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Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de commissie Onderwijs 

Cultuur en Wetenschap van uw Kamer over mijn brief van 6 september 2022 

inzake de herinvoering van de basisbeurs en een tegemoetkoming voor huidige 

studenten zonder basisbeurs.1 Ook ga ik in deze brief in op de motie-Koffeman 

(PvdD) c.s. over een behoorlijke compensatie voor de rente studieschulden die nu 

en in de toekomst wordt betaald door studenten die onder het leenstelsel 

gestudeerd hebben.2 

 

Maatregelen voor studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd 

De leden van de PvdA-fractie vragen hoe de kabinetsbrede maatregelen – zoals 

beschreven in de brief van 6 september jl.3 – concreet effect hebben op de 

studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Ook vragen de leden van 

de PvdA-fractie of het kabinet bereid is om te onderzoeken of er nog maatregelen 

te nemen zijn voor deze specifieke generatie. 

 

De beschreven beleidsmaatregelen hebben als doel om jongeren - in brede zin - 

te helpen op het gebied van wonen en mentale gezondheid. Daarmee kunnen 

deze maatregelen ook een positief effect hebben op de studenten die onder het 

leenstelsel hebben gestudeerd. Deze maatregelen zijn - afgezien van de financiële 

tegemoetkoming die het kabinet voor deze groep beschikbaar stelt - niet specifiek 

gericht op leenstelselstudenten als groep. Hoewel een positief effect aannemelijk 

is, kan dit niet met volledige zekerheid voor de groep ‘leenstelselstudenten’ als 

zodanig worden vastgesteld.  

 

De financiële tegemoetkoming die het kabinet beschikbaar stelt aan de studenten 

die onder het leenstelsel hebben gestudeerd is een gerichte maatregel. Daarmee 

zullen studenten die een nominale opleiding van vier jaar volgen, en aan de 

overige voorwaarden voldoen, een bedrag van maximaal € 1.436 als korting op 

de studieschuld krijgen. Als er geen schuld (meer) is, zal dit bedrag worden 

                                                 
1 Kamerstukken I  2021/2022, 35 788, AA. 

2 Kamerstukken I  2022/2023, 36 200, P . 

3 Kamerstukken I  2021/2022, 35 788, AA.  
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uitgekeerd. Het kabinet acht deze voorgestelde financiële tegemoetkoming de 

best passende maatregel, mede gelet op het zeer ongebruikelijke karakter van 

een tegemoetkomende maatregel aan individuen bij een beleidswijziging. Deze 

komt ten goede aan alle studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd 

ongeacht of zij een studieschuld hebben.  

 

Schuldenproblematiek en aanvullende maatregelen 

Daarnaast vragen de leden van de PvdA-fractie of er sprake is van buitengewone 

schuldenproblematiek voor deze generatie, wat de effecten hiervan zijn en of dit 

reden is om meer gerichte maatregelen te nemen. 

 

Of er sprake is van ‘buitengewone’ schuldenproblematiek, zoals de leden van de 

PvdA-fractie vragen, is moeilijk objectief vast te stellen. De gemiddelde 

studieschuld in het hoger onderwijs is met ongeveer zesduizend euro gestegen.4 

Het precieze bedrag hangt af van hoe gemeten wordt. De hoogte van de 

studieschuld van alle studenten (inclusief de studenten zonder studieschuld) is 

gestegen van gemiddeld € 14.126 voor startcohort 2014-2015 (laatste generatie 

basisbeurs) naar gemiddeld € 20.611 voor startcohort 2015-2016 (eerste 

generatie leenstelsel).5 Als studenten zonder studieschuld buiten beschouwing 

worden gelaten, gaat het om een stijging van gemiddeld € 21.759 naar gemiddeld 

€ 27.745. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat een hoge huidige studieschuld 

(meer dan € 50.000) of een hoge verwachte toekomstige studieschuld (meer dan 

€ 40.000) – in vergelijking met een lage(re) studieschuld - gepaard zou kunnen 

gaan met minder mentaal welbevinden en het vaker vóórkomen van psychische 

klachten. De invloed van (verwachte) studieschulden op een negatief mentaal 

welbevinden lijkt echter beperkt zo blijkt het uit het onderzoek.6 Het RIVM stelt in 

het onderzoek vast dat de omvang van de huidige en verwachte studieschuld niet 

noemenswaardig samenhangt met positieve mentale gezondheid.   

 

Stijgende energie-en levensonderhoud kosten en compensatie 

leenstelselgeneratie 

Zowel de leden van de PvdA-fractie als die van de PvdD-fractie benoemen de 

gestegen kosten voor energie en levensonderhoud en de gevolgen die dit heeft 

voor (ex-)leenstelselstudenten. In het kader daarvan vragen beide fracties of het 

mogelijk is om de leenstelselstudenten ruimer te compenseren.  

