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Wet op de studiefinanciering

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP
Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van Wet op de
studiefinanciering.
De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.
En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
's-Gravenhage, 23 augustus 1985

Nr. 2

Beatrix

VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te komen tot
een nieuw stelsel van studiefinanciering;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden
en verstaan bij deze:
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HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze wet wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen;
b. volledig onderwijs: het onderwijs, bedoeld in artikel 9;
c. studerende: degene die onderwijs volgt;
d. thuiswonende studerende: de studerende die woont op het adres van
zijn ouders of één van hen;
e. uitwonende studerende: elke studerende die niet is een thuiswonende
studerende;
f. partner van een studerende:
1°. degene met wie de studerende is gehuwd en van wie hij niet duurzaam
gescheiden leeft;
2°. degene met wie de studerende ongehuwd samenwoont als waren zij
gehuwd;
g. studiefinancieringstijdvak: het kalenderjaar of een gedeelte daarvan
gedurende welke studiefinanciering wordt toegekend, met dien verstande
dat deze periode ten minste 1 kalendermaand is;
h. onderwijswet:
1°. de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1975, 729);
2°. de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1967, 387);
3°. de Experimentenwet onderwijs (Stb. 1970, 370);
4°. de Interimwet op het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs (Stb. 1984, 654);
5°. de Wet op de erkende onderwijsinstellingen (Stb. 1985, 407);
i. het belastbare minimumloon: een bij algemene maatregel van bestuur
vast te stellen bedrag, afgeleid van het totaal van het minimumloon en de
minimum vakantiebijslag voor een 23-jarige op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657);
j. peiljaar: het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarin het studiefinancieringstijdvak aanvangt;
k. debiteur: degene die zich heeft verplicht tot terugbetaling als bedoeld
in artikel 39;
I. partner van de debiteur:
1°. degene met wie de debiteur is gehuwd en van wie hij niet duurzaam
gescheiden leeft;
2°. degene met wie de debiteur ongehuwd samenwoont als waren zij
gehuwd.
Artikel 2. Doel van de wet
Deze wet heeft ten doel:
a. een regeling te geven van de studiefinanciering voor studerenden die
volledig onderwijs volgen en die de leeftijd van 18 maar nog niet die van
30 jaren hebben bereikt;
b. een grondslag te geven voor een regeling van de studiefinanciering
voor studerenden die volledig onderwijs volgen en nog niet de leeftijd van
18 jaren hebben bereikt;
c. een grondslag te geven voor een regeling van de studiefinanciering
voor studerenden die niet volledig onderwijs volgen en de leeftijd van 18
maar nog niet die van 55 jaren hebben bereikt, alsmede voor studerenden
die volledig onderwijs volgen en de leeftijd van 30 maar nog niet die van
55 jaren hebben bereikt.
Artikel 3. Peildatum
1. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet is,
tenzij daaromtrent nadere regels zijn gesteld, bepalend de toestand op de
eerste dag van de maand.
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2. Tenzij daaromtrent andere regels zijn gesteld wordt voor de toepassing
van het bepaalde bij of krachtens deze wet de leeftijd van 18 jaren geacht te
zijn bereikt indien de studerende op de eerste dag van het kwartaal metterdaad 18 jaren is.
3. Het bepaalde bij of krachtens deze wet is van toepassing tot aan het
einde van het studiejaar indien de studerende op 1 oktober van dat jaar
metterdaad 29 onderscheidenlijk 54 jaren is.
Artikel 4. Woonplaats
Waar een studerende woont wordt naar de omstandigheden beoordeeld.
Artikel 5. Werkingssfeer
1. Het bepaalde in hoofdstuk II is alleen van toepassing op studerenden
van 18 tot 30 jaren die volledig onderwijs volgen.
2. Het bepaalde in hoofdstuk III is alleen van toepassing op studerenden
jonger dan 18 jaren die volledig onderwijs volgen.
3. Het bepaalde in hoofdstuk IV is alleen van toepassing op studerenden
tussen 18 en 55 jaren die niet onder de werking van hoofdstuk II vallen.

