderwijs nog een basisbeurs, 
waarbij onderscheid gemaakt werd tussen uit- en thuiswonende studenten. 
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Geindexeerd naar prijspeil 2021 komen die bedragen uit op respectievelijk 
€300,69 en €108. 
Andere belangrijke verschillen met het huidige stelsel zijn: 

- De aanvullende beurs was lager (€296) en de maximale aanvullende 
beurs liep tot een inkomen van €39.100. 

- De maximale rentedragende lening was lager (minus de basisbeurs); 
- De terugbetaalvoorwaarden waren minder ruim. Studenten hadden 15 

jaar de tijd om of te lossen. Daarnaast werd de draagkracht anders 
berekend (maximaal 12% boven bijstandsniveau), waardoor studenten 
hogere bedragen per maand aflossen. 

Beleidsdoorlichting leenstelsel 
- In 2020 is het leenstelsel geevalueerd. Daaruit blijkt dat het leenstelsel 

niet heeft geleid tot minder instroom in het hoger onderwijs. Wel zijn de 
schulden van studenten hoger geworden. 

- Verder blijkt uit de beleidsdoorlichting dat: 
o De doorstroom van het mbo naar het ho lijkt te stagneren; 
o Bij middeninkomens kan het betalen van de ouderbijdrage lastig 

zijn. Tegelijkertijd komen deze studenten niet altijd in aanmerking 
voor een aanvullende beurs. 

- Ook geven zij aan dat studenten minder snel kiezen voor extra 
curriculaire activiteiten, zoals een bestuursfunctie. Dit punt blijkt 
overigens niet uit de beleidsdoorlichting. 

- Andere partijen, zoals de studentenbonden, geven overigens nog aan dat 
het leenstelsel en het aangaan van schulden leidt tot grote druk en stress 
onder studenten. 

Wijziging 1-februariregeling 
- Op dit moment ligt een wetsvoorstel bij de RvS met als doel het wijzigen 

van de 1-februariregeling voor studenten die doorstromen van het mbo 
naar het ho. Voor hen wordt de 1-februariregeling opgerekt naar een 1-
septemberregeling, waardoor zij meer tijd krijgen om de opleiding in het 
ho te ervaren. Deze wijziging is naar aanleiding van de motie Van der 
Molen; 
De 1-februariregeling houdt in dat wanneer studenten voor 1 februari hun 
studiefinanciering stopzetten in het eerste jaar dat ze daar gebruik van 
maken, het prestatiebeursdeel wordt omgezet naar een gift. De lening 
blijft altijd een lening. 

Wetsvoorstel versterking handhaving 
In de vorige kabinetsperiodes is gewerkt aan het wetsvoorstel versterking 
handhaving en inning studiefinanciering. In dit voorstel worden 
verschillende voorstellen gedaan om de uitvoering te verbeteren en 
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worden ook de mogelijkheden voor handhaving en inning uitgebreid. DUO 
heeft nu onvoldoende wettelijke mogelijkheden om het misbruik en 
oneigenlijk gebruik van studiefinanciering aan to pakken. Het wetsvoorstel 
zorgt voor een uitbreiding van de toezichthoudende bevoegdheden van 
DUO. Hiermee komen de bevoegdheden in lijn met andere 
uitvoeringsinstanties, zoals het UWV. 
Dit wetsvoorstel is nog niet aan de Tweede Kamer aangeboden, omdat op 
dat moment de publieke opinie sterk was gedraaid door de 
kinderopvangtoeslagaffaire. Wel heeft er een internetconsultatie 
plaatsgevonden en heeft de Raad van State advies gegeven. 
Bezien zal worden of en hoe (onderdelen van) dit wetsvoorstel, alsnog 
ingediend kan worden. 
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Bijlage 2 — afwegingen prestatiebeurs of gift 

Basisbeurs als gift  
Argumenten voor: 

- 	Studenten voelen minder druk om een diploma te halen en meer ruimte 
om door te stromen. 
Het automatisch uitkeren als gift kan (een deel van) de stress bij 
studenten wegnemen 

Argumenten tegen: 
Het vormgeven van de basisbeurs als gift is duurder. Bij de berekeningen 
voor de formatie is daar geen rekening mee gehouden. In de 
berekeningen van de basisbeurs is uitgegaan van een omzetting in gift 
van 90% (naar lening dus 10°/0). Dat betekent dat de basisbeurs lager uit 
zal komen. 

- Daarnaast komt een deel van de kosten naar voren omdat de uitgaven als 
gift in de plaats komen van prestatiebeursuitgaven die niet-relevant zijn 
voor het EMU-saldo, maar pas relevant worden na afstuderen (het 
verkregen bedrag wordt dan pas omgezet in een gift; daarvoor is het een 
lening). In de eerste jaren is er hierdoor sprake van de nieuwe uitgaven 
als gift en tevens aan omzettingen in gift van prestatiebeursuitgaven die 
in de jaren daarvoor al zijn verstrekt. 

- De prikkel om je in te schrijven aan een opleiding, die niet te volgen, 
maar wel studiefinanciering te ontvangen wordt groter. Daarbij geldt wel 
dat een student altijd het collegegeld zal moeten betalen. 

- De basisbeurs als prestatiebeurs sluit aan bij het systeem voor de Wet 
studievoorschot en sluit aan bij het systeem in het mbo. Eventuele 
wijzigingen daarin geven mogelijk meer vertraging c.q. vragen van 
studenten en kamerleden. 

- Op dit moment is de prestatiebeurs in de wet opgenomen als zijnde 
bestaande uit: basisbeurs (mbo), eventueel aanvullende beurs en 
studentenreisproduct. Aanpassing daarvan vraagt om een grotere 
wijziging van de wet. 

Basisbeurs als prestatiebeurs  
Argumenten voor: 

Er wordt een duidelijke verantwoordelijkheid bij de student gelegd om een 
diploma te behalen. Deze oorspronkelijke reden om de prestatiebeurs in 
te voeren, geldt nog steeds. 

- De prestatiebeurs is een instrument om het studiesucces te vergroten. Uit 
de evaluatie van de invoering van de tempobeurs en prestatiebeurs 
(1998) komt naar voren dat door de invoering van de prestatiebeurs het 
aantal spookstudenten is afgenomen, studenten meer studiepunten 
hebben behaald en ook sneller zijn afgestudeerd. 
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- 	De diplomatermijn is 10 jaar, dat is nog steeds voldoende ruimte om een 
(of meerdere) verkeerde studiekeuzes to maken. 
Het gros van de studenten (-85%) behaalt een diploma binnen de 
diplomatermijn. 
De toegankelijkheid van het onderwijs is niet afgenomen na invoering van 
prestatiebeurs. 
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Bijlage 3 — studievouchers en tegemoetkoming studenten 

Wat vooraf ging: Studievouchers en kwaliteitsafspraken 
- De middelen die vrij kwamen bij het invoeren van het leenstelsel zijn 

gebruikt om te investeren in het hoger onderwijs. Dit gebeurt via de 
kwaliteitsafspraken. In het coalitieakkoord is aangegeven dat deze 
investeringen ongemoeid worden gelaten. 

- Studenten die in de eerste vier collegejaren (2015/2016 tot en met 
2018/2019) zijn gestart met een opleiding in het ho, voor het eerst 
studiefinanciering in de vorm van een studievoorschot hebben ontvangen 
en een afsluitend diploma hebben gehaald, komen daarnaast in 
aanmerking voor een studievoorschotvoucher, omdat zij nog niet hebben 
kunnen profiteren van de investeringen in het hoger onderwijs die zijn 
betaald met de opbrengsten van de afschaffing van de basisbeurs. Met 
deze voucher kunnen zij vanaf het vijfde jaar na afstuderen nog een 
opleidingsonderdeel volgen. De waarde van de studievoorschotvoucher is 
ongeveer €2.000. 

- In de Tweede Kamer zijn inmiddels twee moties aangenomen die de 
regering verzochten om deze vouchers of te schaffen en het bedrag dat 
ermee gemoeid is, uit te betalen aan de studenten in de vorm van aftrek 
op de studieschuld. Door technische redenen zijn deze moties in de 
afgelopen coalitieperiode niet uitgevoerd. Deze uitkering vergt namelijk 
een financiele kasschuif waarvoor het ministerie van Financien geen 
toestemming gaf. 

- Het totale beschikbare budget voor de studievoorschotvouchers is € 600 
miljoen. Daarbij is ervan uitgegaan met het felt dat niet iedere student 
een studievoucher zal aanvragen. Het beschikbare budget is dus niet 
voldoende om alle studenten in die vier cohorten €2.000 uit te keren. 

- De studievoucher kan niet achteraf worden ontzegd aan studenten die 
onder het studievoorschot hebben gestudeerd. Hoewel de vorm gewijzigd 
kan worden, zal het juridisch erg lastig worden om deze studenten een 
lager bedrag uit te keren dan de waarde van de voucher. 

Vraaqstukken bii de tegemoetkomingsregeling  
Opinie studentenbonden 

- De studentenbonden hebben in de media al laten weten dat de 
beschikbare € 1 miljard voor de tegemoetkoming niet afdoende zal zijn. 

- Zij pleiten voor een volledige compensatie van de misgelopen basisbeurs. 
- Een volledige compensatie komt uit op een totaalbedrag van circa € 8 

miljard. Dit is te vergelijken met variant 3 uit de Kamerbrief over 
compensatie. Belangrijkste verschil is dat we niet uitgaan van een 
diploma-eis. 
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Samenloop bestaande studievouchers 
In het coalitieakkoord wordt €1 miljard uitgetrokken voor de 
tegemoetkoming bovenop het beschikbare bedrag van de 
studievoorschotvouchers (zie exacte tekst in bijlage 3). De vraag is hoe 
de tegemoetkoming en de bestaande studievoorschotvouchers zich tot 
elkaar verhouden. Hiervoor zijn twee opties: 

1. Studenten behouden het recht op een studievoorschotvoucher en 
krijgen daarnaast een tegemoetkoming. Er blijven dus twee 
regelingen bestaan. 

2. Het recht op een studievoorschotvoucher en de tegemoetkoming 
worden samengevoegd, waardoor een regeling ontstaat. 

- Optie 1 Iijkt uitvoeringstechnisch lastiger. Daarnaast betekent dit dat een 
deel van de studenten (namelijk de eerste vier cohorten) een grotere 
tegemoetkoming krijgen dan anderen. De vouchers zijn echter bedoeld 
om de studenten te compenseren voor het feit dat zij nog niet zouden 
kunnen hebben genoten van de verbetering van kwaliteit van het ho die 
de invoering van het leenstelsel zou bewerkstelligen. Het betreft dus een 
deels andere groep (ook juridisch) dan de studenten die zijn begonnen 
met studeren vanaf cohort 2019-20. Hierin Iigt een rechtvaardiging voor 
een grotere tegemoetkoming voor de studenten van de eerste vier 
cohorten. Maatschappelijk gezien is dit wel een ingewikkelde boodschap. 

- Bij optie 2 krijgen alle studenten eenzelfde aanbod. Dit aanbod moet qua 
hoogte van het bedrag wel ten minste gelijk zijn aan het geldende aanbod 
van de studievoorschotvouchers, omdat studenten daar een verworven 
recht hebben. De vraag is wel of dit juridisch houdbaar is gelet op 
bovenstaande. 

- In algemene zin moet bezien worden hoe wordt omgegaan met de 
diploma-eis die voor de bestaande studievouchers geldt. 

- Een tussenoptie zou kunnen zijn om de studievoucher wel af te schaffen, 
maar studenten die in aanmerking kwamen voor die voucher een hoger 
bedrag uit te keren. Daarbij is het goed om op te merken dat het 
beschikbare budget voor de (oude) studievouchers niet voldoende is om 
iedereen het bedrag van €2000 uit te keren, omdat er uit is gegaan van 
een percentage niet-gebruik. 

Doelgroep tegemoetkoming 
- Er zijn verschillende opties om de doelgroep af te bakenen. Hierbij is het 

van belang om het effect van een eventueel (omgekeerd) boeggolfeffect 
mee te wegen. 

- Door de aankondiging van een basisbeurs per studiejaar 2023/2024 
ontstaat een prikkel voor (aankomende) studenten om hun studie een 
jaar uit te stellen of een jaar te pauzeren. Op die manier hoeven zij niet 

Pagina 13 van 15 



Datum 
23 december 2021 

een jaar te lenen en kunnen zij vanaf september 2023 gebruik maken van 
de basisbeurs. 
Een dergelijk boeggolfeffect is zowel nadelig voor onderwijsinstellingen 
(korte termijn) als voor de economie (lange termijn). Voor 
onderwijsinstellingen creeert dit een grillig effect in de instroom van 
studenten, wat het lastig maakt om het onderwijs daar goed op in te 
richten (denk bijvoorbeeld aan het (tijdelijk) aannemen van voldoende 
personeel en het beschikbaar hebben van voldoende locaties). Bovendien 
zorgt het voor onderwijsinstellingen voor een grillig verloop in de 
Rijksbijdrage (bekostiging op basis van studentenaantallen). Ditzelfde 
geldt op de langere termijn voor de instroom op de arbeidsmarkt en 
huizenmarkt, ook daar zal een sterke piek en dal te zien zijn. 
Om een dergelijk effect te voorkomen door middel van een 
tegemoetkoming moeten in ieder geval de studenten die in studiejaar 
2022/2023 (kunnen gaan) studeren worden meegenomen in de doelgroep 
voor de tegemoetkoming. 

- Of en in welke mate een boeggoif zich voordoet is van te voren lastig te 
voorspellen. Verkend kan worden of er ook andere mogelijkheden zijn om 
de boeggoif te voorkomen. 
Tegelijkertijd is in het CA opgenomen dat de tegemoetkoming beschikbaar 
komt voor studenten voor wie Been basisbeurs beschikbaar is geweest. 
Dat zou betekenen dat enkel studenten die hun volledige studie onder het 
leenstelsel zijn gevallen in aanmerking komen. Studenten die 3 jaar onder 
het leenstelsel hebben gestudeerd en aan het einde nog een jaar 
basisbeurs krijgen in het nieuwe stelsel, ontvangen dan niets. 

- Een grotere doelgroep betekent daarentegen wel een lager bedrag per 
student aan tegemoetkoming. Er ontstaat op dit moment al 
maatschappelijke druk om de leenstelselstudenten ruim tegemoet te 
komen. 
Het is in zijn algemeenheid hoogst ongebruikelijk om een eerdere 
generatie een tegemoetkoming te verlenen bij een beleidswijziging. Voor 
zo ver bekend is dit niet eerder voorgekomen. 

Keuzemogelijkheid tegemoetkoming voor studenten 
- In het CA is opgenomen dat studenten kunnen kiezen tussen een 

studievoucher of een korting op de studieschuld. Dit zou betekenen dat 
alle studenten die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming een 
aanvraag moeten doen bij DUO. Dat zorgt voor een zware belasting van 
de uitvoering en de beschikbare ICT-capaciteit. 
Bovendien is het uitgeven van een voucher vanuit een financieel oogpunt 
niet direct logisch, wanneer er nog een studieschuld openstaat. Wanneer 
er nog een schuld is, is het logischer om die eerst of te boeken. Dat is 
zowel in het voordeel van de overheid, als in het voordeel van de student. 
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De student zit dan immers met een lagere schuld (wat ook doorwerkt 
naar bijvoorbeeld het aanvragen van een hypotheek). Dit argument weegt 
sterker bij een hogere tegemoetkoming. 

Mogelijkheid tot uitbetalen 
Omdat de keuze beperkt is tot een studievoucher of korting op de 
studieschuld hebben studenten zonder studieschuld - bijvoorbeeld omdat 
zij veel gewerkt hebben of deze al hebben terugbetaald -daarmee enkel 
de optie om te kiezen voor een studievoucher. 

- De studievouchers staan zowel in de Kamer als maatschappelijk ter 
discussie en deze gedwongen keuze kan dan ook leiden tot een gevoel 
van onrechtvaardigheid. 

- Om dit te voorkomen is er de optie om te kiezen voor een uitbetaling van 
de tegemoetkoming, indien korting op de studieschuld niet mogelijk is. 
Daarmee wordt voorkomen dat studenten met een studieschuld de 
tegemoetkoming voor andere doeleinden gebruiken, maar krijgen de 
studenten zonder studieschuld de ruimte om deze naar eigen inzicht in te 
zetten. De combinatie van deze twee is voor DUO uitvoerbaar. 
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Van: 
	5.1.2e 

Aan: 
Cc: 
	 5.1.2e 

Onderwerp: 	Re: 3 aragen 
Datum: 	dinsdag 15 maart 2022 16:25:57 

SIC 

Akkoord 

Verstuurd vanaf inkin iPhone 

Op 15 nui-. 2022 oni 15:08 heef 5.1.2e 
@minocw.th> het volgende gese even: 

Da€51-24  

Over het betrekken van de bonden: ik heb daar vandaag contact over gehad met5.12e en zij 
met de minister. Zij hebben liever niet dat we de bonden informeren wanneer de brief komt, en 

(dus) ook niet dat we alvast een afspraak inplannen voor de 25e. In plaats daarvan zouden zij 
graag zien dat studentenbonden geinformeerd worden tussen het moment dat de brief uit de 
MR komt en het moment dat deze daadwerkelijk uitgaat. Hun lijn is dat de MR er eerst wat van 
mag vinden, en dat de brief daarna snel naar de Kamer moet. Oat we bonden tussen MR en 
verzending 'door de brief' heen praten, is wat hen betreft al een geste. lk heb aangegeven dat 
de bonden een andere betrokkenheid gewend zijn, maar dat ik deze lijn gezien de nieuwe 
bestuurscultuur kan volgen. Feitelijk zetten zij een stapje verder in de richting die wij 
voorstonden. Maar ik kan me voorstellen dat de bonden bier niet blij van worden. 

Vraag is nu wel wat we nu we) tegen bonden kunnen zeggen, want ik krijg al mails en appjes. 
e en ik kwamen tot zoiets: 
• In de planningsbrief is aangegeven dat we streven near een brief in Cli. 

• Dit is een belangrijke brief, dus we vinden het gepast dat de MR daar eerst wat van vindt. 

En daarna moet de brief snel naar de Kamer. Ons voorstel is orn een call met jullie te 

organiseren zodra we weten dat de brief door de MR is, nog diezelfde dag. Maar dat 

kunnen we jullie dus niet ver van tevoren laten weten. 

Ben jij hiermee akkoord? 

Met vriendelijke groet, 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

m: o65.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 14 maart 2022 20:53 



Aan:5.1.2e 
cc:5.1.2e 

@minocw.ni›; 5.1.2e 
Onderwerp: Re: 3 vragen 

Ha5.1.2e 

Eens. Zou jij dit ook zo aan 5.1.2e 
vinden. 

@minocw.ni> 
inocw.ni>; 5.1.2e 

inocw.n 

n melden. Dan kan zij/M er ook nog jets van 

Jij mag naast MOCW zitten van 11-6.:-) 

Vanuit VWS is het stil. lk ga ze opporren met vraag om contactpersoon. 

Gr 
5.12e 

Verstuurd vanaf n iPad 

Op 14 mrt. 2022 om 16:42 heeft 5.1.2e 
Pminocw.ni> het volgende geschreven: 

Hoi5.1-2e ik heb 3 vragen aan je. 

• Studenten (en ook koepels) zullen denk ik wel de brief sf vooraf willen 

zien. Ons voorstel zou zijn om ze vooraf procesmatig te informeren (dus 

wanneer ie komt) en de studenten op vrijdag de 25 (dag van de MR) door 

de brief heen te praten. Maar ze dus niet vooraf de bief te sturen (muv 

wellicht de passages waarin ze zelf voorkomen). Nieuwe bestuurscultuur 

vereist mi dat we de TK als eerste de brief sturen en dan pas de rest. 

Eens? 

• Debat over hoofdlijnenbrief sf op 4 april. Vraag is wie naast de Minister 

wil gaan zitten. lk kan dat doen maar aan jou uiteraard de eerste keus of 

je dit zelf wilt doen. Debat is van 11 tot 6 

• Generatieverkenning nav motie ek.5.1 .2egaat dit oppakken en laten 

landen in de Beleidsbrief. iij hebt enige tijd geleden gesproken met VWS 

en BZK. Is daar nog een follow up op gekomen/wie gaat er nu wat doen? 

5.1.2e zou graag hierover snel in contact treden met VWS. 

Hoor graag! 

Gr 5.1.2e 



M.5.t2 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 12500 BJ I Den Haag 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Studenten 
Datum: 	woensdaq 16 rnaart 2022 15:35:44 

Ha 5.1 .2e. 

Lsvb en iso kwamen bij mij op de lijn. Zij ziju ontstemditeleurgesteld dat zij nog niet hebben kunnen meepraten 
over sf voorstellen zoals die naar Kamer gaan. lk heb hen uitgelegd dat zij m.i. veel input hebben kiumen 
leveren maar dat nu Kamer aan zet is. Toch is het goed om heb volgende week bij te praten over de voorstellen 
en hen daar op te laten reageren. 
Dat kart MOM dan meenemen in kainerdebat. 
Kan jij sessie laten organiseren met team basisbeurs en ios en 1st. 
Ze weten dat er geen stukken verspreid wordenZ 

Gr 
5.1.2e 
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Stuurgroep SF-maatregelen 22 maart 2022 

Bespreekpunten: toekenning basisbeurs 2023 en gevolgen voor de rechtspraak 

A. Toekenning basisbeurs 2023 (zie ook bijiage I voor een notitie van DUO over de 
mogelijkheden) 
Hoe kunnen instromende en zittende studenten vanaf 1 september 2023 genieten van een 
basisbeurs, gegeven het felt dat: 

- de grondslag voor de minister (DUO) om basisbeurzen te verstrekken pas 1 september in 
werking treedt 

- het tot aan de zomer van 2023 kan duren voor het wetsvoorstel door het parlement is 
goedgekeurd, terwijI instromende studenten al in het voorjaar studiefinanciering plegen 
aan te vragen voor studiejaar 2023-2024 

- DUO geen gegevens heeft van de studenten of ze uit- of thuiswonend zijn. 

Studenten 
1. studenten die hun studie voortzetten in studiejaar 2023-2024 en nog geen sf ontvangen. 
2. studenten die hun studie voortzetten in studiejaar 2023-2024 en al wel sf ontvangen in de 

vorm van een lening die hoger is dan de nieuwe basisbeurs. 
3. Studenten die hun studie voortzetten in studiejaar 2023-2024 en al wel sf ontvangen in de 

vorm van een lening die lager is dan de nieuwe basisbeurs. 
4. studenten die starten met studeren en voor studiejaar 2023-2024 voor het eerst sf willen 

aanvragen. 

In oktober 2022 ontvangen studenten informatie over hun studiefinanciering voor heel 2023. Die 
informatie betreft nog de oude situatie zoals die geldt onder het leenstelsel. 