 

De stijgende kosten van energie en levensonderhoud hebben impact onze hele 

maatschappij. Vrijwel iedereen voelt dit in zijn of haar portemonnee. Daarom 

heeft het kabinet een pakket aan koopkrachtmaatregelen getroffen die ook  

(oud-)studenten ten goede zullen komen. De uitwonende basisbeurs wordt voor 

het studiejaar 2023-2024 verhoogd  met € 164,30. Ook de verhoging van het 

minimumloon en de huur- en zorgtoeslag voor (oud-)studenten (met een laag 

inkomen) zouden verlichting moeten gaan bieden voor de stijgende kosten. Voor 

het dempen van de energiekosten geldt er vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond.7 

Nog dit jaar ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening8. 

                                                 
4 C PB, 2022, Eerste effecten invoering Wet studievoorschot.  

5 ResearchNed 2022, Monitor beleidsmaatregelen 2021-2022. 

6 RIVM, GGD GHOR en T rimbos-instituut, 2022, Monitor Mentale Gezondheid en M iddelengebruik Studenten hoger 

onderwijs, deelrapport I . 

7 Dit zijn enkele maatregelen zoals aangekondigd op Prinsjesdag, voor het gehele pakket zie, Kamerstukken 

2022/23, 36 200, 1 .  

8 T ijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022. 
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Veel burgers in de samenleving - ook (oud-)studenten - worden hiermee 

geholpen. Het kabinet ziet geen aanleiding om voor specifiek  

(ex-)leenstelselstudenten tot een aanvullend pakket te komen. 

  

Onderzoek naar prestatiedruk, stress en rol van schulden 

De leden van de PvdD-fractie vragen of een grootschalig onderzoek naar in 

hoeverre schulden stress veroorzaken noodzakelijk is, en hoeveel dit onderzoek 

gaat kosten in zowel tijd als geld.  

 

Het aangekondigde onderzoek richt zich niet uitsluitend op de rol van schulden. 

Het betreft juist een breed onderzoek naar prestatiedruk en stress onder 

studenten. Dit wordt uitgevoerd omdat de oorzaken van stress en prestatiedruk 

bij studenten niet duidelijk zijn, zo blijkt uit de Monitor Mentale Gezondheid en 

Middelengebruik Studenten hoger onderwijs van het RIVM. Daaruit komt naar 

voren dat een groot deel (97%) van de studenten in het hoger onderwijs stress 

en druk ervaart. Dit onderzoek betrof een brede kwantitatieve analyse van de 

mentale gezondheid van studenten. De bevindingen wijzen erop dat een minder 

goede mentale gezondheid samenhangt met stress, prestatiedruk, 

slaapproblemen en een gebrek aan sociale steun en eenzaamheid. Uit dit 

onderzoek blijkt ook dat een hoge (verwachte) schuld – in vergelijking met een 

lage(re) (verwachte) studieschuld - gepaard kan gaan met minder mentaal 

welbevinden en het vaker voorkomen van psychische klachten. De invloed van 

(verwachte) studieschulden op een negatief mentaal welbevinden lijkt echter 

beperkt zo blijkt het uit het onderzoek 9 Ook zijn er aanwijzingen dat moeilijk 

aflosbare schulden kunnen leiden tot psychische klachten.10 Hierbij is niet 

specifiek gekeken naar studieschulden. Voor het aflossen van studieleningen 

wordt rekening gehouden met de (financiële) situatie van studenten, zij betalen 

naar draagkracht en indien een student in de problemen raakt kan DUO een 

persoonlijke betalingsregeling treffen.  

 

Uit de Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik is niet duidelijk gebleken 

hoe het hebben van een studieschuld concreet doorwerkt op de mentale 

gezondheid van de student. Ook de invloed van persoonlijke, sociaal-culturele en 

economische factoren is niet meegenomen. Een van de aanbevelingen van de 

monitor is om verdiepend vervolgonderzoek te verrichten naar de achterliggende 

oorzaken van prestatiedruk en stress.  

 

Deze aanbevelingen heb ik opgevolgd en in mijn beleidsbrief Hoger Onderwijs & 

Wetenschap van juni dit jaar heb ik een vervolgonderzoek aangekondigd naar de 

oorzaken van stress en prestatiedruk.11 De financiële positie van studenten, is in 

dit onderzoek één van de factoren die wordt onderzocht. Het onderzoek levert 

inzichten op in de oorzaken van stress en prestatiedruk bij studenten maar ook 

mogelijke interventies om dit aan te pakken. Het onderzoek start eind 2022 en 

wordt medio juni 2023 opgeleverd.  

 

Studievoorschotvouchers 

De leden van de PvdD-fractie vragen of ik bereid ben om excuses te maken 

richting de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) vanwege de wijze waarop ik hun 

                                                 
9 RIVM, GGD GHOR en T rimbos-instituut, 2022, Monitor Mentale Gezondheid en M iddelengebruik Studenten hoger 

onderwijs, deelrapport I .  
10 Diepe schulden trigger voor angst en depressie - Trimbos-instituut.  
11 Kamerstukken I  2021/2022, 31 288, 964. 