HOOFDSTUK II. STUDERENDEN VAN 18 TOT 30 JAREN DIE VOLLEDIG
ONDERWIJS VOLGEN
TITEL 1. ALGEMEEN
Artikel 6. Minderjarigheid
Een minderjarige die de leeftijd van 17 jaren heeft bereikt, is bekwaam de
rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om toekenning van
studiefinanciering overeenkomstig deze wet te verkrijgen. Hij is voorts
bekwaam de rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk zijn met
betrekking tot de uitoefening, onderscheidenlijk nakoming van de voor
hem uit de toekenning van studiefinanciering voortvloeiende rechten en
verplichtingen.
TITEL 2. WERKINGSSFEER
Artikel 7. Nationaliteit
Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op:
a. studerenden die de Nederlandse nationaliteit bezitten;
b. studerenden die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten maar wel in
Nederland wonen, ten aanzien van wie ingevolge bepalingen vastgesteld
bij overeenkomsten met andere mogendheden dan wel een voor Nederland
verbindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, wordt bepaald
dat zij op het terrein van de studiefinanciering met een Nederlander
worden gelijkgesteld;
c. studerenden die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten maar wel in
Nederland wonen en behoren tot een bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur aangewezen groep van personen die voor het terrein van de
studiefinanciering met Nederlanders gelijk worden gesteld.
Artikel 8. Leeftijd
Voorwaarde voor het in aanmerking komen voor studiefinanciering
ingevolge dit hoofdstuk is dat de studerende de leeftijd van 18 maar nog
niet die van 30 jaren heeft bereikt.
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Artikel 9. Onderwijssoort
1. Voorwaarde voor het in aanmerking komen voor studiefinanciering
ingevolge dit hoofdstuk is dat de studerende onderwijs volgt in Nederland
en is ingeschreven:
a. als student in de zin van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs
aan een in artikel 15 van die wet genoemde universiteit of hogeschool, aan
een interuniversitair instituut als bedoeld in artikel 36 van die wet, dan wel
aan de Rijksuniversiteit Limburg voor het volgen van in voltijdse vorm
verzorgd onderwijs,
b. voor het volgen van in voltijdse vorm verzorgd onderwijs aan een op
grond van artikel 118 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs
aangewezen bijzondere instelling van wetenschappelijk onderwijs,
c. voor het volgen van onderwijs aan een school die op grond van een
onderwijswet rechtstreeks uit de openbare kas als volledig dagonderwijs
wordt bekostigd,
d. voor het volgen van onderwijs voor ten minste een bij algemene
maatregel van bestuur te bepalen aantal uren per week overdag aan:
1°. een school die op grond van een onderwijswet volledig en rechtstreeks
uit de openbare kas wordt bekostigd,
2°. op grond van artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs
aangewezen school, dan wel
3°. een instelling die is erkend op grond van de Wet op de erkende
onderwijsinstellingen voor zover de gevolgde cursus onder de reikwijdte
van die wet valt, of
e. voor het volgen van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
onderwijs dat anders dan op grond van een onderwijswet, volledig en
rechtstreeks uit de openbare kas wordt bekostigd, voor ten minste een bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal uren per week overdag.
2. Onze Minister kan rijksscholen voor voortgezet onderwijs in het
buitenland aanwijzen die voor de toepassing van het eerste lid gelden als
in Nederland gevestigde scholen.
3. Indien er sprake is van een verlengd examen, dat wordt afgenomen
na de in het eerste lid bedoelde inschrijving wordt voor zover geen nieuwe
inschrijving is vereist, degene die dit examen aflegt nog als ingeschrevene
in de zin van het eerste lid aangemerkt tot en met de maand waarin het
examen is afgerond.
Artikel 10. Voltooiing en staken van de studie
1. Iemand wordt ingeval van het voltooien of het staken van de studie
nog slechts als studerende beschouwd tot en met de laatste kalendermaand
waarin daadwerkelijk is gestudeerd.
2. Van het voltooien van de studie is sprake bij het verkrijgen van een
diploma, of, indien dit eerder is bij het verricht hebben van de laatste
studie-activiteiten, dan wel indien na het laatste examen nog een schriftelijk
werkstuk dient te worden ingeleverd of een stage dient te worden doorlopen,
het moment waarop dit werkstuk wordt goedgekeurd, onderscheidenlijk de
stage is voltooid.
3. Indien er sprake is van het tijdelijk staken van de studie wegens ziekte,
wordt iemand nog als studerende beschouwd tot en met de tweede
kalendermaand volgend op de laatste kalendermaand waarin daadwerkelijk
is gestudeerd.