I. 	Overgangsrecht (voorkeursoptie HO&S en WJZ)  
DUO gaat tot 1 september 2023 studiefinanciering toekennen in de huidige vorm (geen basisbeurs, 
maar een basislening). In overgangsrecht wordt geregeld dat bij iedereen die op 1 september 2023 
een basislening heeft - dit zijn dan dus zowel zittende studenten als studenten die per 1 september 
beginnen - de basislening van rechtswege wordt omgezet in een basisbeurs. Hierbij wordt geregeld 
dat de basislening wordt omgezet in een thuiswonende basisbeurs. Indien de basislening hoger was 
dan het bedrag van de basisbeurs, behoudt de student ook voor een deel een basislening. 
Studenten kunnen dit daarna zelf aanpassen naar een uitwonende beurs, mits wordt voldaan aan 
art. 3.21 WSF 2000 (studiefinanciering wordt niet wordt toegekend voor een periode voorafgaand 
aan het studiejaar waarin de aanvraag is ingediend). 

Voordelen: 
- Als onverhoopt het wetsvoorstel het niet haalt of vertraging oploopt, dan hoeft er niet in 

korte tijd andere studiefinanciering te worden toegekend aan instromende studenten (toch 
een basislening i.p.v. een basisbeurs), want zij hebben dan al studiefinanciering. 
Er kunnen geen twijfels ontstaan of er een grondslag/bevoegdheid is om voor 1 september 
2023 de studiefinancieringsbeschikkingen te nemen (want die zit in bestaande wetgeving). 
Er hoeft niet te worden vooruitgelopen op de nieuwe wetgeving (voor de Kamers is dit 
prettig). 

Nadelen: 
DUO geeft aan dat door deze optie de uitvoerbaarheid binnen het gestelde tijdspad onder 
druk zal komen te staan en geeft daarvoor de volgende redenen: 
a. Extra druk op de ICT-organisatie want er moeten verschillende groepen onderscheiden 

worden binnen de ICT-oplossing, waarvoor ook verschillende communicatie uitingen 
gerealiseerd moeten worden; Hier is ook geen rekening mee gehouden bij de 
impactbepaling. 

b. Onduidelijkheid voor de student; 
c. Er ontstaat een grote druk op de uitvoeringsorganisatie, mede door het extreem korte 

tijdspad. 



- Is communicatief wellicht moeilijk uit te leggen voor instromende studenten. Zij 
verwachten een basisbeurs te krijgen, maar moeten nog steeds een lening aanvragen. 
Anderzijds zou dit toch wel uit te leggen moeten zijn, omdat ten tijde van hun aanvraag 
formeel nog het leenstelsel geldt, en er dan bovendien overgangsrecht in de wetsprocedure 
zit dat ervoor zorgt dat hun lening vanaf 1 september 2023 wordt omgezet in een 
basisbeurs. 

II. 	Alle studenten vragen de basisbeurs aan vanaf het moment dat het wetsvoorstel is 
aangenomen in de EK  

Voordelen: 
DUO geeft aan dat deze optie een veel lagere impact zal hebben op de uitvoering. Het 
aantal studenten dat in dit scenario contact moet opnemen met DUO is niet veel meer dan 
in bovenstaande variant, maar deze wijzigingen kunnen automatisch worden verwerkt. Wel 
zullen beide varianten vragen oproepen bij (aspirant-)studenten, waardoor de helpdesk 
vaker gebeld zal worden. 

- Iedereen krijgt meteen vanaf 1 september 2023 de juiste bedragen. 

Nadelen: 
- De basisbeurs wordt niet ambtshalve afgetrokken van de lopende lening van de student. 

De studenten dient zelf de lening naar beneden bij te stellen. Vraagt veel van het 
doenvermogen van de student en niet elke student zal geneigd zijn de lening aan te 
passen. Past daarom niet in het doel van deze wetgeving — het verlagen van de 
studieschulden. Een door DUO aangedragen alternatief is het inzetten van een ICT-
oplossing, waarbij de student in de aanvraagwizzard een tekst te zien krijgt waarin hij erop 
wordt gewezen dat zijn lening niet is verlaagd, terwijI de student nu ook een basisbeurs 
ontvangt. Daarbij kan de student extra gestimuleerd worden het leenbedrag aan te passen. 

- Mogelijke onduidelijkheid bij de aankomende student, omdat vanaf moment inschrijving 1 
april geen basisbeurs kan worden aangevraagd. Er zal twee keer contact met DUO moeten 
worden opgenomen, terwijI in bovenstaand voorstel onder I DUO de aanvraag voor de 
student zal "omzetten". Dit zal op basis van de data van DUO echter maar beperkt 
bijdragen aan de regeldruk, aangezien het grootste gedeelte van de studenten na 1 
september 2023 alsnog gegevens zal moeten wijzigen (aanvragen basisbeurs indien de 
student geen studiefinanciering had aangevraagd, en wijzigen thuiswonend in uitwonend) 

B. Gevolgen voor de rechtspraak 

De gevolgen van het wetsvoorstel voor het aantal beroepszaken en hoger beroepszaken moeten 
worden geschetst in de memorie van toelichting. Het wetsvoorstel moet aan de Raad voor de 
Rechtspraak voor advies worden voorgelegd, parallel aan de internetconsulatie en de 
uitvoeringstoets. Daaraan voorafgaand is afstemming met JenV (directie Rechtsbestel) nodig. JenV 
zorgt ook voor afstemming met de Raad voor Rechtsbijstand. Bij meer beroepszaken zal er 
namelijk ook meer gesubsidieerde rechtsbijstand worden verleend door die Raad. Dit betekent dus 
dat OCW een schatting moet maken van de extra belasting voor de rechtspraak. 

Het wetsvoorstel kan om twee redenen leiden tot extra (hoger) beroepszaken: 

1. Vanwege de herinvoering van de basisbeurs in het ho, met onderscheid tussen thuis- en 
uitwonende studenten. Er zal controle plaatsvinden op de uitwonendenbeurs. Dit zal in een 
aantal gevallen leiden tot omzetting naar een thuiswonendenbeurs, terugvordering van 
studiefinanciering en een boete. Studenten kunnen hiertegen in bezwaar, beroep en hoger 
beroep gaan. 

2. Vanwege de tegemoetkoming voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd 
(de 1 miljard uit het CA). Studenten kunnen tegen het besluit over de tegemoetkoming ook 
in bezwaar, beroep en hoger beroep gaan. 



Directe opbrengsten studiefinanciering 	€ 2.350.340 	2.300.000 

Ad I. Gelet op de herinvoering van de basisbeurs ligt het voor de hand om het aantal huisbezoeken 
uit te breiden in het kader van het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik. 

Op dit moment wordt er alleen in het mbo een uitwonenden basisbeurs verstrekt. DUO voert 
daarom alleen huisbezoeken uit bij mbo-studenten die zo'n beurs ontvangen. In 2020 hebben er 
1100 bezoeken plaatsgevonden. Bij een gelijkblijvend aantal huisbezoeken, zal de "pakkans" 
verkleinen. Door de capaciteit uit te breiden zal ook het aantal bezwaar en beroepszaken 
toenemen. Dit Ieidt er toe dat .18tV na advies van de Raad voor de rechtspraak en de Raad voor 
rechtsbijstand een bedrag bij OCW zullen claimen. 

Vragen aan Stuurgroep: 
- Vindt de Stuurgroep het wenselijk om de controlecapaciteit m.b.t. de uitwonendenbeurs uit te 
breiden n.a.v. de herinvoering van de basisbeurs in het ho? 
-Zo ja, in welke mate? 

In 2021 waren er i.vm. de controle op de uitwonendenbeurs mbo 269 bezwaarschriften en 74 
beroeps- en hoger beroepszaken. 
Als we in dezelfde mate zouden controleren in het ho, dan hebben we het - rekening houdend met 
studentenaantallen mbo en ho - over een uitbreiding van de controlecapaciteit met 	procent. 
Het is redelijk te verwachten dat het aantal bezwaar- en beroepszaken dan ook met procent zal 
stijgen. Dit kan worden aangegeven in de memorie van toelichting en richting .3enV. 

T.a.v. de budgettaire kant: het aantal huisbezoeken is tussen 2014 en 2020 gedaald van 4000 naar 
1100 (vanwege wegvallen basisbeurs ho). Dit is een besparing geweest van 1,8 miljoen (600 euro 
per huisbezoek, excl. BTW). Aan de andere kant zorgen huisbezoeken ook voor een bepaalde 
opbrengst door de afschrikkende werking die ervan uitgaat voor oneigenlijk gebruik 
uitwonendenbeurs en vanwege terugvorderingen en boetes. De hoogte van deze opbrengsten: 

Bated controles MOB 2020 ('Bedragen maal C 1) 

Directe opbrengsten bestuurtijke boete 
(kas) 
Subwtaal directe opbrengsten 
Indicatie preventieve werking 

Totaat 

	

€ 274.9891 	409.000 

	

€2.625.329 
	

2.709.000 
€15.000.000 15.000.000 

C17.625329 17.709.000 

Ad 2. Het is erg lastig een inschatting te maken van het aantal (hoger)beroepzaken dat de 
tegemoetkoming zal opleveren. Er is weinig tot geen referentiemateriaal. We weten wet dat tegen 
de tegemoetkoming wegens studievertraging vanwege COVID-19, nauwelijks beroep is ingesteld. 
Aan de andere kant gaat het nu om een maatschappelijk omstreden maatregel, en betreft het veel 
studenten (ongeveer een miljoen). Daar staat weer tegenover dat tegen de tijd dat de 
tegemoetkoming zal worden verstrekt (2025), de wetgever de knoop heeft doorgehakt en de 
tegemoetkoming zal worden verstrekt o.g.v. een aantal objectieve criteria (zoats inschrijving bij 
een ho-instetling tussen 2015 en 2023). Of studenten daadwerketijk de gang naar de 
bestuursrechter zullen maken, met bijbehorend griffierecht (thans 50 euro), vanwege de retatief 
geringe hoogte van de tegemoetkoming is maar de vraag. PM aanvullen. 
Het is daarnaast mogelijk dat studenten beroep instetlen omdat ze menen (tijdens een bepaalde) 
periode te hebben votdaan aan de objectieve criteria, terwiji daar in de beschikking niet vanuit is 
gegaan. Dit zal met name voorkomen bij de gevalten waarin dit minder duidetijk is, zoats bij de 
migrerend werknemers. 
Ervan uitgaande dat 1 op de 2000 studenten die in aanmerking komt voor de tegernoetkoming in 
(hoger) beroep gaat, gaat het om ongeveer 500 (hoger) beroepszaken in totaal, bezien over de 
gehele tooptijd van de regeling (ca. 15 jaar). 





Bijlage I: Notitie DUO 

Bij de herinvoering van de basisbeurs ontstaat het vraagstuk hoe je ervoor zorgt dat studenten die 
aanspraak kunnen maken op die basisbeurs deze toegekend krijgen. Vanuit OCW is een voorstel 
gedaan hoe zij dit graag ingericht zouden zien. Dit houdt het volgende in: 

• Bij studenten die gebruik maken van de basislening wordt de basislening van rechtswege 
omgezet naar een basisbeurs thuiswonend; 

• Studenten die uitwonend zijn, moeten de uitwonenden basisbeurs aanvragen via Mijn DUO; 
• Bij studenten die minder dan de norm basisbeurs thuiswonend als gevraagd bedrag voor de 

basislening hebben, wordt een basisbeurs ter hoogte van het gevraagd bedrag basislening 
neergelegd; 

• Studenten die geen gebruik maken van de basislening, kunnen een basisbeurs aanvragen 
via Mijn DUO. 

Bij bovenstaande is het belangrijkste uitgangspunt van OCW dat door de aanvraag basisbeurs het 
leenbedrag omlaag gaat. Dat is een doelstelling van de herinvoering van de basisbeurs. 

Vanuit DUO begrijpen we dat uitgangspunt, maar als uitvoeringsorganisatie denken we dat de 
voorgestelde oplossing niet de juiste oplossing is. In bovenstaand voorstel zien we veel nadelen 
voor de uitvoeringsorganisatie, die maken dat de uitvoerbaarheid binnen het gestelde tijdspad 
onder druk komt te staan. Redenen hiervoor zijn: 

• Extra druk op de ICT organisatie want er moeten verschillende groepen onderscheiden 
worden binnen de ICT oplossing, waarvoor ook verschillende communicatie uitingen 
gerealiseerd moeten worden; 

• Onduidelijkheid voor de student; 
• Er ontstaat een grote druk op de uitvoeringsorganisatie, mede door het extreem korte 

tijdspad. 
De drie redenen werken we hieronder verder uit: 

ICT oplossing 
Bij de ICT oplossing, zoals deze door DUO is geschetst in de fiches, is geen rekening gehouden met 
een differentiering in groepen. Eerder is geschetst dat het ideaalplaatje voor DUO is dat in april de 
ICT oplossing klaar is en studenten de basisbeurs kunnen aanvragen. Hiermee zou in elk geval een 
groot deel van de instromers per september 2023 meteen de juiste SF producten kunnen 
aanvragen. We zien nu dat het tijdspad een andere is. In de planning zoals die er nu ligt wordt de 
nieuwe wetgeving pas begin juli gepubliceerd. Pas dan kan DUO de basisbeurs weer als product 
aanbieden in de aanvraag Studiefinanciering voor het Hoger Onderwijs. Het gros van de studenten 
zal echter al een aanvraag hebben gedaan, waarbij nog sprake was van de huidige wetgeving. 
Zittende studenten worden gecontinueerd met de bedragen uit het leenstelsel, nieuwe studenten 
vragen al voor mei 2023 aan en krijgen ook een toekenning conform het leenstelsel. Begin juli 
2023 zal DUO voor studenten in het HO een herziening van de Studiefinanciering moeten 
uitvoeren, omdat er nieuwe normen voor de basislening zijn. 

Het eenvoudigst voor DUO is om deze herziening te doen voor alle HO studenten op een uniforme 
wijze. Voor het grootste deel van de studenten zal de herziening geen effect hebben (bijna 60% 
van de studenten in de prestatiebeursfase heeft geen lening) en bij de studenten die meer 
basislening lenen dan de nieuwe norm, zal er een nieuwe toekenning met een lager bedrag 
ontstaan voor de lening. In de bijlage zijn rekenvoorbeelden opgenomen. 

Bij het voorstel van OCW geldt dat DUO groepen moet definieren die een verschillende benadering 
vragen. De groepen die we op dit moment onderkennen in deze oplossing zijn: 

• Studenten zonder lening 
• Studenten die uitwonend zijn 

Studenten waarbij de basislening deels wordt omgezet naar basisbeurs 
Studenten waarbij de basislening geheel wordt omgezet naar basisbeurs en er een 
gevraagd bedrag prestatiebeurs wordt neergelegd 



Dit vergt een extra ICT aanpassing die niet is meegenomen in de impactbepaling, die we tot nu toe 
hebben gehanteerd (fiche). Het definieren van de verschillende groepen blijkt in praktijk lastig. 
Iemand die deze maand niet leent, kan volgende maand wel lenen. Het is dus volop in beweging. 
Recente ervaringen met het definieren van verschillende groepen die ook elk een eigen benadering 
vragen, tonen aan dat het complex en zeer tijdrovend is. Voorbeelden hiervan zijn de verlenging 
van het OV recht en de conversie levenlanglerenkrediet. 

Onduidelijkheid voor student 
Er is geen eenduidige situatie voor alle studenten, ieder van de vier hierboven genoemde 
doelgroepen vraagt een eigen benadering en communicatie. 

• Bij de situatie waarbij de basislening wordt omgezet naar een basisbeurs en het gevraagde 
leenbedrag lager is dan de norm basisbeurs, moet DUO een aanvraag neerleggen die voor 
de student niet herkenbaar is, namelijk een aanvraag "gevraagd bedrag prestatiebeurs" 
alias spaarpotje. Hierin moet dan ook de hoogte van de toegekende aanvullende beurs in 
september 2023 worden meegenomen. Let wel, de AB kan ook 0 euro zijn. Bij herzieningen 
en continueringen is er grote kans dat dit "gevraagd" bedrag prestatiebeurs de uitbetaalde 
hoogte van de aanvullende beurs gaat beperken. Hoewel dit niet uitbetaalde bedrag als 
spaarpotje wordt uitgekeerd bij diplomaomzetting is de student zich niet bewust van deze 
beperking. In de rekenvoorbeelden is hiervan een voorbeeld opgenomen. 

• Uitwonende student met lening krijgt in eerste instantie een basisbeurs thuiswonend. Onze 
inschatting op basis van laatste maand vorige basisbeursstelsel (augustus 2015) is dat dit 
circa 60% van de studenten met een basislening betreft. Dit betekent dat deze groep toch 
nog actie moet ondernemen waarbij ook hier de wens is dat hij daarbij zijn leenbedrag 
verlaagt. Om dit te bevorderen zijn dezelfde aanpassingen benodigd als elke student 
zijn/haar basisbeurs zeif moet aanvragen. 

• De groep die geen lening heeft, verwacht mogelijk automatisch een basisbeurs toegekend 
te krijgen. Immers andere studenten krijgen dat ook. 

• Wat is de boodschap aan nieuwe aanvragers? Willen we deze eerst een lening laten 
aanvragen wetende dat deze (deels) wordt omgezet naar een basisbeurs? 

Vanuit het perspectief van de student kleven er de nodige nadelen aan het voorstel. Vanuit DUO 
zien we veel voordelen in een oplossing die voor elke student hetzelfde is. Daarbij geldt dat hoe 
eenvoudiger de actie is, hoe groter de kans dat de student zeif zijn zaken kan regelen via Mijn 
DUO. 

Druk op de uitvoeringsorganisatie 
Vanuit DUO zien we dat de tijdslijnen zeer krap zijn en dat het zwaartepunt voor de uitvoering in 
de zomer van 2023 komt te liggen. In elk scenario zal het zo zijn dat een aanzienlijke groep 
studenten zeif een actie in Mijn DUO moet gaan doen om de basisbeurs te gaan ontvangen waar ze 
recht op hebben. DUO verwacht dus ook veel klantcontact hierover wat niet met de huidige 
bezetting opgevangen kan worden. 

Op dit moment zien we dat vacatures voor de kennisintensieve uitvoeringsorganisatie die OVG is, 
lastig in te vullen zijn. Gezien de complexiteit van de wet- en regelgeving m.b.t. Studiefinanciering 
is voor het telefonisch beantwoorden van vragen MBO+ of HBO niveau gewenst. De arbeidsmarkt 
kent op dit moment een grote vraag, waardoor weinig mensen met het gewenste niveau zich 
melden. DUO heeft er daarom baat bij voor de herinvoering van de basisbeurs maximaal creatief te 
kunnen worden in het kunnen inzetten van personeel. Een eenvoudige herinvoering van de 
basisbeurs, waarbij de inhoud van de communicatie naar studenten eenduidig is, is daarbij 
essentieel. De redenen hiervoor zijn: 

• Hoe eenduidiger de situatie hoe makkelijker de student zeif zijn weg vindt en hoe minder 
klantcontact er nodig is. 

• Het opleidingstraject kan kort gehouden worden 
• Er kan meer met standaardscripts gewerkt worden 
• Er kunnen bij de werving van personeel andere selectiecriteria gehanteerd worden dan bij 

een oplossing waarbij meer kennis nodig is van Studiefinanciering 



• De gemiddelde gesprekstijden zijn korter bij een eenduidige oplossing 

Bij elke oplossing geldt dat we circa 475.000 studenten raken in dit traject. Van een groot deel 
van hen wordt gevraagd een aanvraag te doen in Mijn DUO. Dit is dus anders dan bij continueren, 
waarbij voor de meeste studenten geldt dat ze niets hoeven te doen en slechts een deel lets wil 
aanpassen. In korte tijd moeten we zorgen dat studenten hun wijziging kunnen doorgeven in Mijn 
DUO. Daarbij geldt dat hoe eenvoudiger de actie is, hoe groter de kans dat de student het zonder 
hulp van een medewerker kan regelen. Hoe meer diversiteit in groepen studenten die allemaal 
andere wijzigingen meten doorgeven, hoe groter de belasting van de uitvoeringsorganisatie. Dit 
resulteert in een verslechtering van de (telefonische) bereikbaarheid, lange wachttijden waarmee 
we de kiant niet goed kunnen ondersteunen. 

De doelgroep cijfermatig 

Als we kijken naar de doelgroep, dan zien we dat 54% van de studenten geen lening heeft 
aangevraagd (cijfers over januari 2022). Het betreft een kleine 260.000 studenten. Voor deze 
studenten geldt dat ze zelf een basisbeurs moeten gaan aanvragen. Hierbij kan de student indien 
gewenst het gevraagd bedrag op nul euro zetten als de student zich zorgen maakt dat de 
prestatiebeurs moet worden terugbetaald. 

De overige 46% van de studenten (circa 215.000) leent een bedrag. Ongeveer 60% hiervan is 
uitwonend (gebaseerd op laatste maand voor invoering leenstelsel). Dat komt neer op ruim 
129.000 studenten. Circa 86.000 studenten zijn thuiswonend. 

Geen lening  Lening en Uitwonend Lening en thuiswonend 
260.000 86.000 129.000 

Iedereen die geen lening heeft en iedereen die een lening heeft en uitwonend is, zal een 
aanvraag in Mijn DUO moeten doen. Dat gaat dus om 389.000 studenten. 

Als we kijken naar het leenbedrag van studenten zien we dat van de studenten die een bedrag 
lenen, ongeveer 65% het maximale leenbedrag aanvraagt. Kijkend naar het voorstel van OCW om 
de basislening om te zetten naar een basisbeurs, dan heeft dit voor de hoogte van het leenbedrag 
effect bij maximaal 75.000 studenten. Een deel van deze studenten heeft op dit moment een 
lening van nul euro en een deel heeft een heel laag bedrag. Het verlagen van de lening heeft dus 
een marginaal effect en geldt voor een relatief klein percentage. 

Voorstel DUO 
Op basis van bovenstaande is DUO van mening dat het voorstel vanuit OCW niet de juiste 
oplossing biedt. Het overgrote deel van de studenten moet hoe dan ook via Mijn DUO een aanvraag 
doen. De voorgestelde oplossing leidt tot een grotere ICT inspanning, waarvan we de impact op dit 
moment nog niet kennen. Het leidt tot een zware belasting van de uitvoeringsorganisatie en het 
leidt ook tot onduidelijkheid voor de individuele student. Daarom wil DUO onderzoeken welke 
aanpak het meest geschikt is voor de herinvoering van de basisbeurs, rekening houdend met de 
volgende uitgangspunten: 

• Het toekennen van de basisbeurs leidt bij voorkeur tot een lager leenbedrag (tenzij de 
student bewust een hoger totaalbedrag wil) 

• Het moet voor de studenten eenvoudig zijn de basisbeurs te krijgen die hoort bij zijn 
woonsituatie. 

