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Aanleiding 
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief van 
een mevrouw L. ontvangen over bezwaar tegen kosten ov-reisproduct tijdens 
corona. De commissie ontvangt graag een reactie van u op deze brief. Ons 
voorstel voor een reactie, het verzoek van de commissie en de ingekomen brief 
treft u bij deze nota aan. 

Geadviseerd besluit 
- De antwoordbrief voor de commissie ondertekenen, zodat deze aan de 

Tweede Kamer verzonden kan worden. 

Kernpunten (samenvatting brief) 
Inleiding 

- U verwijst naar de ingekomen brief van mevrouw L., waarin zij haar 
bezwaar uit tegen de opgebouwde prestatiebeurs voor het 
studentenreisproduct tijdens corona en haar verzoek om de schuld (deels) 
kwijt te schelden of toe te rekenen naar daadwerkelijk gebruik. 

- U toont begrip voor de grote impact van corona op het studentenleven en 
hun reisgedrag. U geeft aan dat u zich kan voorstellen dat veel studenten 
hier vragen over hebben.  
 

Algemeen beleid studentenreisproduct 
- U geeft aan welke doelgroepen in aanmerking komen voor het reisproduct 

en onder welke voorwaarden. U geeft ook aan hoelang studenten recht 
hebben op het reisproduct. 

- U legt uit hoe het reisproduct bij de prestatiebeurs wordt opgeteld en dat 
het niet mogelijk is om het reisproduct naar werkelijk verbruik toe te 
rekenen. 

- Het (tijdelijk) stopzetten van studiefinanciering en reisproduct: u legt uit 
op welke wijze studenten hun reisrecht kunnen ‘opsparen’ en hoe ze 
kunnen voorkomen dat hun prestatiebeurs toeneemt. 
 

Studentenreisproduct tijdens corona 
- U beschrijft de situatie in het onderwijs tijdens corona, waarbij onderwijs 

grotendeels op afstand werd georganiseerd en studenten niet of beperkt 
gebruik hebben gemaakt van hun reisproduct. 
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Datum 
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- U legt uit dat studenten in het hoger onderwijs vanuit het Nationaal 
Programma Onderwijs (NP Onderwijs) een verlenging van één jaar van 
hun reisrecht hebben gekregen 

 
Situatie afzender van de brief 
- U geeft aan dat de afzender verzoekt haar schuld kwijt te schelden of aan 

te passen naar gebruik. 
- U kunt niet uit de brief opmaken waarom de afzender niet voldeed aan de 

voorwaarden voor de reisrechtverlenging. 
o Ambtelijk (directeur HO&S) wordt een brief naar de afzender 

gestuurd, zodat deze desgewenst in contact kan komen met het 
ministerie voor een antwoord op de gestelde vragen. 

Toelichting 
- Op 28 oktober 2021 heeft uw ambtsvoorganger, mede namens de 

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de Tweede Kamer 
in een brief geïnformeerd over de voortgang van het NP Onderwijs.1 In 
deze brief is aangegeven dat alle ho-studenten die in de periode maart tot 
en met december 2020 een opleiding volgden aan een hogeschool of 
universiteit en in die periode minimaal een maand recht hadden op een 
studentenreisproduct 12 maanden extra reisrecht kregen. 

- Op 21 december 2017 december is de Kamer geïnformeerd over de 
mogelijkheden om het reisrecht flexibel in te zetten. Dit is mogelijk, maar 
vereist veel veranderingen in de uitvoering en kan niet op korte termijn 
worden gerealiseerd.2 

 
1 Kamerstukken II, 2021-2022, 35 925 VII, nr. 15. 
2 Kamerstukken II, 2017-2018, 23 645 nr. 653. 


