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Aanleiding 

De leden Van der Molen, Knops en Van Dijk hebben schriftelijke Kamervragen 

gesteld naar aanleiding van het artikel “Studeren op kosten van een 

brievenbusfirma, geen controle op herkomst betaling collegegeld” in het dagblad 

Trouw van 6 september jl. 

 

Op 28 september jl. is er een uitstelbrief aan de Tweede Kamer gestuurd, omdat 

beantwoording interdepartementaal overleg vergde. 

Geadviseerd besluit 

Akkoord gaan met de beantwoording en verzending aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 

• De leden hebben zes vragen gesteld. De eerste drie vragen gaan over 

controle op geldstromen binnen universiteiten in het algemeen. Vervolgens 

worden twee vragen gesteld over contante betalingen bij de Rijksuniversiteit 

Groningen en de laatste vraag betreft omstandigheden waaronder 

universiteiten contante betalingen door studenten mogen aannemen. 

• De vragen zijn gesteld aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, van Justitie en Veiligheid en van Financiën. Voor de 

beantwoording van de vragen is interdepartementaal overleg geweest tussen 

OCW, FIN en JenV. 

• U bent eerste ondertekenaar, mede namens de minister van Financiën en de 

minister van Justitie en Veiligheid. De beantwoording wordt parallel aan deze 

bewindspersonen voorgelegd. 

Toelichting 

• Het krantenartikel uit het dagblad Trouw geeft aan dat universiteiten toestaan 

dat collegegeld cash wordt betaald. 

• Het artikel suggereert dat cash betalen van collegegeld “de deur naar 

witwaspraktijken zou kunnen openen”. 

• Het antwoord op de vragen 1 t/m 3 refereert aan de Wet ter voorkoming van 

witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), waarbij instellingen zoals 

banken cliëntenonderzoek moet verrichten, doorlopend transacties van 

cliënten dienen te monitoren en, indien nodig, ongebruikelijke transacties 

dienen te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland. 
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Datum 

25 oktober 2022 

 

• Er geen aanwijzingen dat de diensten die universiteiten aanbieden vatbaar 

zijn voor mogelijk gebruik door criminelen om gelden wit te wassen. 

• De RUG heeft in 2022 voor € 300.000 van internationale studenten aan 

contant collegegeld ontvangen. Deze studenten betalen het zgn. (hoge) 

instellingscollegegeld. Het aantal studenten dat het collegegeld contant 

betaalt, is dus relatief gering. 
• De RUG stelt zich op standpunt dat chartaal geld nog steeds een wettelijk 

geaccepteerd geldmiddel is binnen Europa en dus contante betalingen niet 

kan weigeren. 

 