• De ICT oplossing wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden 
• De oplossing zorgt voor een zo laag mogelijke impact op de uitvoeringsorganisatie. 

Een alternatief om het bezwaar van OCW tegemoet te komen kan zijn om een ICT oplossing te 
kiezen die in lijn ligt met de oplossing voor het tegengaan van het niet-gebruik van de aanvullende 
beurs. Hierbij wordt de student door middel van communicatie gewezen op het niet hebben 
aangevraagd van een aanvullende beurs (terwijI daar wel recht op is). In deze ICT-oplossing kan, 



voordat de online aanvraag voor een basisbeurs in Mijn DUO wordt bevestigd, een tekst in de 
aanvraagwizard worden getoond. Deze tekst wijst de student erop dat de lening (naast de 
basisbeurs) niet is aangepast/verlaagd, bij de aanvraag voor een basisbeurs. Daarbij kan de 
student extra gestimuleerd worden het leenbedrag aan to passen. 



basisbeurs geen basisbeurs geen basisbeurs 
aanvullende beurs 
(max) 419.04 419,04 
rentedragende lening 513,83 237,83 
Totaal 932,87 

toekenning oorspronkelijk herziene toekenning 

basisbeurs 
aanvullende beurs (max) 
rentedragende lening 
Totaal 

toekenning 
oorspronkelijk 
geen basisbeurs 

250  
50 

300 

herziene toekenning 
geen basisbeurs 

250 
50 

300 

basisbeurs 
aanvullende beurs (max) 
rentedragende lening 
Totaal 

toekenning 
oorspronkelijk 
geen basisbeurs 

250  
50 

300 

herziene toekenning 
50 

250 
0 

300 

toekenning 
oorspronkelijk 

50 
herziene toekenning 

50 basisbeurs 

Bijlage II: Rekenvoorbeelden DUO 

In onderstaand voorbeeld staat voor een student die maximaal leent, eerst de toekenning zoals we 
die bij continueren toekennen in oktober 2022 zullen neerleggen. In de kolom daarnaast is het 
effect te zien als we de herziening op basis van de nieuwe normen doorvoeren. Hierbij is de variant 
zoals DUO die geschetst heeft weergegeven, waarbij alle studenten een aanvraag voor de 
basisbeurs moeten doen. Voor de berekening zijn de normen voor de aanvullende beurs en de 
lening van 2022 gebruikt. Voor de herziening is ervan uitgegaan dat de norm basisbeurs uitwonend 
276 euro wordt. 

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de toekenning eruit komt te zien als deze student een 
basisbeurs aanvraagt. 

basisbeurs 
inwonend  basisbeurs uitwonend 

basisbeurs 98 276 
aanvullende beurs (max) 419,04 419,04 
rentedragende lening 237,83 237,83 
Totaal 932,87 754,87 

In onderstaand rekenvoorbeeld is weergegeven wat er met de toekenning gebeurt als iemand een 
bedrag leent en DUO de toekenning wel herziet, maar geen basisbeurs neerlegt. 

En in het laatste voorbeeld zien we de berekeningswijze zoals in het voorstel van OCW: 

In dit voorbeeld legt DUO een gevraagd bedrag prestatiebeurs neer. Er is geen mogelijkheid een 
gevraagd bedrag prestatiebeurs basisbeurs en een gevraagd bedrag prestatiebeurs aanvullende 
beurs aan te vragen of te registeren. Dit gevraagde bedrag is dus altijd overkoepelend over de 2 
prestatiebeurs componenten. Daar zit ook het knelpunt. Als de aanvullende beurs wijzigt, dan 
krijgt de student een herziening, zonder zich ervan bewust te zijn dat er sprake is van een 
gevraagd bedrag. In het voorbeeld ligt er een gevraagd bedrag prestatiebeurs van 300 euro. De 
aanvullende beurs wordt herzien doordat een broer of zus gaat studeren. Het effect hiervan is in 
onderstaande tabel weergegeven. 



aanvullende beurs (max) 
	

250 
rentedragende lening 
	

0 
Totaal toegekend 
	

300 
Totaal uit to betalen 
	

300 

400 
0 

450 
300 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: Paar dingen 
Datum: 	 dinsdag 22 maart 2022 09:58:02 

Goed om te doen met studenten. 

Spreken julllie wel deze week al met studenten? 

En: geef 56 uur maar mee met 5.1.2e. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 22 mrt. 2022 om 09:30 heeft 5.1.2e 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha" 2epaar dingen: 

• Het lijkt ons verstandig dat M volgende week de studenten uitnodigt om te praten over 

de hoofdlijnenbrief SF. OK als wij deze afspraak gaan inplannen? 

• Vrijdag ligt de brief in de MR; weet even dat ik donderdag en vrijdag op vakantie ben 

mocht er nog iets opkomen. Manuel is heer en meester. 

• Wil je vanmiddag nog M bevragen op uitvoering 56 uursnorm? 

Hoor graag! 
Gr" 

5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

m:5.1.2e 
carrunocw.n1 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	hoofdlijnenbrief 3.1_MR schoon na RWIZO.docx 
Datum: 	 woensdag 23 maart 2022 17:32:06 
Bijlagen: 	hoofdignenbnef 3.1 MR schoon na RWIZO.docx 

Paar kleine suggesties in brief. 

En nog de vraag: wat moet er precies aan voorbereidende nota's mee? Bij andere 
voorstellen zie ik vaak alleen laatste beslisnota meegaan. Ik heb er geen strong feelings 
over, maar wel graag een lijn vanuit OCW. (Check bij 'Open OCW') 

En dan nog 1 vraag: welke variant hebben wij gebruikt tbv doorrekening CA? 
En hoever wijkt de 255 van de uitwonende beurs of van onze indicatie tbv CA 
doorrekening. Moet niet een teleurstellend verschil zijn. 

Groet, 
5.1.2e 



Van: 	 5.1.2e 
aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: bullets bespreking SF-brief MR 
Datum: 	donderdag 24 maart 2022 13:10:59 

Ok 

Verstuurd vana 	iPhone 

Op 24 	. .022 oin 10:45 heeft 5.1.2e 
,minocw.nl> het volgende geschreve 

2e 

Op verzoek van 5.1.2e (CC) hierbij wat bullets voor de toelichting die de minister in de MR kan 
geven op de brief. Als jij akkoord bent, neemt 5.. 2e ze mee. 

NB lk heb het nu sec feitelijk gehouden; als je wil kan ik preventief ook wat opnemen voor als er 
vragen komen over het verschil in hoogte tussen de nieuwe basisbeurs en het stelsel van 2015. 

• Naar aanleiding van de RWIZO is de brief gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de 

voorkeursvariant. 

• In de oude voorkeursvariant wend geld uitgetrokken voor het tegengaan voor niet-

gebruik van de aanvullende beurs in het hoger onderwijs en het schrappen van de 

bijverdiengrens in het Mbo. 

• Met deze oude voorkeursvariant zouden verschillen tussen HO en Mbo in stand blijven, 

nI. dat het Mbo strengere terugbetaalvoorwaarden zou kennen en dat niet-gebruik van 

de aanvullende beurs in het Mbo niet zou warden tegengegaan. 

• In de nieuwe voorkeursvariant worden de terugbetaalvoorwaarden in het Mbo, 

vergelijkbaar met die in het HO, en dus soepeler dan nu. Daarnaast wordt ook niet-

gebruik in het Mbo tegen gegaan, en niet alleen in het HO. Naast dat dit moeilijk 

uitlegbare verschillen voorkomt, draagt dit ook bij aan kansgelijkheid. 

• Gevolg wel dat het bedrag voor de basisbeurs lager wordt (255 uit, 91 thuis) dan in de 

oude voorkeursvariant (270 uit, 97 thuis). 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 

Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

M: 0655.' :2e 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 
	 5.1.2e 

Onderwerp: 	FW: Terugkoppeling RWIZO 
Datum: 	 dcoderdag 24 maart 21122 17:23:13 
Bijiagen: 	 ti -;41 kri '44 	bat014.11.111 II,. E.' &i I 

RWI7 

Hai 5.1.2e, 

Nog even ter info: in de RWIZO dinsdag is afgesproken dat in de hoofdlijnenbrief ook 
nog wordt meegenomen het aanpassen van de terugbetalingsvoorwaarden in het mbo 
en het terugdringen van het niet-gebruik van de aanvuliende beurs in het mbo. Dat kost 
oak weer geld en zorgt voor een lagere basisbeurs in het ho. In deze vorm zal de brief 
morgen na de MR warden verstuurd naar de Kamer en gepubliceerd (hoewel de inhoud 
gisteren dus al is uitgelekt). 
Morgen komt het concept-wetsvoorstel jouw kant op. 

Groat, 

5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 13:53 
Aan:5.1 .2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 	@duo.n1>; 
5.1.2e 	 @duo.nl>; 5.1 .2e 	 0minocw.ni>; 
5.1.2e 	 @minocw.nl>5.1.2e 	 @minocw.n1Y, 
5.1.2e 	 0minocw.ni›,5.1 .2e 	 @minocw.al> 
CC:5.1.2e 	 @minocw.ni> 
Onderwerp: RE: Terugkoppeling RWIZO 

Dag alien, 

De brief is overeenkomstig de wensen van de RWIZO aangepast en wordt nu voorgelegd 
aan DGHBWE en de minister. Bijgevoegd de nieuwe versie (1 met tracks en 1 schoon). 

Groeten, 
5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 0minocw.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 16:56 
Aan:5.1 .2e 	0duo.nb.,5.1  .2e 

Pminocw.nl>5.1.2e 
Pminocw.ni>;5.1.2e 

5.1.2e 	 Pminocw.ni› 
CC:4.'1.2e 	 Pminocw.nl› 
Onderwerp: Terugkoppeling RWIZO 

Dag allernaal, 

@duo. ni>.;  5.1 .2e 
@mioocw.nl>5.1 .2e 

minocw.n1>; 

We hebben de terugkoppeling van de RWIZO gehad en daar kwam uit dat we de 
voorkeursvariant toch nog gaan aanpassen. Daarin worden nu oak het niet-gebruik ab in 
het mbo en de leenvoorwaarden in het mbo meegenomen. We focussen ons nu op de 
aanpassing van de brief - want die moet vrijdag uit maar zullen morgen ook kijken 



wat de gevolgen zijn van met name die laatste maatregel voor het wetsvoorstel en 
komen dan weer bij jullie op de lijn. 

We houden jullie op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 
Senior beleidsmedevi- kc.-  5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 12515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 12500 E3J I Den Haag 

M: 06-5.1.2e 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 

Cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Hoofdlipenbrief 
Datum: 	zaterdag 26 maart 2022 17:57:28 

Ha alien. 
Minister N-roeg mij zijn complimenten aan team basisbeurs over to brengen nay hoofdlijnenbrief. 
Hierbij! 
Sluit ik mij helemaal bij aan. 
Stuur magi• door naar wie ik. vergeten ben... 
Groet, 
5A2e 

Verstuu -d vanaf iuiin iP lone 
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Van: 
	 5.1.2e 

Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Reactie 
Datum: 	 dinsdaq 29 maart 2022 11:26:03 

Hi alledrie 
1k meld even dat ik nog niet klaar ben met het lezen van het wetsvoorstel en de MvT. 
lk hoop jullie einde van de dag/vanavond mijn reactie to kunnen sturen. 12 uur red ik zeker niet. 
1k ben nog niet kapot van algemene deel vd toelichting. de hoofdlijnenbrief bevat m.i. meer heldere passages. 
Misschien kan daar ook meer naar verwezen worden (na het debat)? 

Groet 
k-7 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Van: 	 5.12e 
Aan: 	 5.1.2e 

5.1.2e 
Onderwerp: 	nota kieine punten basisbeurs 
Datum: 	 dinsdag 29 maart 2022 17:41:07 
Bijiagen: 	 4s! Li 10... 	 '411 

Hoi 5.1.2e, 

Na de stuurgroep van afgelopen week heb ik nog contact gehad met JenV (5.1 e 
) over de juridische kant van de invoering van de basisbeurs in 2023. Zijn er 

eventueel nog juridische risico's als DUO de basisbeurzen gaat toekennen nadat de EK 
het wetsvoorstel heeft aangenomen, maar de bepalingen nog niet in werking zijn 
getreden (zij zouden per 1 september 2023 in werking treden)? Ik heb hierover met 

F1 2 gesproken, die de casus ook met 51 2e 	had afgestemd. Hun advies was 
om diet net even anders te doen, nl. de bepalingen over de basisbeurs z.s.m. (dag na 
publicatie in Stb.) in werking te laten treden, waarbij dan wordt geregeld dat zij voor het 
eerst toepassing vinden in studiejaar 2023/24. Op deze rnanier zou DUO de 
basisbeurzen toch voor 1 september 2023 al kunnen toekennen en is de wettelijke basis 
daarvoor onomstreden. Dit lijkt mij een prima advies. Dit is gisteren besproken met 
HO&S en DUO. Zo staat het nu ook in de bijgaande 'kleine punten-nota' die in de loop 
van de week richting de minister gaat (ligt nu bij 5.1 2e ). 

Groet, 

Van:5.1.2e 
Verzonden: maandag 28 maart 2022 14:11 
Aan: 	 Pminacw.n1;5.1.2e 	 Pminocw.n1  
Onderwerp: Wetsvoorstel herinvoering basisbeurs - enkele beslispun en met sugg RD.docx 

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e 

Hierbij mijn tekstsuggesties voor de kleine punten nota. Hebben jullie nog punten? 
Wat betreft de invoering in 2023, pleitte5.1 .2e (die met 5.1.2e 	had ) dus voor 
een lets andere variant dan wij voor ogen hadden. 
Bij de variant waarbij DUO al gaat toekennen vanaf EK-akkoord, maar v66rdat de 
wettelijke bepalingen over de basisbeurs al in werking zijn getreden (1 september), 
voorzagen zij problemen als tegen de toekenningsbeschikkingen van DUO (die 
afwijzingen kunnen zijn) bezwaar en beroep zou warden ingesteld. In die variant is er op 
het moment van de toekenningsbeschikking nog geen geldende wettelijke grondsiag, 
terwijt dan al wel de bezwaar- en beroepstermijn gaat lopen. Vandaar de suggestie am 
de inwerkingtreding naar voren te halen (z.s.m. na publicatie Staatsblad) en dan ergens 
te regelen dat de bepalingen voor het eerst toepassing vinden op 1 september 2023, om 
zodoende een heldere wettelijke grondsiag te hebben voor de beschikkingen. Mij lijkt dat 
wel een goed advies, omdat het in de tijd niet zoveel scheelt (als we de wet snel na EK-
akkoord publiceren). 
We moeten nog even kijken hoe we dit precies kunnen regelen (in wetsvoorstel of in het 
inwerkingtredingsKB). 
In het sociale domein worden volgens 5.1.2e beschikkingen voor rechthebbenden soms 
al wet voor de IWT-datum voorbereid, maar worden die pas verzonden vanaf de IWT-
datum (dat zou voor studenten minder gunstig zijn, want dan zou DUO pas vanaf 1 
september beschikkingen kunnen versturen). 

Groet, 



5.1.2e 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

TER BESLUITVORMING 
	 Hoger Onderwijs en 

Aan: MOCW 
	 Studiefinanciering 

Van 
5.1.2e 
T 

Datum 
17 maart 2022 

Referentie 

nota 	Wetsvoorstel herinvoering basisbeurs - enkele 
	 Bijlagen 

beslispunten 

Aanleiding 
Eerder is de voorkeursrichting - zoals opgenomen in de hoofdlijnenbrief - voor 
zowel de herinvoering van de basisbeurs als de tegemoetkoming vastgesteld. Het 
debat hierover voert u op 4 april met de Tweede Kamer. Volgens de planning 
start de internetconsultatie op 11 april, daarom worden u nu enkele andere 
besluiten voor het wetsvoorstel vastgesteld. Het betreft kleinere aanpassingen die 
we nu in het wetsvoorstel mee willen nemen, zodat alle partijen in de consultatie 
daar ook op kunnen reageren. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd: 

• Het huidige artikel 6.2a WSF 2000 - dat regelt dat ho-studenten die een 
jaar verlenging prestatiebeurs hebben gekregen vanwege een handicap of 
chronische ziekte een korting op hun studieschuld krijgen - te schrappen; 

• Voor het toekennen van de basisbeurs aan studenten voor studiejaar 
2023-2024 te besluiten dat alle studenten een aanvraag indienen nadat 
de wet is gepubliceerd; 

• Het maximale leenbedrag voor studenten te verminderen met de 
basisbeurs voor uitwonenden. Dit heeft o.a. tot gevolg dat het totale 
budget waarover een thuiswonende student kan beschikken lager wordt 
dan onder het leenstelsel. 

Toelichting 
Artikel 6.2a 
Advies:  U wordt geadviseerd artikel 6.2a bij herinvoering van de basisbeurs te 
schrappen. 

• Bij invoering van het leenstelsel is artikel 6.2a toegevoegd aan de WSF 
2000. Dit artikel regelt dat ho-studenten met een handicap of chronische 
ziekte een korting op hun studieschuld krijgen van € 1.200 als zij een 
diploma hebben gehaald en gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 
om een extra jaar prestatiebeurs te ontvangen. 

• De regeling voor studenten met een handicap of chronische ziekte om een 
jaar langer prestatiebeurs te ontvangen bestaat al langer (artikel 5.2b). 

• Met de invoering van het leenstelsel werd deze verlenging echter minder 
'waard'. De student kwam immers niet langer in aanmerking voor een 
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extra jaar basisbeurs. Daarom is artikel 6.2a met daarin de korting van € 
1.200 op de studieschuld opgenomen in de WSF 2000. 

• Met het herinvoeren van de basisbeurs keert de bestaande verlenging van 
een jaar prestatiebeurs weer terug naar haar oude waarde. 

• Bovendien zou het in stand houden van artikel 6.2a zorgen voor een 
verschil tussen mbo-studenten en ho-studenten, nu ze allebei weer een 
basisbeurs krijgen. 

• Daarom wordt u geadviseerd artikel 6.2a te schrappen. 

Toekennen basisbeurs voor studiejaar 2023-2024 
Advies: u wordt geadviseerd ervoor te kiezen om alle studenten die een 
basisbeurs willen ontvangen deze te laten aanvragen, nadat de wet tot 
herinvoering in het Staatsblad is gepubliceerd. 

Bij de invoering van de basisbeurs in 2023 zijn verschillende belangen te 
onderscheiden. Er bestaat ten eerste de wens om studenten zo tijdig mogelijk 
duidelijkheid te geven over de basisbeurs waarop zij in studiejaar 2023-2024 
kunnen rekenen. Het parlement moet anderzijds het wetsvoorstel zorgvuldig 
kunnen behandelen waardoor de parlementaire behandeling eventueel tot aan het 
zomerreces van 2023 kan duren. Tot slot moet er een adequate juridische 
grondslag zijn voor de toekenningsbeschikkingen die DUO neemt voor de 
basisbeurzen. Om al deze belangen zo goed mogelijk te bedienen, wordt 
voorgesteld dat de basisbeurs voor aanvang van studiejaar 2023-2024 kan 
worden aangevraagd en toegekend, maar pas na de publicatie van de wet in het 
Staatsblad. Afhankelijk van het verloop van de parlementaire behandeling is dit in 
mei, juni of juli 2023. 

Daarnaast is onderzocht of het mogelijk is om voor studenten die een basislening 
hebben, deze lening automatisch om te zetten in een basisbeurs, zodat deze 
studenten geen aanvraag voor een basisbeurs meer zouden hoeven in te dienen. 
DUO heeft aangegeven dat dit uitvoeringstechnisch te ingewikkeld is, omdat dan 
verschillende groepen studenten (met en zonder lening) zouden moeten worden 
onderscheiden in de systemen en in de communicatie. 

Uitwerking:  
• Alle studenten die vanaf 1 september 2023 een basisbeurs willen 

ontvangen, moeten deze aanvragen (via Mijn DUO). Hetzij een 
thuiswonendenbeurs, hetzij een uitwonendenbeurs. Dat geldt ook voor 
studenten die al studiefinanciering ontvangen. 

• De basisbeurs kan worden aangevraagd vanaf de dag na de publicatie van 
de wet in het Staatsblad (afhankelijk van de loop van de parlementaire 
behandeling is dit in mei, juni of juli 2023). Eerder overgaan op het 
nieuwe systeem van aanvragen basisbeurs zou te veel (juridische) 
onzekerheid geven, zowel voor OCW/DUO als voor studenten. Het 
wetsvoorstel kan namelijk nog vertraging oplopen en worden uitgesteld 
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met een jaar, of zelfs worden weggestemd. Door aan te sluiten bij de 
publicatie van de wet, wordt het parlement ook niet voor voldongen feiten 
geplaatst. 

• Instromende studenten kunnen voorafgaand aan de publicatie van de wet 
eventueel al wel studiefinanciering aanvragen, maar dat is dan wel de 
bestaande studiefinanciering conform het leenstelsel 
(studentenreisproduct, basislening, aanvullende beurs). In de 
communicatie en in Mijn DUO worden zij erop gewezen dat zij er ook voor 
kunnen kiezen om de studiefinanciering pas aan te vragen als de 
wetgeving over de basisbeurs is aangenomen en gepubliceerd, en dat dit 
als voordeel heeft dat zij dan beter in staat zijn een lening of te sluiten die 
optimaal aansluit bij hun persoonlijke situatie. 

• Zittende studenten die een basislening hebben, alsook instromende 
studenten die een basislening hebben aangevraagd, zullen bij de 
aanvraag van de basisbeurs (o.a. door meldingen in het aanvraagscherm 
in Mijn DUO) maximaal worden gestimuleerd om hun basislening 
navenant te verminderen. Dit om onnodige schulden te voorkomen. 

Verminderen maximale leenbedrag 
Advies: u wordt geadviseerd het huidige maximale leenbedrag voor studenten te 
verminderen met de hoogte van de basisbeurs voor uitwonende studenten 

• Studenten ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. 
• Hierin is een onderscheid aangebracht voor uit- en thuiswonenden, want 

een thuiswonende student heeft in zijn totaliteit minder financiele 
middelen nodig voor het levensonderhoud. 

• Onder het leenstelsel was er geen onderscheid meer tussen thuis- en 
uitwonende studenten. Het devies was dat elke student een lening kon 
vragen voor het bedrag dat hij/zij nodig dacht te hebben. 

• De herinvoering van de basisbeurs leidt er toe dat dit onderscheid wel 
weer wordt teruggebracht en daarmee is er dus ook een verschil tussen 
thuis- en uitwonenden in het maximale beschikbare bedrag. 

• Het maximale bedrag voor de thuiswonende student ligt hoger dan het 
maximale bedrag voor invoering van het leenstelsel, maar zo'n € 160 
lager dan het maximale bedrag tijdens het leenstelsel. 