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/diepe-schulden-trigger-voor-angst-en-depressie/#:~:text=Moeilijk%20aflosbare%20schulden%20kunnen%20leiden,letten%20nu%20veel%20coronasteun%20afloopt.
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zienswijze op de vormgeving van de studievoorschotvoucher heb geïnterpreteerd. 

De leden van de PvdD vragen ook waarom deze kritiek niet is meegenomen in 

mijn brief. Ook vragen de leden of de kritiek eerder is meegenomen in de 

besluitvorming en of ik bereid ben om dit besluit opnieuw te herzien.  

 

Zij stellen deze vraag naar aanleiding van een bericht van de LSVb op twitter, dat 

als volgt luidde: “Volgens de minister zouden wij tevreden zijn met de nieuwe 

regeling omtrent studievouchers. Dat is een zéér vrije interpretatie. Wij zijn er 

tevreden mee dat de regeling nu minder complex is. Verder zijn wij er altijd 

kritisch op geweest dat het bedrag omlaag is gegaan (1/2)”.12  

 

In mijn brief van 6 september jl. is hierover de volgende passage opgenomen: 

“Het kabinet is blij dat deze nieuwe vormgeving er een is waar het Interstedelijk 

Studenten Overleg en de Landelijke Studentenvakbond van hebben aangegeven 

tevreden over te zijn. Het kabinet begrijpt ook dat men nog tevredener was 

geweest als het bedrag op de oorspronkelijke hoogte gehandhaafd was”. 13 

 

De kritiek van studentenorganisaties op de hoogte van de tegemoetkoming die 

volgt uit de studievoorschotvoucher is mij bekend. Ik heb deze daarom ook 

expliciet geadresseerd in mijn brief, zoals uit het voorgaande citaat blijkt. De 

weergave uit het bericht van de LSVb doet naar mijn mening geen recht aan de 

brief.  

 

De leden van de PvdD vragen ook of het kabinet met hen deelt dat “alles op alles” 

gezet moet worden om tot een hoger bedrag te komen voor de tegemoetkoming 

die volgt uit de studievoorschotvouchers als het “de definitieve keuze van het 

kabinet is om slechts een compensatie in deze vorm aan te bieden”.  

 

Het kabinet merkt allereerst op dat dit niet de enige tegemoetkoming is. Naast de 

tegemoetkoming die volgt uit het anders vormgeven van de 

studievoorschotvouchers (voorbehouden aan de cohorten 2015-2016 t/m 2019-

2020) is in het coalitieakkoord ook een miljard euro uitgetrokken voor een 

tegemoetkoming voor studenten die geen basisbeurs hebben gehad. Deze staan 

los van elkaar, en studenten die tussen 2015-2016 en 2019-2020 recht zouden 

hebben gehad op een basisbeurs maken dus aanspraak op beide. Voor de 

budgetten van beide tegemoetkomingen acht het kabinet zich gebonden aan de 

financiële kaders van het coalitieakkoord. Al zullen voorstellen vanuit het 

parlement voorzien van financiële dekking altijd constructief worden benaderd. 

 

Compensatie voor de rente die door leenstelselstudenten wordt betaald. 

De motie-Koffeman (PvdD) c.s. “verzoekt de regering om studenten van de 

pechgeneratie op een behoorlijke wijze te compenseren voor de door hen 

betaalde of te betalen rentelasten.’’ 14 Het kabinet stelt al een financiële 

tegemoetkoming beschikbaar voor (ex)-leenstelselstudenten binnen de kaders uit 

het coalitieakkoord. Deze uit zich voor studenten met een studieschuld in een 

verlaging van die schuld, en scheelt in die zin in de rente. Datzelfde geldt voor de 

voornoemde separate tegemoetkoming voor studenten die recht hadden op een 

                                                 
12 V oor de volledigheid zij vermeld dat het volgende bericht luidde: “Daarnaast hebben we toch s terk de indruk 

dat het voors tel (waarin s tudenten geen voucher van €2150, maar een schuldenkorting van €1835 krijgen) een 

beetje een schijncompensatie moet voors tellen voor het gefaalde schuldenstelsel. (2/2)” 

13 Kamerstukken I  2021/2022, 35 788, AA. 

14 Kamerstukken I  2022/2023, 36 200, P . 
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studievoorschotvoucher. Een aanvullende maatregel die compenseert voor de 

rentestijgingen raakt een fundamenteel punt. Het stelsel is ingericht zodat het 

altijd werkt, ongeacht de economische situatie. We moeten voorzichtig zijn met 

wijzigingen als het economisch minder goed gaat. Daarnaast, een dergelijke 

maatregel zou betekenen dat onderwijsmiddelen worden ingezet voor 

afgestudeerden. Dat is een principieel punt en heeft mogelijk ook gevolgen voor 

de houdbaarheid van ons stelsel. Gezien het feit dat in de motie dekking 

ontbreekt voor een aparte, aanvullende tegemoetkoming moet het kabinet 

constateren dat het kabinet de motie-Koffeman niet kan uitvoeren, anders dan 

met de tegemoetkoming die reeds voorzien is.  

 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
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