• Dit onderscheid is te rechtvaardigen op grond van het verschil in totale 
kosten die thuis- en uitwonenden hebben door bijvoorbeeld huur en 
boodschappen. 
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€ 53.900 € 53.900 € 53.900 Inkomen ouders voor 
minimale aanvullende 
beurs 

Thuiswonend: 
€ 55.400 
Uitwonend: 
€ 56.400 

€ 91 Basisbeurs 
thuiswonend 

€ 419 Aanvullende beurs 
maximaal 
(thuiswonend mbo) 

€ 419 Aanvullende beurs 
maximaal uitwonend 

€ 933 Maximaal 
uitwonend 

€ 769 Maximaal 
thuiswonend 

Voorkeursvariant* Oude 
stelsel 
(naar 
prijspeil 
2022) 

Mbo nu HO nu 

Basisbeurs uitwonend € 255 € 313 € 289 €0 
€0 € 112 € 88 

€ 419 € 276 € 363 

€ 419 € 299 € 386 

Lening uitwonend € 259 € 514 € 321 € 193 

Lening thuiswonend €259 € 514 € 321 € 193 
C 933 C 933 C 868 

C 933 € 709 C 644 

Inkomen ouders voor 
maximale 
aanvullende beurs 

€ 34.600 of lager € 34.600 of 
lager 

€ 34.600 of 
lager 

€ 38.590 of 
lager 

Datum 
17 maart 2022 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Nvt. 
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Woensdag 30 maart — reactie voor 9:30 31/3 DGHBWE 
Donderdag 31 maart 14:00 Tas M 

Vragen verzenden Vrijdag 1 april 14:00 

Vragen ontvangen 
Vragen uitgezet bij dossierhouders 

Dinsdag 29/3 15:00 
Dinsdag 29/3 15:30 

Deadline dossierhouders 
Concept set compleet 
Input Duo/wiziFEz'1 5.1.2e 
Definitieve set compleet 

Woensdag 30/3 12:00 
Woensdag 30/3 12:30 
Woensdag 30/3 12:30 — 15:00 
Woensdag 30/3 17:00 

168 
Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
RV: Vooraank 	Schriftelijke vragen TK 
woensdag 30 mart 2022 09:31:59 
Seht.iftertike vraoen DEEckxx 

Hoi 5.1.2e 

Een update over de schriftelijke vragen van de Kamer n.a,v. de h fdlijnenbrief: er zijn 
gisterenmiddag 105 vragen binnengekornen, zie bijgaand. Er zat maar 1 vraag veer WJZ 
bij, die we in concept hebben beantwoord, net als een andere vraag (ook bijgevoegd). 
De rest is allemaat beleidsinhoudetijk. 
Zo rend het middaguur zie schema hieronder zou een versie van de beantwoording 
van de vragen naar ons toe moeten komen. 
Heb jij nog behoefte dit te bespreken? Dan kunnen we wat prikken, by. om 14 uur. Ik 
kan me ook goed voorstellen 'dat je het wet gelooft' en de beurt laat passeren, omdat 
het dus (vrijwei) allemaal beleidsinhoudelijke vragen zijn. 

Greet, 

5.1.2e 

Van:5.1 .2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:06 
Aan:

&La 
	 @duo.nI>; 5.1.2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 
@minocw.nl>5.1 .2e 

5.1.2e 	@minocw.nI> 
CC:5.1 .2e 	@minocw.ni>; 5.1.2e 
Onderwerp: Vooraankondiging - Schriftelijke vragen TK 

Dag allemaal, 

@duo.n >; 5.1 .2e 
@minocw.n1>-, 5.1 .2e 

@minocw.nI>; 

@minocw.nl> 

Er is vandaag een verzoek ingediend door de Tweede Kamer voor een schriftelijke 
vragenronde tussen het uitkomen van de brief vanmiddag en het debat op 4 april. Zoals 
het er nu uit ziet krijgen we dinsdagmiddag de vragen en moeten die vrijdag veer 14:00 
beantwoord zijn. Dat leidt tot het volgende tijdschema voor de beantwoording: 

Zouden jullie op woensdagmiddag tijd kunnen reserveren om door de antwoordenset 
heen te gaan en eventueel ook jullie MT-Ieden willen informeren dat er mogelijk met 
spoed stukken tangs komen? Mocht er een vraag heel specifiek op het terrein van DUO 
of WJZ komen (bij FEZ verwacht ik dat niet zo snel), dan kan het zijn dat je die dus 
dinsdagmiddag al krijgt met deadline woensdagochtend. De complete set vragen zullen 



we uiteraard oak met jullie delen. 

	

5.1.2e 	- zullen wij maandag even contact hebben over de afstemming met DG 
DUO? Wat mij betreft loopt dat parallel aan 5.1.2e 

Alvast dank voor jullie tijd volgende week en Iaat het vooral weten als dit vragen 
oproept! 

Met vriendelijke gr 

5.1.2e 
Senior be eids edeFfierker 5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 
...... •••••••• ....... OOOOO .VO•ININ ....... 0••••••••• OOOOO d•11•0*••••••••S•t 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 12515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 63 I Den Haag 

	

........ . 	 ..• .......... 	....................... • ....... 

M: 06- 



cc: 5.1.2e @minocw.nl>; 5.1.2e 

Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: Vooraankondiging - Schriftelijke vragen TK 
Datum: 	 woensdag 30 maart 2022 12:09:36 
Bijlagen: 	Schriftelijke vragen DEF.docx 

schriftelijke vragen hoofdlijnenbrief.docx 
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Ha 5-1.2e, dank voor de update, ik zal er even doorheen kijken zometeen maar denk dat ik 
het dan verder wel `geloof , jullie lezen immers ook al goed mee vanuit WJZ. Ik richt me 
dan nu beter op mijn opmerkingen bij het wetsvoorstel/mvt, die zal ik jullie later vandaag 
mailen. 
Zullen we om 14 uur even een korte webex van 15 min doen dan ? 
Of is dat niet nodig wat jullie betreft? 
Laat maar weten 

Groet 
5.1.2e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 30 mrt. 2022 om 09:31 heeft 5.1.2e 
minocw.nl> het volgende geschreven: 

Hoi 5.1.2e, 

Een update over de schriftelijke vragen van de Kamer n.a.v. de hoofdlijnenbrief: er zijn 

gisterenmiddag 105 vragen binnengekomen, zie bijgaand. Er zat maar 1 vraag voor WJZ bij, die 

we in concept hebben beantwoord, net als een andere vraag (ook bijgevoegd). De rest is 
allemaal beleidsinhoudelijk. 

Zo rond het middaguur — zie schema hieronder - zou een versie van de beantwoording van de 
vragen naar ons toe moeten komen. 

Heb jij nog behoefte dit to bespreken? Dan kunnen we wat prikken, by. om 14 uur. lk kan me 

ook goed voorstellen 'dat je het wel gelooft' en de beurt laat passeren, omdat het dus (vrijwel) 
allemaal beleidsinhoudelijke vragen zijn. 

Groet, 

5.1.2e 

van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 maart 2022 13:06 
Aan: 5.1.2e 	 @duo.n1>; 5.1.2e 	 @duo.n1>; 
5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 

@minocw.n >; 5 1.2e 	 @minocw.nl>; 
5.1.2e 

	

	 @minocw.n >; 5.1.2e 
@mi nocw.n I> 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Vooraankondiging - Schriftelijke vragen TK 



Woensdag 30 maart — reactie voor 9:30 
31/3 

DGHBWE 

Donderdag 31 maart 14:00 Tas M 
Vragen verzenden Vrijdag 1 april 14:00 

Vragen ontvangen Dinsdag 29/3 15:00 
Vragen uitgezet bij 
dossierhouders 

Dinsdag 29/3 15:30 

Deadline dossierhouders Woensdag 30/3 12:00 
Concept set compleet 
Input DUO/WJZ/FEZ" Jochem 

Woensdag 30/3 12:30 
Woensdag 30/3 12:30 — 15:00 

Definitieve set compleet Woensdag 30/3 17:00 

Dag allemaal, 

Er is vandaag een verzoek ingediend door de Tweede Kamer voor een schriftelijke vragenronde 
tussen het uitkomen van de brief vanmiddag en het debat op 4 april. Zoals het er nu uit ziet 
krijgen we dinsdagmiddag de vragen en moeten die vrijdag voor 14:00 beantwoord zijn. Dat 
leidt tot het volgende tijdschema voor de beantwoording: 

Zouden jullie op woensdagmiddag tijd kunnen reserveren om door de antwoordenset heen to 
gaan en eventueel ook jullie MT-Ieden willen informeren dat er mogelijk met spoed stukken 
langs komen? Mocht er een vraag heel specifiek op het terrein van DUO of WJZ komen (bij FEZ 
verwacht ik dat niet zo snel), dan kan het zijn dat je die dus dinsdagmiddag al krijgt met deadline 
woensdagochtend. De complete set vragen zullen we uiteraard ook met jullie delen. 

@5.1 .2e 	- zullen wij maandag even contact hebben over de afstemming met DG DUO? 
Wat mij betreft loopt dat parallel aan 5.12e 

Alvast dank voor jullie tijd volgende week en laat het vooral weten als dit vragen oproept! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 
Senior beleidsmedewerker5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

M: 06-5.1.2e 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 
Prioriteit: 

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
FW: [SPOED - deadline 15:00] Concept set antwoorden schriftelijke vragen 
woensdag 30 maart 2022 13:03:06 
20220330 Beantwoording schriftelijke vragen hoofdliinenbrief 1.1 docx.docx 
Hoog 

174 

We kunnen aan de slag ...0 

Van:5:1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 30 maart 2022 12:59 

Aan:5.1.2e 
	

@minocw.nl>; 5.1.2e 
@minocw.nl>; 5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 
@minocw.nl>; 5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 	@duo.nl>; 5.1.2e 
@duo.nl> 

cc:5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 	 @minocw.nl>; 
5.1.2e 	 @minocw.n1>;5.1.2e 

	
@minocw.nl>; 

5.1.2e 	 @minocw.n1>;5.1 .2e 
@minocw.nl>; 5.1.2e 	 @minocw.n1>;5.1.2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 	 @minocw.n1>;5.1.2e 
@minocw.nl> 

Onderwerp: [SPOED deadline 15:00] Concept set antwoorden schriftelijke vragen 
Urgentie: Hoog 

Dag allemaal, 

Met veel dank voor het harde werk van iedereen die een bijdrage heeft geleverd hebben 
we nu een eerste (bijna) complete concept versie liggen van de antwoorden. De Iaatste 
antwoorden sturen we straks nog naar jullie toe. 

Aan jullie de vraag om hier voor 15:00  naar te kijken en jullie opmerkingen zo veel 
mogelijk in tracks mee te geven. Jullie reactie mogen jullie naar mij en 5.1.2e sturen. 
Vervolgens hebben wij nog wat tijd om dat te verwerken en om het aan het einde van 
de dag aan de DG's en de minister mee te geven. Die reactie verwerken we 
morgenochtend en dan zijn we - met een beetje mazzel - op tijd voor de tas en de 
Kamer. 

@ 5.1.2e - deze versie kan je ook met de IRF delen. 

Alvast veel dank voor jullie snelle reactie! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 
Senior beleidsrnedewerker5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

M: 06-5A.2 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	5.I.2e 
Onderwerp: 	2022033_i ntwoording schriftelijke vragen f fdkj 	_2.0 schoon.docx 
Datum: 	 2022 22:01:40 
BijIagen: 

Ha 5.I.2eea, 

Knappe strakke beantwoording. Toch nog wet aantat opmerkingen die echt verwerkt 
moeten warden. Laat even weten ats je er niet mee uit de voeten kunt. 
1k maak mij zorgen over de fraudecijfers uitwonenden. Maar weilicht snap ik niet goed 
hoe ze tot stand komen. Nu lijkt het alsof meer dan 30% van de uitwonende studenten 
fraudeert met adres. Hier heb ik al met 5.1 .2e over gebeld. 

Groet, 
5.1.2e 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: [GRAAG REACTIE] - Dossier debat hoofdlijnenbrief 
Datum: 	donderdag 31 maart 24)22 21:55:45 
Bijiagen: 	!iota ter voorbereidino notaoverieg 4 april voorbereidinusdossier.docx 

VoorbeFidingsdossier notaavertep 4 april MOCW V4.0.dgcx 

Lukt mij Met om nog goed door te nemen. 
Maar kan wat mij betreft door naar MOCW. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 31 mrt. 2022 om 19:01 heeft 5.1.2e 
aquittocw.nl> het volgende geselireve 

Da€25,1.2e 

Zoals net ook aangekondigd ontvang je hierbij het voorbereidingsdossier voor de minister en de 
nota ter voorbereiding — met veel dank aan het hele team SF. 

Veel van het dossier heb je al eerder gezien, daarom een overzicht van de nieuwe en/of 
gewijzigde onderdelen: 

• Spreeklijn (pagina 2) 

• Factsheet aanvullende cijfers en feiten n.a.v. vooroverleg (pagina 24) 

• Factsheet NIBUD (pagina 30) 

• Position papers ISO/LSVb en ENV Young (pagina 49) 

Lukt het jou om hier  morgen (vriidag) voor 10:00  naar te kijken? Dan hebben we nog tijd om je 
opmerkingen te verwerken en het dossier te printen voor de minister voor in de weekendtas. 

5.1.2e mailt jou separaat nog met de antwoorden op de vragen van de coalitie. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 
Senior beteidsmedewerker 5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50) 2515 XP I Den Haag 

Postbus 16375 2500 I3J I Den Haag 

o6-5.1.2e 

178 



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

181 

,Tket,n,r4-ttres Postnos tP5Scia 3 Den ftfx” 

De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGenera& 
Postbus 20018 
2500 FA DE HAAG 

Finger Onderwijs en 
Studienanciering 
kiltistror: 50 
ten Hall 
Pttus 16375 
25CC,  0.) Den 1.4.39 

ertlek4.nt 

Craze referentkit 
5.1.2e 

Uw referentie 

5.1.2e 

Datum 	1 APR 2022 
Betreft 	Beantwoording feiteloke vragen inzake Hoofdlijnen herinvoerirg 

basisbeurs en tegemoetkoming studenten 

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de feiteliike vragen van de vaste 
comrnissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de hoofdlijnenbrief 
herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten (2022Z05764). 

De minister viln Oncierwijs, Cultuur en Wetenschap, 

5.1.2e 
1-Qb:)ert DijkgroJf 

Pagirhi I van 1 



2022Z05764 	o 'dlijnen herir>~ oering basisbeurs tan to etcinetl 0t ing studenten 

nr. 	 an ragen en antw orden 

Id (worth door grljtt irlgevttld ctls antwoorden er ijrtl 
Do waste commissie voor Onde 	Cultuur en \Vctenschap heeft cen aantal vragen 

egd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en \Vctenschap over de brief d.d. 
25 mart 2022 inzake hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming, 
studenten (Kamerstuk 	nr... / 2022205764). 
Do daarop door de minister gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. 

Vooriittcr van de con issie, 
Michon-Derkzen 

Adjunct-griffier van do comrnissie, 
Arends 

Nr Vraag 

Op welke molder investeert tr in jongeren die neer studeren? Hoeveel dat pei  
iongere die tile! studeert? 
Het kabinet in vesteert op verSchillende ntanieren in jongeren. OC\V duet dat 
ooinamelijk via de bekostiging van hit onderwijs, studiefinanciering, maw' 

bijvoorbeekl ook via beleid voor vcoegtijdig sehoolverlaters. 

2 Is het wear dot do beur,sbedragen in het voorstel gerndereerd 	w den in de 
Wen (*ma? 
Het is correct dat do bedragen zullen wordon g:elndexeerd. Het voorstel is dat op 
dezelfde wijze to docn, Nat& dat ook nu gebeurt voor alle beursbedragen - namelijk 
aan de hand van loon- en prijsontwikkeiingen. 

3 Kitnt u bevestigen dat de inflatie volgens de Europese nutatstqf in december 2021 
op fi,z1 procent is uitgekomen? in het jaar 2022 zal.de inflatie gemiddeld 3 procent 
bedragen. Welke verwaehting heeft a aangaande de renretarieven op de ultstaand 
stadentenleningen voor 2022 en 2023? 
De rentepereentages voor do studieleningen komcn tot. stand door hot gerniddelde 
effeetieve rendement vast to stollen van do openhare leningen. uitgegeven door de 
Nedetiandse Staat met con gemiddelde resterende looptijd van 3 tot 5 jaar (voor 
berocpsonderwijs en BES) of met eon gemiddeldeTesterende looptijd van 5 jaar 
(hoger onderwijs), In 2022 bedraagt het rentepercentage op :Me uitstaande 
studieleningen 0 %, Het is nog niet mogelijk urn eon voorspelling to geven van het 
rentepercentage op do uitstaando studielening voor 2023, de rentervreentages zijn 
namelijk stork atbankelijk van de marktomstandigheden. 

4 Dient de Kamer consequent 'letting' to leer 	in de brief over 'voOrschot• 
visor& gesproken? 
In de brief worth gesproken over 'voorschoe in de worm van 'het 
studievoorschotstelsel' en 'de studievoorschotvoucher'. Doze written znn in de brief 
gebruikt om duidelijk aan to geven over welke studiefinancieringsstelsel en over 
-welke studievouchers gesproken worth. 

5 Op welke 	heeft de herinvoering van de basisbeurs invloed op de 
khzderbiislag. 
Tot 2020 was or goon recht op kinderbijslag indien het kind voor zijn. °pick! ng 
aanspraak rnaakte op studiefinanetering ho. Dit is aangopast hij de Verzamelwet 
SZW 2020. Momenteel is het zo dat het ontvangen van !stnclietinanciering green 

Bijlage Blz t/ 
.m 

(va 
n) 
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invtoed heat op het recht op kinderbi 	 itvo ing 
plaatsgevonden over de wijze waarop de heri 	 it dan niet 
invloed /al hebben op de kinderbijslag. 

Ii Kan itt kaart warden gebracht wat de h 	ing van cle hasisbeurs lretekent roar 
andere toeslagen, zawel %oar alders als tit ar stadettten? 
Ile basisbeurs telt niet moo als inkomen war 	gen van student 	n ()ciders. 
Geld dat uit studiefinanciering wordt ve:rkregon, en oek de tegemoetkonung die het 
kabinet beoogt, tcllcn wel als ‘ermogen. Daarmee blijft studtetinancierin wel 
relevant voor toeslagen die eon vermogonstoots kennen. 

7 %Vai 	de leenvoorwaarden in het ,tieuwe sidle!? 
De teeny oorwaarden voor studenten in het huger onderavijs fsliiven ongewijr get en 
zijn daarinee gunstiger dan voor het leenstelsel. Dat betekent dat nod ho-studenten 
hun 'eningin eert periode van 35 jaar kunnen albetalen. Het termijnbedrag wordt 
bepaald op b:isis an draagkraebt, waarbij alleenstaanden gain terugbetalen vanaf 
hot moment dat rii het ininimumloon verdienen. Debiteuren met eon partner starton 
met terughetalen vanaf eon inkornen van 143% van het minimumloon. Het 
tetrmjnbedrag wordt vas.tgesteld op 	van het inkomen boron de draagkrachtvrue 

rOn iju do bedragen van de voargestelde basisbeurs lager dan de basisbettrs  
its bet pude stelsel, terwtjl het besehikbare budget 'tiler is dan de opbrengst tart he 

stelsel? 
reit dat de voorgo-telde bedrag n lager zijnd.tnzijn 	de nude hasisbeurs heeft 

mecrdero redenen. Zo zijn or op dit moment moor studenten dan aeht jaar geleden, 
waardoor het beschikhaar gestelde geld over moor studenten moot worden verdeeld. 
Daarnaast is ervoor gekozen am aanvullende maatregelen to financicren uit hot 
besehikbaar gestelde budget, teals hot terugdringen van het niet-gebmik van de 
aanvullende beurs 

Wel heeft het kabinet gekozen om do hoogte van de aanvullende tours rtngemoeid 
to laten. Deze blijft dus op hot niveau van hot leenstelsel, wat ongeveer € 100 moor 
is ten opziehte van do crude basisbeurs. 

9 Wat betekent herinvoering van de hasisbeurs veer de weging van de 
studieschuld in tie berekening van eery inavintale hypotheek? Worth dit weer 
gelijkgetrokken 'net de situatie zoals in 2008 izwaarder) of NO de huidige weging 
(minder zwaar) gehlen?.  
De herinvoering van do basisbeurs verandert de weging van de studiesehuld voor 
ho-studenten niet omdat de huidige terugbetaalvoorwaarden van studiesehulden van 
kracht blijren. In de voorkeursvariant uit de brief word► voorgesteld out doze 
terui2betaalvoorwaarden pok voor mbo-studenten to laten golden. Indien dit sal 
worden doorgevoerd, betekent dat dat oak mbo-studenten onder do minder zwaro 
weging gain valien. Dit omdat ook zij eon terugbetaaltermijn van35 jaar zullen 
hebben die leidt tot lagere tnaandlasten. 

10 Hoe hebben de structurele koSten Van het crude stelsel zich ontwikkeld Ivor de 
afschaffing van de basisbeurs? 
Do uitgaven aan studiefinanciering zijn opgehouwd uit moerdero onderdelen en uit 
relevante en niet-relevante uitgaven. Het is niet mogelijk de versehillende 
ondordelen allemaal bij elkaar op to tellen. Om die reden zijn hioronder twee 
tabellen opgenomen. 
In ondorstaande tabel zijn de kos en van het nude stelsel van 2010 tot en met 2014 
opgenomen (in duizenden euro's). Dit zijn de laatste 5 jaar van het nude stelsel. Ir 
wordt per onderdeel goon ondorscheid gemaakt tussen relevante uitgaven en niet-
relevante uitgaven. 

Totaaltijst feite ijke vragen Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en te n - 	 nten 
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[Algal, en 2014 2013 2012 2011 2010 

Basisbeurs  1.198.484 1.041.952 1.176.404  1.226.945  1.363.422 

Aanvullende beurs  629.379 583.500 612.222  616,913  683.797 

Reisvoorziening  450.811 8113.2:37 292.937  450.303  819.053 

Overig  125.645 260.235 188.783  152.485  145.620 

Bijdrage aan Dienst 
Uitvoering Onderwijs 92.5(P 88.514 113.293 127.043 668 

Ontvangsten  629.024 662.979 694.980  737.384  751.400 

Leningen  1.294.051 1.354.449 1.423.416  1.576.661  1.713.785 

In de tweede tahel zijn de uitga\ en in 2010 tot en met 2014 (in duir,:nden euro s) 
op alle onderdelen bij elkaar opgeteld waarhij onderseheid is gemaakt tussen de 
relevante en niet-relevante uitgaven. 

018 

Totsalprogiarnms uitgaven 	 3 790 873 4,131 887 3 607 Ors9 4.1 	1 
eva.3rva,t 

1 952 567 2 325 ' 	1.523 405 2 210 431 
1 /lie 316 	1 806 839 	-,3:36 65.0 	1 939,920 

Tota41 ontvangsten 	 629.021 	662.919 	694 980 	737.384 

	

291 462 	302.369 	632 	31a 

	

337 562 	36_(11 	334 349 	419 295 

Toelichting relevant en niet-relevant: 
Zowel voor de uitgaven als de ontvangsten worth een onderscheid -gernaakt tussen 
relevant en niet-relevant. Relevant betekent: relevant voor het EMU-saldo en 
daarmee relevant voor het uitgavenkader. De relevante uitgaven worden 
hooldzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift worth toe:TA:tend 
en uitgekeerde prestatiebeurs die wordt omgezet in een gift (na hehalen diploma 
binnen titan jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de prestatiebeurs 
(zolang die nog niel is omgezet in een gift) en de rentedragende leningen. Deze 
uitgaven zijn niet-relevant your het uitgavenkader. maar worden wet meegerekend 
in de EMU-schuld. 
De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op 
leningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de 
hoofdsom van. de rentedragende leningen. 

11 Kant u garanderen dat de herinvoering van de basisbeurs niet zal Wilen tot 
bezuinigitzgen in het huger onderwijs of in het mho ? 
In het voorstel van het kabinet worden alle voorgestelde maatreeelen gedekt air de 
beschikbaar gestelde bedragen in het coalitieakkoord. Er worden in het voorstel van 
het kabinet dus geen middelen van het huger onderwijs of het mbo ingezet voor het 
herinvoeren van de basisbeurs. 
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12. Wat ztjtz per variant voor de srudiefliumcering de additionele kosten om de hoogte 
van de basisbeurs to verhogen naar de geindexeerde beursbedragen van her oude 
stelsel? 
De szeIndexeerde beursbedragen van het nude stelsel zijn 631252 voor uitwonende 
studenten en € 112.25 voor thuiswonende studenten studiejaar 2021-2022. Per 
variant zijn de additionele kosten om de hoogte van de basisbeurs reverhogen net 
de eeIndeseerde beursbedragen van het oude stelsel opgenomen in onderstaande 
tabel. 

Variant  Variant 2 	Variant 3 VoorkeursVariant 

E202 miljoen  €71 miljoen  C249 miljoen  €303 miljoen 

13 Kiwi a a(le door het kabinet Wag verkte beleidsvarianten doen toekomen alsniede 
de onderliggende stukken? 
Met de hoofdlijn.enbrief zijn reeds de beslisnota's die daaraan vooraf zijn gegaan 
ineegezonden naar uw Kamer. In die notas is uiteengezet welke keuzes zijn 
voorgelegd. 

14 	basis waarvan is het basisbeurs bed rag van 255 euro voor studenten op kamers 
en 91 euro per maand voor thuiswonende studenten vastgesteld? Hoe :If,' deze 
bedragen tot stand gekomen? Kunt a dit zo gedetailleerdmogelijk ondei bouwen? 
floe is deze spec: fieke verhoudingin bedragen tussen uitwonende en thuiswonende 
studenten tot stand gekomen? 
Voor het berekenen van de bedragen your de basisbeurs is cle € I miljard structuredl 
die in het coalitieakkoord is opgenomen voor herinvoering van de basisbeurs als 
uitgangspunt genomen. Uit dat bedrag zijn de maatregelen getinancierd die in de 
vdorkeursvariant zijn benoemd en vervolgens zijn de resterende middelen gebruikt 
voor de basisbeurs. Voor de verhouding tussen het bedrag voor uitwonende en 
thuiswonende studenten is gekozen ow de verhouding, zoals deze in het oude 
basisbeursstelsel gold, zo goed mogelijk aan re houden. 

15 Wat zijn de uitvoeringskosten van de voorgestelde maatregelen? Waarait t wrdett de 
kosten gedekt? 
DUO zal in haar uitvoeringstoets in detail ingaan op de uitvoeringskosten voor deze 
wijzigingen. Een voorlopige -eerste schatting Watt uit op ongeveer € 19 miljoen 
structured. Deze kosten worden gedekt uit de heschikbare middelen voor de 
basisbeurs tilt het coalitieakkoord. Bij de herekening van de bedragen in tie brief is 
reeds rekening gehouden met de schatting van € 19 miljoen. 

16R-Paarom krijgen studenten in 2023 minder basisbeurs don in 2015 (het !waste jaar 
dat de basisbeurs werdafgeschafa. terwtjl tie koopkracht ten opzichte van. toot Ilia 
is gedaald en het ernaar uitziet dat deze nog verder zal dalen in 2023? 
In het coalitieakkoord is € 1 miljard structured beschikbaar gesteld voor het 
herinvoeren van de basisbeurs. Het kabinet heeft de voorkeur uitgesproken om deze 
financiele middelen niet alleen in te zetten voor het herinvoeren van de basisbeurs, 
maar ook, voor maatregelen om studenten met ouders met lage inkomens te helpen 
en de kansengelijkheid te bevorderen. Dat heel: als resultaat.dat de bedragen voor 
de basisbeurs lager uitvallen dan in 2015: Het kabinet heelt ervoor gekozen de 
bedragen voor de aanvullende beurs ongemoeid te laten en her hogere bedrag dat 
studenten ten tijde van bet leenstelsel konden ontvangen to behouden. Daardoor 
worden tiericht de studenten met ouders met een laag inkomen geholpen. 	• 

Ook heeft het kabinet gekozen om de hoogte van de aanvullende beurs ongemoeid 
te laten. Deze blijft dus op het niveau van het leenstelsel, war ongeveer € 100 meer 
is ten opzichte van de oude basisbeurs. 

17 Hoeveel geld waren studenten maandelijks op gentiddelde basis kwijt aan taste 
lasten in 2015? 
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Het Nihud heeft in 2015 onderzoek gedaan naar de finaneiele situatie van studenten 
in het hoger onderwijs. Hieruit blijkt dat studenten in totaal gemiddeld 823per 
maand uitgeyen. Voor thuisworiendo studenten ging het om gemiddeld € 535 per 
maand; voor uitwonenden om C 980. Voor ecn deel an de studenten gelds dat de 
ouders de kosten voor bepaalde vaste lasten (gedeeltelijk) op zich nemen. Uit het 
onderzoek is niet te herleiden hoeveel studenten gemiddeld aan waste lasten uit 
gaven. 

11111ac veel geld rarer studenten maandelijks op getrriddelde basis kwijt aarr taste  
lastet in 2021? 
Het Nibud heels in 2021 onderzoek gedaan naar de financiele situatie van studenten 
in het hoger onderwijs. Hieruit blijkt dat studenten in totaal gemiddeld C 778 per 
maand uitgeven Voor thuiswonende studenten ging het om gemiddeld € 533 per 
maand; voor uitwonenden urn € 1041. Voor cen deel van de studenten veldt dat de 
ouders de kosten Your bepaalde vaste lasten (gedeeltelijk) betalen. Uit het 
onderzoek is niet te herleiden hoeveel studenten gemiddeld aan vaste la,sten tilt 
gaven. 

19 iloeced geld verwacht u dal stadenten maandelijks op gemiddelde basis kwijt 
sullen zijn aan taste lasten in 2022? 
Met Nihud heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de financiele situatie van studenten 
in het hog.er onderwijs. Hieruit blijkt dat studenten in totaal gemiddeld € 778 per 
maand uitgeven. Voor thuiswonende studenten ging het urn gemiddeld € 533 per 
maand: Your uitwonenden urn € 1.041. Voor een deel van de studenten gelds dat de 
ouders de kosten Your bepaalde vaste lasten (gedeeltelijk) betalen. Uit het 
onderzoek is niet te herleiden hoeveel studenten gemiddeld aan vaste lasten kwijt 
zijn. Daarnaast is dit onderzoek uitgevoerd tijdens de coronacrisis. De kosten aan 
waste lasten voor 2022 zijn door de coronacrisis lastig in te sehatten. 

20hr:2015 bedroeg de basisbeurs 21,7 procent van de gemiddelde uitgaven van een 
student. Bent u bereid om ook tie niettwe basisbeurs gelijk te stellen aan 21,7 
procent van tie gemiddelde ttitgaven Ivor studenten op dat moment? Zo tree, 
itaarom niet? 
Het NIBUD-studentenonderzoek 2021 laat zien dat de gemiddelde uitgaven van 
studenten uitkomen op gemiddeld € 1.041 per maand your uitwonende studenten en 
gemiddeld € 533 Your thuiswonde studenten. Het bedrag dat 1.'oortkomt tilt het 
percentage van 21.7% is € 226 voor uitwonende studenten en € 116 voor 
thuiswonende studenten. De voorgestelde basisbeurs voor uitwonende studenten ligt 
bier dus boven. De thuiswonende basisbeurs ligt lager clan dit bedrag. Indien wordt 
besloten urn dit bedrag ook te willen verhogen. sal dit gefinancierd worden tilt 
andere onderdelen, bijvoorbeeld de hoogte van de aanvullende beurs. 

Het kabinet ziet eater bezwaren in het koppelen van de basisbeurs aan een vast 
percentage van het uitgavenpatroon. Niet alleen zou dit betekenen dat er grote 
fluctuaties kunnen zijn in de bedragen. Bovendien is er een vast bedrag van € 
miljard besehikbaa. vat een fluetuerende basisbeurs ook niet mog.elijk maakt. 

211*c:ft u bij de vaststelling van het basisbeursbedrag rekening gehouden met de 
astronomisehe prijsstijgingen van tie vaste lasten tan het afgelopen jaar? 
Voor het berekenen van de bedragen your de basisbeurs is de C 1 miljard structureel 
die in het coalitieakkoord is opgenomen Your herinvoering van de basisbeurs als 
uitgangspunt genomen. Uit dat bedrag zijn de maatregelen gefinancierd die in de 
voorkeursvariant zijn benoemd en vervolgens zijn de resterende middelen gebruikt 
voor de basisbeurs. De ramingen zijn dus niet gemaakt op basis van een indexering, 
van bestaande bedragen. 

Wel - heeft het kabinet gekozen om de hoogte van de aanvullende beurs ongemoeid 
te laten. Deze blijkt dus op het niveau van het leenstelsel. vat ongeveer € 100 nicer 
is ten opzichte van de nude basisbeurs. 
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22 Hors kunnen studenten. it 	 zonder een 
bijbaan rot 	men? 
Het studiefinancieringsstelsel heeft 	 doel om studenten financieel to ondc_rsteunin 
tijdens hun studie, maar niet um volledig in het tevensonderhoud te voorzien, Het 
kabinet ziet cen gedeelde Nerantwoordelijkhcid van dric partijen um te toilet) in 
dat lekensonderhoud van studenten. nantelijk tie overheid. de ()utters en cle student 
zel f. 

De overheid voorziet in dat decl door middel van de basisbeurs en reisvoorziening 
en hiedt daarnaast cen !ening tegen soeiale voorwaarden aan. Van de ouders words 
ook ecn bijdrage verwacht. In het gek al de ouder die bijdrage niet kan leveren in 
verband met de hoogte van het inkomen ncemt de overheid doze kosten over - de 
aanvullende beurs. Tot slot, worth ook van de student cen bijdrage gevraagd. Dat 
kan zijn door middel van een bijbaan of door een lening aan to gaan. Een bijbaan 
kan ook een goede manier zijn um al wat werkervaring op te doen tijdens 	studie. 

Studenten hebben dus versehillende mogelijkheden, met en zonder bijbaan. urn rend 
te komen Iijclens hun (wielding. 

Denkt r fat (le basisbeurs voldoende is your een student met o 	r bijbaan urn  
seluddet 	if re kunnen studeten? 
Het studiefinancieringsstelsel heeft als duel om studenten tinancieel te onderstetmen 
tijdens hun studie, maar niet om volledig in het levensonderhoud tc voorzien. Als 
overheid ziet het kabinet een gedeelde Verantwoordelijkheid van Brie partijen um te 
voorzien in dat levensonderhoud van studenten, - namelijk de overheid. de ouders en -
de student zelf. Die bijdrage van de student Lan zijn door niiddel van een bijbaan of 
door een letting aan te gaan. Een bijbaan kan ook een goede =tiler zijn om al wat 
werkervaring op te doen tijdens tie studie. Er zullen naar vcrwachting dus ook 
studenten zijn die sehuldenvrij afstuderen. 

24 Zijn de ,studenten met de nicuwe basisbeurs in 2023 final:dee/ beter of sfeehter of 
dan de vorige generatie studenten met een basisbeurs? Kant u dit onderbouwen? 
Iloewel tie basisbeurs lager is dan in 2015, is de hogere aanvuilende beurs your 
studenten wiens ouders een laag. inkomen hebben hoger dan in het oude wise'. Of 
studenten finaneteel beter of slechter af zijn dan in 2015, hangt dus af van de 
individuele student. Indien gekeken wordt naar studenten met ouders met cen laag 
inkomen. die de ondersteuning vanuit de overheid het hardste nodig hebben, is de 
finanei& positie aanmerkelijk verbeterd. Voor studenten met ouders met een huger 
inkomen is de financiele positie minder gunstig dan in 2015. mar nog steeds 
aanmerkelijk gunstiger dan under het leenstelset. 

25 Kant a uitlesgen wuaront de inkomensgrens van de ( 	um in aannterking to 
komen your de aantallende bears niet bijna 12.000 cam per jaar is verlaagd? 
Het kabinet stelt voor um de voorwaarden your de aanvullende betas niet te 
veranderen. De inkomens2rens blijft dus gclijk ten opzichtc van het huidiee wise! - 
namelijk € 53.900. 

26 hunt u uiteenzetten. skis-  de in voering tan de studit I ciering/basisbeurs, 
jaarlijks de bedragen de doelgrocpen en bet stelsel zijn veratukrd ? Kant rr dit 
gedetailleerd otogehlk aiteenzetten? 
Het studiefinancieringsstelsel bestaat al zeer tang - de eerste vorm stamt uit de. l9c 
eeuw - en is gedurende de tijd sterk veranderd. In de .Beleidsdoorliebting artikel 11 
Studielmanciering is een uitgebreide uiteenzetting gernaakt van de geschiedenis van 
het stelsel. Doze is te vinden in hooldstuk 2.1 van de beleidsdoorlichting, waar het 
kabinet graag naar verwijst. 

27 floereel studenten zijn tlit$ 	:Ynd en hoeYeel duarvan komen in aannterking tour de 
baurtoeslag? 
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Studenten in het huger onderwijs hoeven op dit moment niet aan te geven of zij uit-
of thuiswoncnd zijn. Daardoor zijn er geen exacte cijfers over hoeveel studenten 
oitWortend zijn. Op basis v ii ramingen 'is de sehatting dat crop dit moment 
ongeveer 302:000 studenten in het ho!...ier onderwijs uitwonend zijn. 

tiit enqu'eteresultaten ten behoeve van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 
tilt het voorjdat 2020 komt naar voren dat ca. 30% van de uitwonend hurende ho-
stockmen hum toslag ontv angt. Het betrefi bier enqueteresultaten waardoor het 
daadwerkelijke percentage iets kan afwijken. 

28 Kan het stelsel met ier,werkende kracht worden ingevoerd (per I september 
2022)? 
Het is in beginsel mogelijk om aan een wettelijke regelin,g terugwerkende kracht te 
verlenen, wanneer daar een bijzondere reden voor bestaat. Dit stelt wet extra eisen 
aan d uitvoering. Eater, het een jaar terug laten %4erken an een basisheursstelsel 
vcrgt finaneiele middeten die niet besehikbaar zijn gesteld in het coalitieakkoord. 
Tenzij u t Kamer ervoor kiest om middelen anders te besteden. 

29 Wat betekent de compensatieregeling voot studenten die per 1 september 2022 gaan 
studeren en per 1 september 2023 een basisbeurs ontvangen? 
Studenten die starten met hun opleiding in studiejaar 2022-2023 en aanspraak 
makes op studielinanciering, kunnen rand hun tweede jaaraanspraak waken op 
een basisbeurs so tang zij daar nog recht op hebben. Deze studenten studeren dan 
dus 1 jaar onder het leenstelsel en daarvoor ontvangen e dan naar rat° een 
tegemookoming. 

30 Weft u kennisgenomen van het plan an de SLR fongerenpla nun ? 4Vat zijn daar 
de strueturele kosten van en is het plan voor DUO ttittverhaar? 
la. ik ben bekend met hun voorstel. De plannen voor een nieuw stelsel van het SER 
Jongerenplatform konit grotendeels overeen met het voorstel dat er nu ligt: een 
basisbeurs met onderseheid tussen uit- en thuiswonend, een inkomensathankelijke 
aanvullende beurs en reisvoorriening en Ieenvoorwaarden souls die nu gelden. De 
bedragen zijn ‘vel verschillend. 

Voor de variant waarin er sprake is van een maximale uitwonende beurs van C421 
en aanvullende beurs van respeetievelijke € 154 en € 301 voor thuis- en uitwonende 
stockmen raamt het SER Jongerenplatform structured op € 1,3 miljard op jaarbasis. 
Aanvullend sehetsen zij een optic waarin ook een basisbeurs van € 112 voor 
thuiswonende studenten besehikbaar worth g.esteld en een verhoging van de 
inkomensathankelijke hems tot respectievelijke € 308 en € 452 voor thuis- en 
uitwonende studenten. Daarin pleiten zij voor een verruiming van de aanvullende 
beurs voor de middeninkomens. De geraamde structurete kosten inclusief 
verhogingen kornen in totaal uit op € 1,7 miljard op jaarbasis. Deze strueturele 
kosten zijn nog exclusief uitvneringskosten. 

Een deel van de voorgestelde plannen zijn voor .D110 uitvoerbaar. Echter bevat het 
voorstel enkele elementen, zoals de koppeling met de huurtoeslag en fiscale 
vooriieningen, die seer complex zijn. 

• 31 lioeveel studenten komen strak.s aannterking voor een basisbeurs waarvan de 
enders een inkomen hebben van 100.000 euro of hoger? 
Naar schussing kornen er ongeveer 160.000 studenten in aanmerking voor een 
basisheurs waarvan de ouders. een inkomen hebben van € 100.000 of hoger. 

32 Kunt u bevestigen dat DUO twg steeds fat:Hi:AS de hoogte van de studiefinaneiering 
actualiseert, zoals deze zoo zijn nder de oude basisheurs? Wat zijn de kosten voor 
de herinvoering van bet leenstelsel ads deze bedragen warden gehanteerd? 
Dc hoogte van de basisbeurs in het oude stelsel worth jaarlijks geindexeerd. De 
geindexeerde basisbeursbedrag,en van het oude stelsel zijn € 312,52 voor 
uitwonende studenten en C. 112.25 voor thuiswonende studenten voor studiejaar 
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2021-2022. Do additionele kosten van het verhogen van deze bedragen tc n 
opzichten van de voorkeursvariant zijn € 202 miljoen. 

Met 4 voarkeursvariant ohbasis,  basis, was zott de hoogte van de aanvullende beberetss 
ohs de aanvullende bears tot een inkomensgrens van 34.600 euro dezelfde hoogte 
had als de basisbeurs en aanvullende betas Oil het otide whet' en afloopt bij een 
inkomensgrens van 100.000 eurt 
Uc geindexeerde bedragen van de hasi.sbeurs bedragen voor uitwonenden € 31 en 
de aanvullende betas C 299. A1s diezelfde bedragen als uitgangspunt worden 
genotnen, zoals de vraae verzockt, zou de hoogte van de aanvullende hems tot een 
inkomensgrens van € 34.600 du,  C 299 zijn, De hoogte van de aanvullende hour's 
neemi vervolgens proportioned of tot de inkomensgrens van € 100,000 wordt 
bereikt. De vraag wat do hoogte is van de aanvullende burs voor inkomens tussen 
de € 34,600 en € 100.0(X), hangt din duff at an het precieze inkomen waarvoor de 

dt gesteld. Zie daarvoor de tabellen hieronder. Dc structurek kosten ten 
op/ichte l an de N not ketav,ariant hedragen circa C 255 miljoen. 

[iitvvunend 

Inkomen  Aanvul  urs  Ilasisheurs  Totaal 

(T 34.586 €6 C 312,52 C 299,28 

C 40.0(X)  C 274,51  312,52  C 587,03 

C 50.(.1(X) C541,28 28,76 

C 60.0(X)  C 183.01  € 312,52  C 495,53 

€ 70.(Xx) C 137.26 12.52 € 449,78 

C 0.000  € 91.50  C 312,52  C.  4(1-1,02 

€ 90.000  €45.75  C 112,52  C 358,27 

C 100.000 €3 €312„52 

Thuiswonend 

InkoMen 	Aanvullende hours I3asisbeurs Totaal 

€ 34.586 
	

C. 275,86 
	

€ 112,25 	C 18, .1 1 

C 40.000 
	

€253.03 
	

C 112.25 
	

C 365,28 

€ 50.000 
	

C 210.86 
	

C 112,25 
	

€ 323,11 

C 60.(X)0 
	

€ 168,69 
	

€ 112,25 
	

C 280.94 

€ 70.0(X) 
	

C 126,51 
	

C 112.25 
	238.76 

€ 80.000 
	

€84.34 
	

C 112.25 
	

€ 196,59 

C 90.0(X) 
	

C 42,17 
	

C 112.'_5 	€ 	,42 

€ 100.000 
	

C 112.25 
	

C. 112,25 

34 bpi er voldoet de ftrtanciele middelen rim alle studenten die in out nterking konten 
voor een studievoorschorvottcher een voucher ter waarde van 2150 euro to geven? 
Indien de 600 miljoen ciao niet toereikend is: hoeveel geld ontbreekt er cltn alle 
studenten die daan'oor in aanmerking komen een voucher to geven ter waarde van 
2150 euro? 

• Daarvoor zijn onvoldoende middelen beschikbaar. We serv►actuen dat en de 
komende tijd ca 374 duizend studenten real: krijgen op een 
studievoorschotvoucher, gehaseerd op de instroom in de studiejaren 2015 Um 2018. 
Bij een waarde van C 2.150 per voucher is een totaal budget van circa € 804 miljoen 
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nodig. uitgaand van de eerder genoemde inschatting van 374 duizend 
rechthebbenden. Dit is € 130 miljoen meer dan het totaal beschikbare budget van € 
674 miljoen (geindexeerd tot en met prijspeil 2021). 

35 War zijn de uitvoeringskosten en handhavingskosten van de I tad* 
studiefinanciering roar DUO en hoeveet additionele kosten verwacht DUO te 
maken bij het tritvoeren van de voorgestelde maatregelen? 
De kosten voor het product studiefinaneiering bedragen circa € 150 miljoen. Dit 
hetreft ook diensten your bijvoorbeeld het studentenreisproduct. De 
tlitvocringskosten yoor deze wijziging zijn voorlopig geschat op E 19 miljoen. DUO 
zal in haar uitvoering,stoets in meer detail ing,aan op de uitvooringskosten. 

36 Welke tvtizigingen heat het wasvoorstel Wet versterking handhavin8 en itinin,  
studiefinanciering en verwacht a het wetsvoorstel deze kabineisperiode aanhattgig 
te waken? 
Het wetsvoorstel Wet yersterking handha niz. 	inning studiefinanci 	heeft 

rn drie kedoelen: 
1) Het verbreden van het toezichthoud rSehap van DUO, um under andere 

essentiele infurmatie van andere organisaties te Verkrijgen en te verwerken: 
2) Het instellen van de bevocgdheid tot het opleggen van een bestuurlijke 

hoete; en 
3) Uitbreiding van de mogelijkheden voor DUO um niet-b alende debiteuren 

in het buitenland beter op te sporen. 

Op dit moment wordt, in samenspraak met DUO, gekeken of het wetsvoorstel zoals 
dat er nu ligt nog voldoet aan d4 huidige wensen en past binnen de bredere visie 
Fond misbruik en onektenlijk gebruik van het kabinet. Op basis daarvan zal het 
kabinet besluiten of, wanneer en in welke vorm dit wetsvoorstel aan de Kamer sal 
worden gezonden. 

3710/t a een vergehjking rocket van de natanlasten en de invloed op 
lt,rpotheek,verstrekking op basis van de gemiddelde studieschuld bij de laatste 
lichting stadenten roar invoering van het leenstelsel en het eerste cohort under het 
leenstelsel? 
Uit de incest recente Monitor Beleidsmaatregelen huger onderwijs (2020-2021) 
blijkt dat de gemiddelde studieschuld voor het eerste cohort under het leenstelsel op 
peildatum 31-9-2020 C 17.620 bedraagt. your het laatste cohort voor invoering is 
dit 	12.248, De verwachting is dat deze schulden oplopen tot € 21.0(X) Your het 
eerste cohort cinder het leenstelsel en € 15.000 your het laatste cohort your 
invoering van het leenstelsel. In het yervolg van doze vraag ga ik uit van doze 
laatste bedragen. 

Het ditadwerkelijke maandelijkse bedrag dat iemand moot aflossen aan studieschuld 
is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het inkomen en do 
terug.betalingsrq..!eling. Het is daarom niet to zeggen wat het maandelijkse bedrag is 
wat terugbetaald moet worden. 
Dc gevolgen your hypotheekverstrekking zijn wel inziehtelijk to maken. De (oud-
)studenten die gestudeerd hebben voor invoering van het leenstelsel hebben con 
terugbetaaltermijn van de studieschuld van 15 jaar. Hierdoor hebben ze eon 
we2ingsfactor van 0.65%. Bij eon 2eschatte gemiddelde studieschuld van E 15.000 
hetekent (lit dat de hypotheekverstrekker ervanuit gam dat 0,65% an 15.000 
gehruikt worth aan allossing van de schuld. Dit korm neer op € 97.50 per maand. 
Dat bedrag kan dus niet meer aan een hypotheek worden hesteed. Bij eon 
hypotheekrente van 2% bide een maandlast van € 97.50 tot eon lagere hypotheek 
van ongeveer € 26.400 dan iemand zonder studieschuld. 

De (oud-)studenten die zijn begonnen met studeren under het leenstelsel hebben eon 
terughetaaltermijn van 35 jaar. De bijbehorende wegingsfactor is 0.35%. Bij eon 
geschatte gemiddelde studieschuld van C 21.000 betekent dit eon bedrag van C 
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73,50 dat niet nicer aan een hvpothcek kan warden hesteed. Bij cen hypotheekreme 
van 2% leidt cen maandlast van € 73,50 tat een lagere hypatheek van circa € 19950 
dan lemand zonder studiesehuld, 

38 Witt a aangeven op welke mealier tie verwachte leenangst in de voorbereiding en 
behandeling van het leenstelsel aan hod is gekomen? In hoeverre versehilt de 
lecnangst die :ich heeft voorgedaan van de verwachringen? 
Bij de invaering van het leenstctsel is gekeken naar de mogelijke teenangst hij 
studenten. Welke rol leenak.,tst of leena%ersie speelt in de keuze am te pan 
studeren, is wen op grand van heschikbaar nationaal en imernationaal vergelijkend 
andersoA in kaart gchracht. Uit deze ondersocken Week dat er inderdaad leenangst 
hestaat. maar dat de rol ervan in de keusevomiine van studenten sleeks beperkt is: 
als !erten nodis is om te kunnen studeren, (Ian lawn studenten zich daardoor 
doorgaans Met weerhouden. Uaarhij bleek dat het wet van helang is dat de 
taegankelijkheid van onderwijs voor studenten uit gezinnen met een lagcre 
sociaaleconomisehe status wordt gewaarhorgd, dat kan warden geleend tegen 
sociale en flexibele voorwaarden en dat eventuele terughetalingsproblemen saved 
mogelijk warden workmen. Daarorn zijn destijds de aamull?...nde hems% el-ruin] 
en de terugbetaalvoorwaarden versoepetd. 

Zolangstuderen een goede investering is, list het oak niet voor de hand dat 
studentert'zieh door leena%ersie zouden laten ,tegenhouden„ Dese hevindingen 
hebben er onder andere toe geleid dat de voorwaarden waaronder de overheid het 
studievoorsehot heeft ingevoerd, dermate gunstig en sooiaal zijn. dat teenangst of 
leenaversie onder studenten so veel mogclijk worth workmen. 

Uit de beleidsdoorliehting over Artikel I I: Studiefinanciering Hoek dat leenaversic 
hij mbo-studenten en jangeren met ouders lager apgeleid zijn con kleine rot speelt 
bij de intentie am door te stamen naar het !liver onderwijs. Het hetrof hier de 
intentie urn door to stromen: or is niet andersocht of doze jongeren daadwerkelijk 
niet zijn doorgestramd naar het hoger onderwijs. Oak blijkt dat studenten niet 
moor zijn gaan werken. 

39 In hoeverre is do kritiek bp het loensteisel en het voornemen tot wijziging gebaseerd 
op daadwerkelijko leenangst en ornstige problemen :iu't sehulden en 
financieringsmogehjklieden bf is in aaninerkelijke mate ook sprake von con lobby 
am het leenstelsel on: zee() to 'Open? Klopt het dat do onderzocksresultaten tot 
dusverre, in relatio tot de vetwachte resultaten, niet direct aanleiding bieden tot 
algehele herziening van het wise!? 
Dc invoering van cell nicuw stelsel war het firmer onderwijs in collegejaar 2023-
2024 is afgesproken in het caalitieakkaard. Het klopt dat de argumenten die 
indcrtijd hebben geleid tot invocring van het teenstekel nog steeds relevant sijn, 
?oats oak in de hooldlijnenbrief is gesteld. Daar staat tegenover dat we bepaakie 
saken - zoals het studentenwelsija en de hoge schulden waarmee studenten 
afstuderen anders wegen dan acht jaar geleden. 

40 lioeveel ir de gemiddelde studieschuld onder het leenstelsel als de niet-lenende 
studenten niet warden weegeteld? 
De gemiddelde studiesehuld onder het leenstelsel als alleen lenende studenten 
warden mcegeteld is €24.121, Het betreft bier studenten in het huger onderwijs die 
zijn 1.testart met een studte angeacht of sij zijn afeestudeerd uitgevallen, g.eswiteht 
of nog studeren uit instroamcohort 2015 (het ttrste studio, aarschateohort). Er is 
goon rekening gehouden met aflossingen. 

41 Welke acties onderneemt a ow de prestatiedruk ()Puler studenten to verlagen? 
Het coalitieakkoord bevat eon aantal afspraken. zoals t.a.v, het hindend studieadvies 
en studiefinanciering. waarmee de prestatiedruk hij studenten kan warden 
verminderd. 
Daarnaast hen ik hesig met de "Spreek-je-uie-tour waarin ik uitgebreid in gosprek 
ea met studenten. Ook daarin karnt het thema prestatiedruk aan de orde. Op basis 
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daarvan komen w 	aanv 	de maatre - an de orde. }tarnaast ben ik van 
plan oin op koyte EL rtttijn n of t nd. rs tt instt llingen In gespre 	n om deze 
prestatiedruk aan to pakken. 

42 Worden by studenten die het ko 	 de I ng stollen bij 
irttt-.: 	van het riic>ins e stelse 	 e de kracht de voorst•raarden 

	

stelsel op hun eerste stu iejaar tt>c s eltcast? Waarom wel of n 	Hoe 
is to riot tttee cwogen dal juist de voorwaarden voor ltet Acontertde studiejaar erg 

or de keuzes die studenten Maker: en clo 	regelingen tot 
or -enselijk studie-uitstel kunnen leiden? 
Do hasisbeurs wordt volgens de afspraak uit het Coalitieakkcu,rd in studiejaar 2023 
2024 opnieuw ingevoerd in het huger onderwijs. Studenten die starten met hun 
oplciding in studiejaar 2022-2023 en aanspraak inziken op studiefinanciering. 
kunnen Yana!' hun tweed,: jaar aanspraak maken op eon hasisheurs. Door 
terugwerkendo kraeht toe to passen ?al de fliCONe hasisheurs voor ale studenten 
Niger uitvallen. Daarbij is (uitvoeringstechnisch en Imam :ice') niet Noorzien dat ze 
Hoer to 	 'erkende kracht aanspraak maken op eon basisbeurs. AR de contouren uit 
do ltexiflijrtc nbriel blijven swan, dan ktnmen deze studenten Your dat one jaar 
studeren under het leenstelsel wel aanspraak maken op eon tegemoetkoming. 

43 	 'italic van eon middeninkomen? 	 4 
chillcndo definities van eon middeninkk 	n De WRR hoeft het in 'di 
liddenklasse bijvoorbeeld in de regel over huishoudens met eon 

ink 	tussen 60% en 2000: van hot median( huishoudinkomen, maar sons ook 
over huishoudens van het :V t/m het S inkomensdeeiel. Volgens de eerste definitio 
gait het urn huishoudinkomens tussen de 34.260 en €. 114.200; volgens de tweede 
definitie um inkomens tussen de C. 31.400 en C97.900. Deze eijfers betreffen brut° 
huishoudinkomens van CBS Statline over 2020 (laatst hekende jam). 

44 In hoeverre ztjo mogehjkheden onderzocht tint het onderscheid uitwanend err 	 5 
thuiswonend toeh Ie ku 	opheffen en claartnee ender sneer het risico van 
misbruik re vermijde-ot? 
De inogelijkheid oin hot onderscheid tussen uit- en thuisu °untie student, tt niet 
rerug to lawn keren en eon uniform. hours uit to keren is in uverweging gonomen. 
Cinder meer nit onderzock van het NIBUD blijkt echoer dat uitwonende studenten 
significant hogere kosten hobben dan thuiswonende studenten. Zellstandig wonen 
words op doze manier oak ondersteund, war hijdraagt aan de persoonlijke 
ontwikkeling van studenten. De studentenhonden hobbon nok aangego en hier eon 
voorkeur your to hebhen. 

Met dit onderseheid ontstaat inderdaad con risico op rnishruik. Gelet op etj 	ten 
tijdc van het nude basisbeursstelsel en nu in het mho wordt dit risieo eehter als 
aceeptabel ingesehat. Ook zijn er in her verleden goon andere rcdenen gebleken um 
dit onderscheid op to heffen. In het mho hostaat het irnrners nog steeds, 

451n hoeverre is het juridisch mogelijk het ontvangen van eett studielenhtg op to 	 5 
sehorten met behoud van de inschrifring aan de instelling„ ten einde een enra jaar 
van de nieuwe basisbeurs 	steno'? Hoe is rekening gehouden met 
calettlerend gedrag bij zittende studenten en instellingen? 
Een student kan zich jaarlijks inschriivert aan eon huger onderwijsinstelling. Eon 
student kan er voor kiezen in (fat jaar no geen studiefinanciering aan tc vragen of 
de huidige studiefinanciering eon jaar to pau?eron. De student holt dan wel de 
verpliehting um eollegegeld aan do installing to betalen. De ranting is gehaseerd op 
de referentieraming 2022. In de referentieraming, "On nog teen gedragseffeeten over 
het herinvoeren van de basisbeurs meegenomen. 

46Hoe soak kwarn oneigentuk gebruik voor van de tatw‘mendenbeurs in het rude 
Stelsel (20082015)? 
De wet waarmee de control( op do uitwonenden hours is aangescherpt en DUO 
Meer bevoegdheden heeft gekregen um to controleron en boetes op to Ieggen, is in 
2012 ingovuerd. Er kunnen danrorn over de jaren 2008 tot en met 2011 goon 
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gegevens worden verstrekt. DUO voert controles uit in de norm van huisbezoeken 
en baseert rich daarbij op indicaties an mogelijk oneigenlijk gebruik. Voor wat 
betreft de periods 2012-2015 zijn jaarlijks tussen de 1400 en 20(X) gevallen van 
oneigenlijk gebruik van de uitwonendenbeurs bij deze controles vastgemeld. 

47 Hoe eel !evert de verhoging van de controlecapaciteit ten aanzien van 
onreehttnatig gebruik van de nitwonendenbeurs op? 
Voor de beantwoordine van deze vraag is gekeken naar de resultat #n van de 
uitwonendencontrole MBO over de jaren 2019 en 2020. In beide jaren was de 
opbrengst bij gemiddeld 1.200 controles € 17,5 mln. Deze opbrengsten bestonden 
uit teruggevorderde uitwonendenheurs, bestuurlijke boetes alsmede cen 
gaxtrapoleerd bedrag op basis van de preventievel,verking van € 15 miljoen. Met 
preventieve werking wordt de daling van het aantal uitwonende studenten bedoeld. 

Als het aantal commies worth verhoogd voor zowel mbo als ho naar 2.5(X) of 4.000 
controles. zullen de opbrengsten naar verwachting, kunnen oplopen tot circa € 5,2 
min. respectievelijk € 8,5 min, De preventieve werking is vastgesteld op 30 miljoen 
en nines daaraan worden toegevoegd. De opbrengsten worden clan afgerond C 35 
min. respectievelijk € 38 min. per controlejaar. Uiteraard is deze naming met de 
nodige onzekerheden orngcven. 

48 Hoe zag de eontrole op oneigenlijk gebruik van de aanvullende beurs eruit onder 
het toortnalige stelsel van studiefinanciering? Zijn er ondertussen nieuwe 
(technische) mogelijkheden beschikbaar? 
De aanvullende beurs wordt toegekend op basis van het inkomen van de ouders. 
Voor zover het om Nederlandse inkomens gaat worden die direct door de 
Belastingdienst Verstrekt. Daarbij wordt altijd uitgegaan van de situatie van twee 
jaar geleden, omdat die gegevens vast staan. Als er geen inkomen bij de 
Belasting,dienst bekend is, moot de student zelf het inkomen van de ouders opgeven 
en bewijsstukken overleggen. De Belastingdienst kan het inkomen clan later aisnog 
vaststellen. Vanneer dat geheurt ontvangt DUO die informatie en wordt de 
aanvullende beurs oprileuw op baSiS van dat inkomen vastgesteld. Bij buitenlandse 
inkomens is het niet mogelijk om dit door de Belastingdienst te laten eontroleren en 
mod worden uitgegaan van overlegde bewijsstukken. 

49 Waarom is in het kens:terse! enwor gekozen not geen onderscheid te ',taken tussen 
uitwonende en thuiswonende studenten bij de aanvullende beurs? 
Bij invoering van het leenstelsel is het onderscheid tussen uit- en thuiswonende 
studenten voor de aanvullende hcurs verdwenen. Dit had niet alleen een 
inhoudelijke reden — alit studenten kregen immers dezelfde rechten - maar dit 
leverde oak ivinst op in de uitvoering. Octet op het kleine verschil dat zou ontstaan 
tussen de uit- en thuiswonende aanvullende beurs en de effecten die een dergelijk 
verschil op de uitvoering zou hebben, is er voor gekozen om dit onderscheid niet 
terug te laten keren. 

50 Welke adviezen hetft DUO gegeven ten aanzien ran de uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid van het onderscheid tussen nit- en thuiswonende studenten? Wat 
is de te verwaehte fraude hij het hanteren.van het onderscheid tussen nit- en 
thuiswonende studenten? War zijn de kosten van de uitvoering, controle en 
handhaving ten opzichte van het niet hanteretz van dit onderscheid? 
DUO heeft aangegeven het onderseheid tussen uit- en thuiswonende studenten 
zowel uitvoerbaar als handhaalbaar is. Wel zal de handhavingscapaciteit moeten 
worden opgehoogd. Na invoering van het leenstelsel was deze immers lager 
geworden, omdat er voor nieuwe studenten in het hoer onderwijs geen controles 
meet uitgevoerd hoefden te warden. 

Er is een risico op mishruik met de regeling en het kabinet gaat ervanuit dat dit 
evenveel voor zal komen als nu in het mbo. DUO voert controles uit in de worm van 
huisbezoeken en baseert zich daarbij op indicaties van mogelijk oneigenlijk gebruik. 
De verwachting is dat studenten in het ho in dezelfde mate oneigenlijk gebruik 
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tnaken van de un men& heurs als in het mho. En het nib() worden jaarlijks 
ongeveer 1100 huisbezoeken ‘errieht. De kosten van de uitwonenden commie 
worden atliankclijk van het aantal huiseontrolos - geraamd tussen de 6, 1,8 en 2,9 
rttiljoen. De kosten van eCT1 huiscontrole Nedra den E. 600 exclusief BTW, de overige 
kostcn worden door DUO zelfgemaakt. 

51 floe groot zijn de groepen oinvonende studenten en [hoisl onende studenten die 
red:: hebben op studiefinanciering in absolute (lifers en relatief ren opzichte van 
elkaar? 

In 2022 zijn er naar schatting 581.600 studenten in het hotter onderwijs met recht op 
studiefinanciering. Dit kan eery basisbeurs. aanvullende beurs, reisvoorziening of 
lening zijn. In Libel 1 hieronder is een uitsplitsing te zicn naar onderwijssoort en het 
aantal thuiswonende en uimonende studenten in absolute eijfers en relatief ten 
opziehte van elkaar. Voor het f1130 en WO is het een schatting, voor studenten 
onder bet leenstelsel worth niet tutee bijgehouden of zij uitwonend of thuiswonend 
zijn. 

1 Mho 	Uho We 

ThiliSWonOnd 

tiitwonend  

194.20() 	197.000 
483%) 	(571.4-) 

39.800 	148.600 
(17%) 	 j 

82.600 
(35%) 

153.40() 
(65t,-) 

236.000 234.300 Totaal 345.600 

52 Ittat zoo de hoogre van 1e.basisbeurxin de verschillende varianten 	als er geen 
onderscheid wordt gemaakt russet' oit- en thuiswonende situ:lento'? 

De hoogte van tie basisbeurs in de verschillende varianten als er geen onderscheid 
worth gemaakt tussen uit- en thuiswonende studenten zijn te zien in Onderstaande 
tabel. 

5 

Variant I Voerkeursv a 0 

C: 175,40 

	

Variant 2 
	Variant 3  

	

166,25 
	

f: 155,50 201.25 

53 Hoe halt het kabinet de gegevens gewogen dat de groep stockinet'. on 
middeninkontens tot 69.000 eon) joist de zwaarste klappen van het leenstelsel 
hebben gehad, ► -varsoor bij invoering reeds w vrezen viel? Is het Wet een genONte 
karts 	gezien het relatief beperkt benodigde budget en de geringe 
herverdeeleffecten, het oprekken van de inkomensgrens achtenvege te linen? 

Het klopt dat studenten met ouders met een middeninkonien in een lastige 
finanerele situatie terecht kunnen korner), als hun ouders geen bijdrage kunnen of 
willen leveren en zij oak niet in aanmerking komen veer de aanvultende hews. 
Daarom heeft het kabinet ook gekeken naar de optic om de inkomensgrens te 
verhogen, zotiat studenten met tinders met een inkomen tot €70.000 in aanmerking 
koMen %eon een aanvullende beurs. Die investering zou leiden tot een verlaging van 
de nieuwe basisbeurs in het hotter onderwtjs van gemiddeld ongeveer €. 20 per 
maand. 

54 thieved kost het our de inkomensgrens van 53.000 euro tr verh , en tot 100.000 	 6 
euro? 

Dc huidige inkomensgrens hij de aanvullende beurs is € 53.927. Wanneer deze 
erens Wordt versehoven naar E 100.000 neaten de structurele kosten per jaar toe met 
€ 311 miljeen. 

55 Met haeveel euro zoo bet bedrag van de basisbeurs verlaagd inoeten warden ow 	 6 
een inkomensgrens van /00.000 euro to handhaven? 
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Hoogte aan%utiende beurs Inkomen ouders 

C 34.600 C 419.04 

C 301,74 640.000 

€45000 

IC 50.000 
1 	 
IC 53.900 

€193.41 

€85.t 

€0 

Wanneer de huidige ink.omensgrens van € 53.927 voor de aanvuliende beurs 
verhoogd naar C 100.000, dalen de bcdragen van de hasisheurs in de 
voorkeursvariant tin de hooldlijnenbri%.4 als volgt. 

Voor thuiswonende studenten wijzigt de basisheurs van € 91 per maand naar C 
59.50 per maand. Dit komt neer op een dating van C 31,50 per maand. Voor 
uitwonende studenten daalt de hasisheurs van € 255 per maand naar € 165,70 per 
maand. Dit komt neer op cen dating van C 89.30 per maand. 

56 Kunt it de kosten aangeven van het verhogen van de inkomensgrens van ouders voor 
een minimale aanvidle.nde beurs van a) 53.900 WW1 55.000 euro, b) 55,00 naar 
60.000 euro. c )60.000 naar t55.000 euro, d) 65.000-70,000 euro ci d) 70.000-
;75.000 cum? 
In onderstaande label zijn de structurele meerkosten per jaar opgenomen voor de 
gevraagde verhogingen van de inkomensgrenzen voor de minirnale aanvullende 
he urs. 

rhoging inkomensgrens 

53.927 (huidige gren0-55.000  

Structurele meerkosten in 
miljoenen 

5 

55.000-60.000 29 

60,000-65.000 32 

65.000-70.000 35 

70.000-75.000 
	

37 

57 Zijn er oak ineidentele kosten gemoeid met het cinders inrichten van de aativullende 
betas? Zoja war is de omvang hiervan? 
Om het niet-gebruik van de aanvullende beurs e verminderen zal DUO de 
voorlichting verder verheteren en daarnaast aanpassingen doen in bijvoorbecld de 
itanvraagschermen voor de aanvullende heurs in MijnDLIO. Daarnaast zullen 
structured mecr inkomen,sgcgevens worden opgcvraagd en is de verwachting dat er 
meer vraeen vanuit studenten beantwoord zullen moeten worden. Daar gaan oak 
kosten mee gepaard van naar verwachting ongeveer C 3.5 miljoen structured. liet 
overg,rote deet van het geld voor het verlagen van het niet-gebruik komt echter 
terecht bij de student, namelijk in de vorm van een uitkering van de aanvullende 
heurs die anders nice Was ont %angen. 

58 Kan een tabel warden aangeleverd van de hoogre van de aanvullende beurs tot oan 
bet inkamensplafinid van 5.4.000 euro, per stijging van het inkomen met 5000 euro? 
En kan een de:rgelijk label oak warden aangeleverd voor de alternatieven? 
Hieronder zijn twee tabellen opgenomen. 
De eerste label geelt de hool..7te van de aanvullende hews weer per stijging van het 
inkomcn met € 5.000. Dele tabel gaat tot en met het inkomensplafond van C 53.900. 
Dit is de inkomensgrens van het inkomen van de ouders die wordt gehanteerd hij de 
voorkeursvariant en variant 1 uit de hooldlijnenbriel 
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De tweede tabel weft de hoogte van de aanvullende beurs Weer per stijging van het 
.ornen met € 5.000 maar dan tot en met bet inkomensplafond van C 70.000. Dit is 

de inkomensgrens van het inkomen van de ouders die 11ordt gehanteerd hij variant 2 
en 3 uit de hoofdlijnenbrief. 

inkomen ouders octe aanvullende beurs 

34.600 €419.04 

€ 40.000 354.98 

C 45.000 	 295.81 

C. 50.000 	 € 236.64 

• 55.000 	 € 177.48 

E 60.000 	 C 118,31 

E 65,000 € 59,14 

€70.000 	 €0.00 

59 Met hoeveel euro zal de emiddelde studieschuld dalen door de herinvoering van de 
basisbeurs? 
1)e verwaehting is dat studenten hun lening zullen verlagen. Hoe hoog, dat hedrag 
precies zal zijn is alhankelijk van de hoogte van de basisbeurs.. maar ook van 
gedragseffecten. Zo zou bet kunnen zijn dat studenten omdat ze gewend zijn aan 
hogere leningen hun lening niet volledig verlagen met het hedrag van de 
.basisbeurs. Ook kan het zijn dat studenten nu juist ecn grritere wens ervaren om 
zonder schulden of to studeren en daarince helemaal geen telling nicer aanvragen. 
Het is daarom tastig om te hepalen met hoeveel de gemiddelde studiesehuld zal 
dalen. 

60 Ats de bedragen roar de thuiswonende en uitwonende basisbeurs ten opzichte MIS 
het studiefinancieringSstelsel von voor 2015 zouden warden geindexeerd naar de 
huidige koopkrachtcijfers (2022) op welke hedragen zouden deze thuiswonende en 
uitwonende beurs don uitkomen? 
Er zijn nog steeds ecn aantal studenten die cen basisbeurs onder bet oude stelsel 
onivangen. Deze bedragen warden jaarIijks geindexeerd. De gelndexeerde 
beursbedrag.en van het oude stelsel zijn € 312.52 voor uitwonende studenten en € 
112.25 voor studiejaar 2021-2022. 

61 tlneveel geld zou het kosten am de aanvullende bears to verbreden naar een 
verzamelinkomensgrens van $0.000 euro? Floeveel geld zou dit per student per jaar 
kosten? 
Wanneer de inkomensgrens voor de aanvullende beurs van € 53.90(1 wordt verbrecd 
naar een verzarnelinkomen van € 80.000 dan nemen de structurele jaarlijkse kosten 
voor de aanvullende beurs toe met € 175 miljoen. 

Dit heeft ais gevolg dat de basisbeurs ten opzichte van de voorkeursvariant voor 
thuiswonende studenten afneemt met € 17.50 in de maand (van C 91 per maand in 
de voorkeursvariant naar € 73.50 per maand in de nieuwe situatie). 

Dc uitwonende beurs neon( ten opzichte an de voorkeursvariant at met € 50 in de 
maand (van € 255 per maand. in de voorkeursvariant naar € 205 per maand in de 
nieuwe situatie). 

62 Wat voor effect hebben de voargestelde bedragen vow-  de thuiswonende en 
uirwonende basisbeurs uit de voorkeursvariant op de koopkracht van studeneen? 
Dc voorgesteide hedragen voor de thuiswonende en uitwonende basisbetirs hebben 
een positief effect op de koopkracht van studenten. In de koopkrachtraming van het 
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CPB worden studenten met als aparte groep meegenomen. Preciezere ramingen zijn 
daarom niet mogelijk. 

63. hoe is de verhouding tussen de bedragen voor de tlttciswonettde en uawonende 
bears tot stand. gekomen? 
Voor het berekenen van de bedragen. voor de basisbeurs is de €. 1 miljard structured 
die in het coalitieakkoord is opgenomen voor herinvoering van de basisbeurs als 
uitgangspunt genomen. Vanuit daar is gekeken naar de benodigde middelen voor de 
andere maatregelen die in de voorkeursvariant zijn benoeind en vervolgens zijn de 
resterende middelen gebntikt voor de basisbeurs. Voor de verhouding tussen het 
bedrag voor uitwonende en thuiswonende studenten is gekozen one de verhouding, 
zoals deze in het oude basisbeursstelsel gold, zo toed mogelijk aan te houden. 

64 /n de nota van het ministerie van 17 jatutari 2022 wordt een bedrag genoemd van 
135 ntiljoen euro structured voor het verhogen van de inkomensgrens voor de 
aanvullende bears naar 70 000 euro, tenvij1 in de hoof&Unenbriel een bedrag van 
-€ 105 miljoen wordt genoetnd. Hoe verklaart a dit verschi!? 
Het verschil worth grotendeels verklaard door de aannames die zijn gedaan in de 
afname van het niet-gebruik aanvullende beurs. In het bedrag van € 135 miljocn is 
rekening gehouden met cen afnarne in het niet-gebruik aanvullende beurs met 100 
procent. Op basis van inschattingen uit de gedragswetenschap gaan we nu uit van 
cen afname van het niet-gebruik aanvullende beurs van 75 procent. 

Daarnaast ward er in de nota van het ministerie van 17 januari 2022 gerekend in 
prijspeil 2021. De inkomensgrenzen en bet maximale aanvullende beurs bedrag zijn 
in prijspeil 2022 huger dan in prijspeil 2022. Dit Levert ook kleine verschillen op in 
de structurele bedragen. 

65 Waarottz heeft a gekozen voor een inkonzensgrens van 70 000 euro _voor de 
.aanvullende bears en niet, bijvoorbeeld, voor 80 000 euro? 
Het kabinet heeft gekozen om het .voorbeeld tezeven van het verhogen van de 
inkomensgrens naar € 70.000, omdat dit aan de enc kant zorgt voor cen significant 
grotere groep die in aanmerking komt voor de aanvullende beurs en aan de andere 
kant niet cen heel grout financieel beslag legs op de basisbeurs. Uiteraard zijn er ook 
andere keuzes te maken in de hoogte van ck aanvullende beurs, waarbij telkens de 
afweging gemaakt mutt worden tussen de hoogte van de basisbeurs en de omvang 
van de doelgroep Van de aanvullende beurs om binnen 	financiele kaders te 
blijven. 

66 Hoe worth bij dc' herinvoering van de basisbeurs rekening gehouden met studenten 
waarvoor een langere studieduar clan 4 jaar onoverkomelijk is, bijvoorbeeld voor 
stapelaars of bij masteropleidingen van twee jaar? 
Dc prestatiebeurs huger onderwijs, waar de basisbeurs een onderdeel van is, wordt 
in beginsel toegekend voor vier jaar. Deze tertnijn van vier jaar kan worden 
verlengtl indien een student een masteropleiding gaat volgen die in de wet is 
aangewezen. Zo krijgen studenten die een eenjarige hbo-master gaan doen thin jaar 
extra prestatiebeurs en komen studenten die een wo-master geneeskunde gaan doen 
in aanmerking your twee of Brie jaar extra prestatiebeurs, bovenop de vier jaar. 

Wel kan een student de prestatiebeurs huger onderwijs maar Cen keer ontvangen. 
Dat betekent dat iemand die na een volledige hbo-opleiding nog een volledige wo-
opleiding wit doen, daar niet opnieuw prestatiebeurS voor ontvangt. Dit geldt niet 
voor doorstromers van het mho naar het ho. Die studiefinancieringssystemen swan 
los van elkaar en na een afgcronde mbo-opleiding, krijgt een doorstromer naar het 
ho dus opnieuw een prestatiebeurs toegekend. 

67 Hoe worth rekening gehouden met studenten &e in 2015 zijn begonnen met 
studeren en MI tegen het einde van hun leetztermijn van 7 jaar zitten? War betekent 
de herinvoering van de basisbeurs voor deze groep? 
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De basisheurs wordt per studiejaar 2023/2024 opnieuw ingevoerd en de nieuwe 
repels gaan dan Belden voor alle studenten, ook de studenten die al studeren. Dat 
betekent eater niet dat alle zittendestudenten een basisbeurs gaan ontvangen. 
daarvoor moeten zij nog wel aanspraak maken op een prestzttiebeurs. Eien student 
die geen recht meter heeft op een prestatiebeurs, krijgt dan ook geen basisbeurs 

.Deze studenten komen — op het moment dat zij -eendiploMa halm wel in 
aanmerking voor een tegemoetkoming. Ook hebben zij recht op de korting van de 
studieschuld, die voortkomt uit het aanpassen van de vorm van de 
studievOorschotvonehers. 

68 Hoeveel studenten (absoluut en retatief r.o.v. bet totaal aantal studiefinanciering 
gerechtigden) komen in attninerking voor de aanvullende beurs? Hoeveel studenten 
makeit gebruik van de aanvullende hears en hoeveet studenten makers geen gebruik 
van de aanvuthinde beurs? 

-1n 2021 maakten er in het hoger onderwijs 131.000 studenten gebruik van de 
aanvullende beurs. Naar sehatting maakten in 2021 33.000 studenten geen gebruik 
van de aanvullende beurs, terwijIze daar wel recht op hebben. Naar schatting 
kwamen er in 2021 164.000 studenten in het hoger onderwijs in aanmerking voor 
een aanvullende beurs, dat is 38 procent van het totaal aantal 
studiefinaneieringsgerechtiOen. 

69 iloeveel studenten ko: nten extra in cummerking voor de aanvullende bears ats de 
inkomen.sgrens worth verhoogd van 53.900 euro naar 70.000 euro? 
Wanneer de inkomensgrens worth verhoogd van 53.900 naar 70.000, komen er 
ongeveer 50.000 studenten extra in aanmerking voor de aanvullende beurs. 

70 Hoeveel studenten konten extra in aannterking voor de aanvullende beurs als de 
inkomensgrens wordt verhoogd van 53.900 euro naar 80.000 euro en wat zijn 
daarvan de financiele consequenties in absolute hedragen en als effect op de 
basisbeurs? 
Wanneer de inkomensgrens wordt verhoogd van €53,900 mar F. 80.000, komen er 
ongeveer 80.000 studenten extra in aanmerking voor aanvullende beurs. 
Dc structurele jaarlijkSe koSten voor de aanvullende beurs nemen toe met € 175 
miljoen. 
Dit heeft als gevolg dat de basisbeurs ten opzichte van de voorkeursvariant voor 
thuiswonende studenten alneenu met € 17,50 in de maand (van €.91 per maand in 
de voorkeursvariant naar € 73,50 per maand in de nieuwe situatie). 
De uitwonende hems neemt ten opzichte van de voorkeursvariant of met € 50 in de 
maand (van € 255 per maand in de voorkeursvariant naar € 205 per maand in de 
nieuwe situatie). 

71 Waaroin is er geen onderscheid tussen uit- en thuiswonende studenten in de 
aanvullende beurs gemaakt? Wat zou de hoogte van de aanvullende bears voot-
thuiswonende studenten vvorden als er wet een onderscheid wordt gemaakt en de 
aanvullende beurs voor uitwonende studenten 419 euro Miff? Wat is de opbrengst 
als dit onderscheid wet gemaakt rvordt? 
Het kabinet heeft ervoor gekozen om de aanvullende beurs ongemoeid te laten. Het 
terugbrengen van een ondcrscheid naar uit- en thuiswonende studenten in de 
aanvullende beurs zou limners betekenen dat er ook een groep studenten op 
achteruit gaat, hist bij doze groep die in een financieel lastigere positie zit worth 
dat niet wenselijk geacht. 

Bij invoering van een ondcrscheid tussen nit- en thuiswonende studenten in de 
aanvullende beurs volgens dezelfde Voorwaarden als de systematiek v66r het 
leenstelsel, wordt de aanvullende beurs voor thuiswonende studenten. onge-veer E. 22 
lager dan voor uitwonende studenten. Bij een aanvullende beurs voor uitwonenden 
studenten van E 419 krijgt een thuiswonende student dan E. 397. -Verondersteld dat 
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de verhouding thuis- en uitwonend voor ha-studemen 50:50 is. zou de aphrengst 
van dit onderscheid ander de voorkeutsvariant € 16 miljoen zijn. 

72 Is het frit dat er niet.gebruikers zijn van de aanvallende bears niet eea tekortkoming 
van het kabinet tell: bijvoorbeeld op conummiccnie-vlak? 
Uit de beleidsdoorlichtinz naar artikel it: Studiefinanciering blljkt dat de redenen 
voor het niet-gehruik divers zijn. Len derde van de rechthehhende studenten gal aan 
de heurs niet nodig to hehhen. terwij1 18 procent aangaf de heurs niet te 
ranwege de angst iuor sehuldeni" Lit het Nihud Studentenanderzoa Heck vivrts 
dat een kwart van de studenten die de aanvullende Nuts niet hceft aangevraagd niet 
wist dat ze deze aan konden vragen,(21 Waar cen deel van de reehthehhende 
studenten de aanvullende beurs dus bewust niet gebruikt, is cen deel rich tiler oak 
niet pled hewust van. Daarduor komt het geld Met tereeht hij di groep die het het 
hardste nodig heck Bij s.td inkomensregelingen is er sprake van niet-gehruik 
waarhij een duel van de rechthehhenden niet goed op de hoogte is ran de regels. 
Daarom heat de regering de voarlichting our de aanvullende heurs verheterd in 
wijst zij •studenten die deze heurs niet gebruiken nadrukkelijker op bet hestaun 
en art. 

73 Met welk doe! bent ii voarnemens am de gevolgen van het herirnoeren ion de 	 7 
basis bears voor studenten met owlets met een ntiddeninkomens? 
Het kabinet hegrijpt de.A, rrazig. niet. Wet is duidelijk dat oak muddenmkomens 
proliteren van de herinracring van de hasisheurs. 

74.floceed geld is bhjven liggen door niet-gebraikers van de aanvullende bears en war 	7 
is er gebeurd met deze middelen? 
Het CPB heeft in {)20 anderzoek gcdaan naar het 	van de aanvullende 
heurs ander studenten uit het huger ondcrwijs. Daaruit Neck dat 24 procent van de 
rechthehhende eerstejaars studenten bier geen gebruik van maakt. Studenten lieten 
in totaal naar sehatting 1.5 mln. per maand liggen. war neerkomt op ongeveer C 18 

structured root eerstejaars studenten. 

Het CPR puhliceert voor de zanier anderzaek naar het niet-gebruik van de 
aanvullende hems ander mho-studenten. Daarom zijn bier nu nog geen uitspraken 
over te doen. Dc uitgaven aan aanvullende heurs in de huidige heg.rating zijn 
gehaseerd op het verwachte aantal gehruikers aanvullende heurs en niet op het 
aantal rechthebbenden aanvullende hems. Het geld dat is hlijven liggen door niet-
gehruik, heeft dus nooit op de OCW-hegrating gestaan. Theoretisch gezien zott dat 
am een totaalbedrag gaan van ongeveer C 105 mln. structured l roar alle 
rechthehhende studenten in het hager anderwijs. 

75 Op welke mogelijkheden hinnen de geldende wet- en regelgeving doeh a eels het 	 7 
goat am de bevordering van het gebruik van de aanvtdlende bears? 
Studiefinanciering moet volgens de geldende wet- en regelgeving warden 
aangevraagd. De Wet Studiefinanciering 2000 schrijlt roar dat (aankomcnd-) 
studenten een aanvraag moeten doen roar studiefinanciering. De aanvullende hems 
kan daarom niet automatisch warden toegckend. Dc intensivering van de 
communicatie past wet hinnen de geldende wet- en regelgeving, amdat het 
aanvraagpraces niet words gewijzigd. Oak is het mogelijk am hinnen her 
aanvraagscherm aanpassingen te doen am het aanvragen van de aanvullende heurs 
te stimuleren. 

76 War is de mien dat de toegezegde kabinetsreactiewaarin in gegaan wordy op de 	 7 
magelijkheden ant het niet-gebruik van de aanvullende bears terug te dringen niet 

1, ResearchNed, Beleidsdoorlichting artikel 11 studiefinanciering, juni 2020, p. 56-57. 
2. Nibud Studentenonderzoek 2021, juni 2021, p. 41. 
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nu al meegestaard is naar de Kamer? Illanneer kan de Kamer dir vcnvahten? Hoe 
kan het dot clan al we! bekend is dal dit 16 euro per niaand kost? 
Zoals ik in de hoofdlijnenbriel hcb aangegeven, wil ik eerst het o' erleg met de 
Kamer voeren over de maatregelen uit de hoofdlijnenbrief. Het kabinet heelt de 
voorkeur cirri het niet-gebruik van do aanvullende hours af to laten semen door de 
communicatie te verbeteren en op basis van gedraswetenschappelijke insiehten 
aanpassingen t doen in het aanvraagscherm van studiclinanciering. Deze optic is 
het meest kosterwilicieht. past binnen de geldende wet- en regelgeving en is op 
korte term* trit‘oerbaar voor DUO. In de kabinetsreactie op de Nihud 
Studemenonderzocken sal ik uitgebreider ingaan op ale onderzochte 
mogelijkheden Ctrl het gebruik in de aanvullendc beurs to vergroten. Dit geldt oak 
voor d. mogelijkheden waar aanpassing van wet- en regelgeving voor nodig is to 
moor vragen van de uitvoering door DUO. 1k verwacht de kabinetsreactie in april 
toe to kunnen toosturen. 

77 V geeft aan het niet-gebruik van de aanvallende bears te 	teragdringen en  
koppelt daar een bedrag aan van 80 miljoen. Gant a daarmee tat van het 
teragdringen van niet-gebruik flaw 0S.? Zo nee, naar welk percentage dan we!? 
Aangezien eon deel van de rechthebbende studs 	bewust geen gchruik maakt van 
de aanvullende beurs, zal or altijd niet-gebruik blijven bestaan. Wet denk ik het Met-
gebruik substanticel terug to kunnen dringen. 

U geeft  aan het niet-gebruik van de aanvallende hears te willen teragitringen en 
koppeh daar een bedrag cunt van C80 miljoen. Welke maatregelen am niet-gebruik 
terug to dringeii liggen ten grondslag atm dit bedrag? 
Het kabinet wit het niet-gobruik van de aanvullende hours terugdringen door do 
communieatie h. verbeteren en op bL-isis van gedragswetensehappelijke insiehten 
aanpassingen to doen in het aanvraagscherm van studiefinanciering. In de 
kabinetsreactie op de Nibud Studentenondersocken sal ik de Kamer hier 
uitgebreider over informeren. lk verwacht doze half april to kunnen stureit 

79 War is de uiterste datum waarop a denkt een voorstel aan de Kamer voor te kunnen 
leggen aangaande de wijziging van de bijverdiengrens in het middelbaar 
beroepsondernijs? Met in gang van we/k studiejaar verwacht a dat de aangepaste 
bijverdiengrens van rot-passing :al zijn? 
Indien uw Kamer de bijverdienizrens in hot mbo. coals in de %oorkeursoptie van het 
kabinet is %oorgesteld. ook wit afsehallen. sal dit onderdeel zijn san hot 
wets% oorstel herin% oering basisbeurs. Do verwaehting is dat dit wetsvoorstel in he( 

van 2022 aan ass Kamer kan worden ziangeboden waarbij aangegeven dient 
to wordon dot doze planning ook afhankelijk is van externs factoren. 

Net strewn is oin de aangopaste bijverdiengrens vervolgens so snot mogelijk in to 
soeren. Daarhij geldi wet dat in de uitvoering prioriteit moot wordon gegeven aan 
het herinvoeren van de basisbeurs per 2023/2024. DUO sal in de uitvoeringstoets 
aangeven per wanneor do andere ondcrdelen van de wet kunnen worden uitgevoerd. 

80 Kant a aangeven of de Osten van het tegengaan van het niet-gebruik van de 
aanvullende bears (105 :miiioen euro) inclusiel of exclusief het middelbaar 
heroepsonderw:js is? War is het specifieke bedrag voor het middelbaar 
beroepsondenvijs dat met deze maatregel annex is? 
In de voorkeurSoptie is hot terug dringen van het .niet-O.ehruik van de aanvulleride 
hours in het huger onderwijs en in hot mho opgenomen. Voor het hoger onderwijs 
bedragen de kosten structured l C 80 miljoen, voor het mba bedragen de kosten 
structured € 45 miljoen, Op basis van insehattingen uit de gedragswetensehap gaan 
we uit van eon substantiele alnatne van het niet-gobruik. Het totaal komt. daarmee 
uit op C 125 miljoen. 

De kosten van € 105 miljoen die genoemd zijn in de vraag zijn voor eon andere 
maatregel, namotijk het verruimen van de inkomensgrens naar C 70.000. 
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Wat is de reden dat u voor het hoger onderwtjs geen onderscheid rnaakt in de 
aanvaliende bears voor air- en thaiswonende studenten. waar a dat voor het 
middelhaar bovepsottderwijs we! doer? 
Het kabinet heeft ervoor gekosen om de aanvullende beurs ongemoeid te laten, Het 
terugbrengen van een onderseheid naar Mt- en thuiswonende studenten in de 
aanvullonde beurs sou Mutters betekenen dat er ook een groep studenten op 
achteruit pat. Joist hij deze groep die in een financicel lastigere positie zit worth 

' dat niet wenselijk geacht. 

Bij invoering van het leensteisel is het onderseheid tussen 	thuiswoncnde 
studenten voor de aanvullende beurs verdwenen. Dit had niet aileen cen 
inhoudehjke reden. maar dit leverde ook winst op in de uitvoering. Gelet op het 
kleine Versail dat zou ontstaan tosser de uit- en thuiswonende aanvullende beurs 
en de effecten die een dergelijk %erschil op de uitvoering sou hebben. is er voor 
gekozen om dit onderseheid niet terug te laten keren. 

Dc reden dat dit versehit in het mbo wel nog bestaat is dat bij invoering van het 
leenstelsel geen wijzigingen zijn aangchracht in de beurzen in het mbo. 
aanvullende beurs is dus vanuit de historic to gebleven. 

8214'acfrom stoat in de brief dat op dit moment onduidetijk is hoe hoog her niet-gebruik 
is onder mho-studenten, rerwijl recent een Nibud-onderzoek is geweest naar juist 
(de grootte van) dit probleem onder mbo-studenten ? 
(hups://nos.nllartikel12409307-nibud.,mbo-ers-A4pcn•loalderden-ettro-s-mis-tioar.  
fitt ciele-onwetetz(Iheid) 
Uit het Nihud Studentenonderzoek onder mbo-studenten kwam naar voren dat vcel 
mbo-studenten de aanvullende beurs niet kennen of niet weten of se er recht op 
hebben. Uit het ondersoek kan caner niet worden afgeleid hoeveel studenten met 
rccht op de aanvullende beurs deze niet gebruiken. Ook DUO kan pas na een 
aanvraag van de student vaststellen of er reeht is op de aanvullende beurs, orndat 
DUO zonder aanvraag geen inkomensgegevens van de ouders mag opvragen. 
Daarom doet het CPB ntomenteel ondersoek naar het niet-gebruik van de 
aanvullende heurs onder mbo-studenten. Dit ondersoek verschijnt naar verwachting 
your de comer en de uitkomsten van (lit ondersoek sullen worden betrokken hij dit 

ets% oorstcl.  
83 Wilt a acingeven war het effect op de hoogte to:: de ntaximale aanvullende bears zoo 

ziju als het verraimen van de inkomensgrenzen gefinancierd wu worden nit bet no 
hesehikbare budget voor de aanvullende bears? Woaront kona deze optic niet in de 
brief Ivor? 
Het financieren van de verruiming van de inkomensgrcns naar 70.000 met de 
bestaande middelen voor de aanvullende beurs zou betekenen dat de maximale 
aanvullende heurs daalt van C419 per inaand naar € 350 per maand. Dat is cen 
&ding van €69. 

Het kabinet heeft gekozen voor varianten waarin studenten met de laagste inkomens 
geen lagere aanvullende beurs ontvangen. Deze wijze van financiering van het 
Verruimen van inkomensgrenzen hetekent dat studenten die cen maximale 
aanvullende bents ontvangen oftewel studenten met ouders met de laagste 
inkomens een duel van -hun aanvullende beurs moeten inleveren. Het kabinet acht 
dat onwenselijk. 

841s het tnogehjk om de studiefinancieringsstelsels van min) en ho same; e toegen
zodat alle bedragen gehjk zijn? 
Juridisch en uitvaeringstechnisch is het mogelijk om de stelsels uit het mho en ho 
samen te voegen,,Voor DUO hetekent dit we! een grotere wijziging dan voortien en 
daarvoor sou in de uitvoeringstoets gekeken moeten worden of invoering per 
studiejaar 2023/2024 nog haalhaar is. 
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Daarnaast moot goed gekeken worden naar de kosten van een dergelijke 
harmonisering, Het is uiteraard mogelijk ant dat binnen de gestelde bedragen te 
doen. tnaar dat betekent ook dat er studenten zowel itt bet ho als in het mbo - cep 
aehteruit gaan ten opziclue van de case heists situatie. Hoe dat er precies uitziet is 
stork athankelijk van de keuzes die gernaakt worden. 

85 'Vag het als uitgangspunt van behoorlifk bestuurlijk handelen van een betmuwbare 
overheid golden wanneer een financiele tegemoetkoming in redeltjke verhouding 
stunt tot de gederfik inkomsten vanwege het leenstelsel? 
Er bestaat Fen verplichting cam vanwege een beleidswijziging eon compensatie te 
yerlenen. Het Kabinet erkent dat bet wrang is voor studenten die hebben gestudeerd 
tussen de twee financieringsstelsels met cen basisbeurs. Daarvoor zal ecn 
tegemoetkoming besehikbaar worden gesteld. 

$6 Waarom wordt in de brief niet ingegaan op fiscak mogelijkheden one de 
studieschuld en aflossingen elle te waken hebben met bet leenstelsel tegen gunstige 
voorwaarden te behandelen? Welke mogelijkheden ziet u hierroor en zijn hiervan 
scenario's bekend? 
Het fiscaal gunstig behandelen van de studieschuld zou een omvang ijke opgave 
zijn, die niet your studiejaar 2023/2024 gereed zou zijn. Bovendien zou dat naar alle 
waarschijnlijkhcid leiden tot een gedeeltelijke wisseling van uitvoerder, namelijk 
van DUO naar de Belastingdienst. Gelet op de wens um studenten snel weer een 
basisbeurs toe te kunnen heat het kabinet gekozen your varianten die ook snel 
uitvoerbaar zijn. Daarom zijn er ook geen scenario's uitgewerkt your het itscaal 
gunstig behandelen van de studieschuld. 

Bovendien lijkt het fiscaal gunstig behandelen van de studieschuld ook niet 
doelmatig. Studenten gaan dan eerst cen huge schuld opbouwen, waarna die schuld 
yervolgens gunstig wordt behandeld. Het is doelmatiger um tnaatregelen te nemep 
die de schuld aan de voorkant kunnen verlagen, zoals.het invoeren van een 
basisheurs. 

g7 /keyed studenten vielen korter dan 12 maanden ender het Teen stelsel en krijgen 
hierdoor geen tegemookoming? Iloeveel is de gemiddelde studieschuld van de;e 
groep? 
flit de Monitor Beleidsmaatregelen blijkt dat ongeyeer 12% van de hbo-studenten 
en 5% van de wo-studenten uitvalt. Dit houdt in dat deze studenten binnen het 
eerste jaar stoppen met een studio en in het ‘ervolgjaar niet miser in bet huger 
onderwijs aanwezig zijn. Het is eehter niet te bepalen hoeveel studenten door de 
voorwaarde um moor dan 12 maanden te studeren under het leenstelsel niet in 
aanmerking komen your de tegemoetkoming. Er zijn namelijk meerdere 
voorwaarden gesteld um in aanmerking te komen your de tegemoetkoming, zoals 
het behalen van cen diploma binnen cen termijn van 10 jaar.•Van de studenten die 
korter dan 12 maanden cinder het leenstelsel vielen, zal een deel geen diploma halen 
en dus um die reden ocik geen recht hebben op tegetuoetkoming. Omdat de groep 
niet of te bakenen is, kan ook nog niets gezegd worden over hun schuld. Die schuld 
.kan bovendien ook nog in bewegin.s.,  zijn. 

8$ floeveel kost de inrichting van het aanvraagloket van DUO? En met welk bedrag 
wordt hierdoor de regenwetkoming per student verlaagd? 
De tegemoetkoming your studenten die under het leenstelsel vielen. word( 
uitgekeerd aan twee groepen. De eerste groep van studenten heat studiefinanciering 
ontvangen. Dc tweede groep heeft geen studiefinanciering aangerraagd, your de 
tweede groep. die DUO niet kent. zal een aanvraagloket worden ingerieht in 2025, 
zodat deze studenten de tegemoetkoming kunnen aanvragen. De incidentele kosten 
voor de oruwikkeling•van het aanvraagloket van DUO zijn geraamd op € 1 min. Dit 
betreft dan alle kosten (de kosten your het Opzetten van het aanvraagloket. het 
ontwikkelen van cen aanvraagwizard, de eommunicatie 
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De totale kosten voor het inrichten van cen systeem voor de afhandeling van de 
tegemoetkorning voor beide groepen studenten bedraagt 2 ruIn do is inclusief de 
hien, oor genoemde 1 min, De strueturele unvocringskosten soot de duur van de 
reveling sijn geraamd op € I min. 

89 liebben, in het voortiggende voorstel„ studenten die beginnen met studeren in 2022-
2023, reeht op de eompensatie voor het teenstelset in dot studiejaar 
Ja, studenten die marten met bun (yielding aan het hoger onderwijs in studiejaar 
2022-2023 en in die periode aanspraak maken op studiefinanelering. ['airmen soot 
dat jaar cen tegernoetkoming ontvangen als het voorstel wordt overgenomen. 

90 Gebruikt u. in her voorliggende voorstel, de daadwerkelijke studieduur of de 
nominate studiedour Ivor het berekenen van de hoogte van compensatie? hullon dit 
de daadwerkehjke studiedour is. is het uitvoeringsreehniseh mogetijk ow de 
nominate studieduor te gebruiken? 
De maximale hoogte van de tegemoetkoming worth in het voorstel berckend op 
basis van de nominate duur van de studie waarvoor een diploma is behaald. 

91 Waarom it-ordr en an uitgegaan dat bij een ?voting voor her studiejaar 2022,-2023 
het bedrag %our compensatie trivet worden aangesproken? Lit het niet veel meer 
voor de hand on: dit studiejaar met terugwerkende kracht cinder de nieuwe wet te 
scharen? 
Dat is omdat de basisbeurs volgens de alspraak nit het Coalitieakkoord in studiejaar 
2023-2024 opnieuw wordt ingevoerd in het hoger onderwijs. Studenten die starten 
met bun opleiding in studiejaar 2022-2023 en aanspraak maken op 
studiefinanciering, kunnen vanaihun tweed( jaar aanspraak maken op een 
basisbeurs. Door tcrugwerkende kracht toe te passer) sal de basisbeurs voor alle 
studenten lager tritvallen. Dese studenten studeren dan dus 1 jaar onder bet 
Icenstelsel en daarvoor onivangen ze dan wet als het voorstel uit de 
Hooldlijnenbrief wordt overgenomen naar ram cen tegemoetkoming. Daarbij is 
Cantvoeringstechnisch en financieep niet voorzien dat er met terugwerkende kracht 
aanspraak kan worden gemaakt op een basisbeurs. 

92 thieved studenten hebben recht op de studievoucher? 
In totaal sijn in de studiejaren 2015-2016 Lim 2018-2019 hijna 460 duisend 
studenten ingestroomd in bet hoger onderwijs. Dc aanname is dat zij niet allemaal 
aan de voorwaarden voor de toekenning van de studicvoorschotvouchers sullen 
voidoen, bijvoorbeeld omdat zij hun opleiding niet afronden. Op dit moment is de 
aanname dat on geveer 374.000 studenten reeht sullen hebben op de huidige 
studievoucher. 

93 lloeveel meer stockmen :n/ten naar vent-ac/sting gebruik waken van de 
studievoucher tits deze aftrekbaar word: van de studieschold of als her bedrag vnj 
besteed kan Hoiden? 
De verwaehting is dat alle rechthebbenden van deze mogelijkheid gebruik sullen 
rnaken. Er is green gedetailleerde, onderbouwde berekening van bet verwachte 
gehruik van de oorspronkelijke studievOorschotvoueher. Zoals aangegeven bij vraag 
92 is cen aannarne gedaan van het aantal reehthebbende studenten en daarnaast 
aangenomen dat ea. 10% - 15% van de rcchthebbenden bier geen gebruik van zou 
maken. Aangesien er geen ervaringscijfers of andere handvatten waren. is dit niet 
nicer dan cen inschauing geweest. 

94 De minister meld: dat de strut-tor& kosten van her bc'eindigen van de 1-februari-
regeling naar verwachting 6 miljoen euro huger zonen zijn dun eerder 
aangenomen. War is doors-oar de dekking? 
Dc cerder bekende kosten voor de verruiming van de 1-februariregeling worden — 
conform de. cootie Van der Mole,n e.s. - gedekt uit de bekostiging voor het hoger 
beroepsonderwijs. De meerkosten waarover in deco brief worden gcsproken, h.angen 
same met de herinvoering van de basisbeurs. Wie in de toekornst gebruik maakt 
van de verruimde 1-februariregeling, heeft immers een hoger bedrag aan 
prestatiebeurs ontvangen als er vanaf studiejaar 2023-2024 een basisbeurs is. Het 
bedrag dat omgezet words naar een gift is dan ook hoger. De extra kosten van € 6 
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miljoen die hierineL gepaard gain, warden daarom gedekt uit het beschikbarc 
bedrag hiervoor vane miljard uit het Coalttieakkoord. 

95 Wat is de totale schuld van alk studenten die order her leenstelsel vctilen en (lie 	2022011 
reehthebben op eompensatie? • 776 
Het is (nag) trier te bepalen wat de totale schuld is v. 	 t- de studenten die reeht zillen 

 

hebben up de teecmoetkoming, Deze grocp, in dairrnee ook hun atudicschuld. is 
nag beweeglijk. Een deel van de beciagde groep studenten die in aanmerking komt 
voor tegemoetkoming heeft nog geen diploma gehaald. waardoor niet met 
zekerheid te zeggen is of to cLiadwerkelijk cen tegemoetkothing zullen 
Oak kart de studiesehuld van de groep studenten die nag studeert  verder oplopen in 
de kornende jaren.- 

96 Hoeveel studenten die ander Ihet leenstelsel vielen hebben geen recht op de 	202...D11 1 
tegentoetkoming omdat niet vokioen aan de diploma-cis? 	 776 
Van de groep die ander het leenstelsel viel, halen naar schattin.7, 164.300 studenten 
geen diploma. Het is (nog) met te bepalen wat de gemiddelde studiesehuld is van 
deze group. Deze groep, en daarmee oak hun studiesehuld, is nog beweeglijk. Een 
deer van de studenten die op basis van de vaarkeursvariant in de hoofdlijnenbrief in 
aanmerking komt voor de tegemoetkaming studeert momenteel nag en heeft nag 
geen diploma gehaald, Om aan do diploma-cis te voldoen met een student hinnen 
een termijn van (in beginsel) Lien jaar cen diploma behalen. Voor een deel is deze 
termijn nag niet verstreken. 

97 floe hoog is de totale sehuid vat e studenten die wider het leenstelsel 	maar 20221)11 
geen recht hebben op de tegemoetkoming omdat nier voldoen aan de diploma- 	776 
els? 
Het is (nag) niet te bepalen war de totale schuld is van de studenten die ander bet 
leenstelsel vallen maar cep basis van de vaarkeursvariant geen recht hebben op de 
tegentoetkaming vanwege dc diploma Lis. Deze groep, en daarmee oak hun 
studiesehuld, is nag beweeglijk. Een deel van de studenten die op basis van de 
voorkcursvariant in aanmerking komt soar de tegernaetkoming studeert momenteel 
nag en heeft nag geen diploma gehaald. Om aan de diploma-cis te voldaen met 
een student hinnen cen termijn van (in beginsel) tien jaar een diploma behalen. 
Voor een deet is deze termijn nog niet verstreken. 

. 8 Floe heeft de infiatie een ml gespc'eld in het bepalen van de kdragen van de 	221)) 1 1 
basisbeurs? 	 776 
War het herekenen van de hcdragen voor de hasisbeurs is de € 1 miljard structured 
die in het coalitioakkoard is apgenomen voor herinvocring van de basisbeurs als 
uitgang.spunt genomen. 	dat bedrag zijn de maatregelen gefinancierd die in de 
voarkeursvariant zijn hcnoemd en vervolgens zijn de resterende middelen gehruikt 
'mar de hasisbeurs. De ramingen zijn dus niet gemaakt op basis van cen indexcring 
van hestaandc hedragen. 

99 Waar is het bedra,, 	I miljard elm) dart gereserveerd toot de Idolise basisbeurs 2022011 1 
op gebaseerd? 	 776 
Het kabinet staat Naar versehillende grate opgaven naast het onderwijs is er oak 
aandacht voor bijvaarbeeld de woningmarkt en het klimaat. Al die opgaven vragen 
am grate investeringen. Ue financiele middelen zijn echter bcperkt en dus moeten er 
moeilijke keuzes gemaakt warden. Daarom is in her eaalitieakkoord € 1 miljard 
gcreservccrd voor dezespeeifieke investering. 

10 Hoe kan het dat er geld nodig is Ivor de bekostiging van aanvullende beurzen van 2022011 5 
) studenten die er, in de huidige omstandigheden, oak al recht op hebben? .Klopt het 	776 

dar u op (lit moment geen geld reserveert soor alle studenten die recht hebben op 
cot aanvullende bows? 
Het Kabinet maakt altijd een zo realistisch mogelijke begroting, ant het parlement 
zo good mogelijk te informeren over de verwaehten ungaioen en Kier autorisatie op 
te vragen. De ramingen voar de aanvullende beurS warden gebaseerd op realisaties 
in de voorgaande jaren. Als er cen deel niet-gebruik is, warden deze kosten dus niet 
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Lening uitwonend €321 €259 

Voorkeursvariaut 

€255 

€91 

Oude stelsel 
voor 2015 
(prijspeil 2022) 

€313 

€112 

Basisbeurs it/two/tend 

Basisbeurs thuiswonend 

Aanvullende beurs 	€419 
maximal uitwonend 

Aanvullendc beurs 	€419 
maximzial tittriswonend 

C 299 

C 276 

Lenincr, rhuiswonend €259 	 C 321 

Nlaximaal uitwonend €933 	 €933 

NIaxitnaal thtdswonend 	€ 769 
	

C 709 

geraamd en niet meegenomen in de becrotinc. Op het moment dat er maatregelen 
warden genothen am het Met-gebruik'Signifieant terug to dringen, coals het kabinet 
nu voorstelt, zijn deze studenten nog Met te zien in de realisatio. Er zijn dan dus 
extra middelen nodig ôm te zorgen dat al deze studenten oak cen aanvullende beurs 
kunnen ontvangen. 

1.0/h de kamerbrief word! geconeludeerd dot wanneer de studievoucher vrij 	2022D11 	6 
1 besteedbaar wordt, nicer studenten gebruik zullen goon maken van de regeling 	776 

waardoar het bedrag van de Voucher zal verminderen. Kan &tartar geconcludeerd 
warden dot a er op dit moment mini: goat dat niet alle studenten die redo hebben 
op een studievoucher daar gebruik tan zullen goon make,: en dat er daarom to 
weinig geld is begroot voor een nitbetaling van 2150 euro ow: elke student? 
De huidige studievoueher moot worden aangevraagd door de student. Die 
studievoucher kan Vervoll.,),,ens vanaf het 5' tot en net het 9 studiejaar na registratie 

an het behaalde diploma warden ingezet voor cen Nederlandse of buitenlandse 
opleiding in het hoger onderwijs. Door deze voorwaarden is er rekening mee 
gehouden dat een decal in de aud-studen ten de studievoucher Met in zoo zetten. Als 
alle rechthebhenden een bedrag eenvoudig in kunnen zetten voor verlaging van de 
studiesehuld, is de verwaehting dat alle rechthehbenden hier gebruik van Maken. De 
groep reehthebbenden %,vaaronder het besehikbare bedrag verdeeld moet warden is 
dan grater. 

10 Waarom wordt de hoogte tan de lening lager door de verlaging met de basisbeurs, 20221)11 19 
2 als de overige kosten roar studenten (huur, coilegegeld) sinds het nude stelsel we! 	776 

yin gestegen? 
Het voorstel van het kabinet is am het totale maximale bedrag dat de student aan 
studiefinanciering kan ontvangen — dus de eombinatie van basisbeurs, aanvullende 
beurs en lening — Met te verlagen ten opziehte van het stelsel v6Or 2015. Studenten 
die geen (volledige) aanvullende beurs ontvangen. kunnen bet (resterende) bedrag 
lenen. 

1011oeveel geld let-cur de handhm.ing ran een terugbetaalternujn van 15 jaar roar alle 2022D I I 20 
3 studenten (mho en ho) op en wat is het effect daarvan op de hoagie van de 	 776 

basisbeurs per student? 
In de voorkeursvariant zijn de terughetaalvoorwaarden in het mbo in lijn gebracht 
met die in het huger onderwijs. Als wordt aangesloten bij de 
terugbetaalvoorwaarden die golden Oar het leenstelsel dan zou het volgende 
gelden: 

• Studenten hebben 15 jaar am de studieschuld terug te betalen. 
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• Studenten vallen volledig ender de draagkrachtregeling als zij minder 
verdienen clan 84% van het minimumloon (zij hoeven dan niets terug te 
betaten). 

• Studenten moeten maxImaal 12% van het meerinkomen boven de dre pel 
van 84% van het minimumloon besteden aan de aflossing van dc 
studieschuld. 

Het aanpassen van de terugbetaalvoorwaarden levert cen besparing op van 
structureel E. 58 miljoen. E 50 miljoen voor het hoger onderwijs en C. 8 miljoen voC 
het mbo. De gevolgen voor bedragen van de basisbeurs in de voorkeursvariant ml 
de hoofdlijnenbrief zijn als volgt: voor thuiswonende studenten wijzigt de 
basisbeurs van €91 per maand naar €97 per maand. Dit komt neer op cen stijging. 
van €6 per maancl. Voor uitwonende studenten stijgt de basisbeurs van F. 255 per 
maand naar € 272 per maand. Dit komt neer op een stijging van € 17 per maand. 

10 Welke (financiele) ntaatregelen kunt u treffen o,nfluctuaiees- in het ntacrolnidget 	2022D11 43 
4 voor ho-litstellingen tegen to gnan door de vtrwachie hoeggolf naast de 	 776 

tegentoetkonting en het rerlagen ran het collegegeld? 
Altereerst wit i.k graag benadrukken dat ik vooralsnog got) directe signalen heb Ofil 
te verwachten dat er een 'boeggoll zal optreden. Het is simpelwee nog to vroeg om 
daar op dit moinent, op basis van de jaarlijkS fluctuerende aanmeldcijfers, v-anuit te 
gaan. Daar komt bij Oat 41s .het aantal aanineldingen daadwerkelijk achterblijft, op 
dit moment niet duidelijk-  is wat dzkar dan de oorzwik van is: dat zou de herinvocring. 
van -de Nisisbeurs per studiejaar 2023-2024 kunnen zijn, maar bijvoorbeeld cook de • 
verbeterde corona-situatie (waardoor aankomend studenten wellicht ecrst een jaar 
viIIcn reizen) of de gunstige arbeidsmarkt (die bijvoorbeeld maakt dat tuba-

studenten mogelijk niet doorstromen naar het huger onderwijs). Als ik concrete 
signalen krijg dat er zich een 'boeggolr gaat voordoen, zal ik in overleg met de 
instellingen en haministerie van Financien bezien of en zo ja, welke (financiele) 
maatregelcn ik kan treffen am de gevolgen daarvan voor ho-instellingen tegen te 
pan. 	. 

Het collegegeld voor het studiejaar 2022-2023 zal niet warden verlaagd (dat zou 
planningstechnisch oak niet nicer mogelijk zijn). Wel zullen studenten die in 
studiejaar 2022-2023 onder het huidige leenstelsel studeren, in het voorstel van het 
kabinet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming over dat jaar. 

Totaatlijst feitelijke vragen Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten 
(2022Z05764-0) 	 25/25 