4. Of er sprake is van tijdelijk staken van de studie wordt beoordeeld
naar de omstandigheden op het moment van het staken van de studie.
5. Bij studiehervatting wordt iemand weer als studerende beschouwd
met ingang van de eerste kalendermaand die weer geheel aan daadwerkelijke
studie is gewijd.
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Artikel 11. Minimale opleidingsduur
De studerende die is ingeschreven aan een opleiding als bedoeld in
artikel 9 komt niet in aanmerking voor studiefinanciering ingevolge dit
hoofdstuk wanneer de duur van de opleiding, daaronder begrepen ten
hoogste 12 vakantieweken, korter is dan 1 jaar.
TITEL 3. HET STANDAARDBUDGET
Artikel 12. Het buget
1. Het budget voor een kalenderjaar is naar de maatstaf van 1 januari
1985 het totaal van:
a. het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud:
1°. voor een thuiswonende studerende f 5022;
2°. voor een uitwonende studerende f9022;
b. een normbedrag voor boeken en leermiddelen voor een studerende
in:
1°. het wetenschappelijk onderwijs: f700;
2°. het hoger beroepsonderwijs: f700;
3°. het middelbaar beroepsonderwijs: f700;
4°. het overig voortgezet onderwijs: f350;
c. een tegemoetkoming in de kosten van de onderwijsbijdrage voor een
studerende in:
1°. het wetenschappelijk onderwijs: het in artikel 77, tweede lid, van de
Wet op het wetenschappelijk onderwijs bedoelde collegegeld dan wel het
op grond van artikel 77, vierde lid van die wet herziene bedrag;
2°. het hoger beroepsonderwijs: het in artikel 4, eerste lid, van de
Collegegeldwet voor hoger beroepsonderwijs (Stb. 1981, 341) bedoelde
collegegeld dan wel het op grond van artikel 4, derde lid, van die wet
herziene bedrag;
3°. het voortgezet onderwijs: het in artikel 4, eerste lid, van de Lesgeldwet
voor boven 17-jarigen in het voortgezet onderwijs (Stb
) bedoelde
lesgeld dan wel het op grond van artikel 4, eerste lid, van die wet herziene
bedrag.
2. Onder de tegemoetkoming in de kosten bedoeld in het eerste lid
onderdeel c, zijn tevens begrepen het inschrijvingsgeld en het examengeld.
3. Het budget, bedoeld in het eerste lid, kan worden verhoogd met:
a. een normbedrag voor de ziektekostenverzekering;
b. een normbedrag voor de reiskosten;
c. een toeslag voor een partner die financieel afhankelijk is van de
studerende en niet onder de werking van dit hoofdstuk valt;
d. een toeslag voor een één-oudergezin.
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld
met betrekking tot de normbedragen, bedoeld in het derde lid de onderdelen
a en b.
Artikel 13. De verdeling van het budget
1. Het budget bestaat uit een basisbeurs en aanvullende financiering.
2. De aanvullende financiering bestaat uit een rentedragende lening en
een aanvullende beurs.
Artikel 14. De basisbeurs
1. De basisbeurs bedraagt in 1985 voor een thuiswonende studerende
f3520. De basisbeurs wordt verhoogd met het in artikel 12, derde lid
onderdeel b, bedoelde normbedrag voor de reiskosten en de toeslagen,
bedoeld in artikel 12, derde lid de onderdelen c en d.
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2. De basisbeurs bedraagt in 1985 voor een uitwonende studerende
f7520. De basisbeurs wordt verhoogd met de toeslagen, bedoeld in artikel
12, derde lid de onderdelen c en d.
Artikel 15. De rentedragende lening
1. De maximale rentedragende lening bedraagt in 1985 voor de dekking
van het budget verminderd met de basisbeurs voor een studerende in het
wetenschappelijk onderwijs f 3500.
2. De maximale rentedragende lening bedraagt in 1985 voor de dekking
van het budget verminderd met de basisbeurs en de tegemoetkoming in de
ziektekostenverzekering voor een studerende in:
a. het hoger beroepsonderwijs f2500;
b. het middelbaar beroepsonderwijs f 1500;
c. het vierde leerjaar of hoger van een school voor voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs of een school dan wel afdeling voor hoger
algemeen voortgezet onderwijs f 1000;
d. het overig voortgezet onderwijs nihil.
Artikel 16. De aanvullende beurs
De aanvullende beurs is het budget voor de studerende, bedoeld in
artikel 12, verminderd met de voor hem geldende basisbeurs en rentedragende lening.
Artikel 17. Toeslag partner
1. Ten behoeve van een financieel afhankelijke partner kan het budget,
bedoeld in artikel 12, worden verhoogd met het normbedrag voor de
kosten van levensonderhoud, bedoeld in artikel 12, eerste lid onderdeel a
ten 2°.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt uitsluitend als financieel
afhankelijk aangemerkt de partner die niet in staat is door arbeid in het
eigen onderhoud te voorzien in verband met de verzorging van een of
meer kinderen die bij de aanvang van het studiefinancieringstijdvak jonger
zijn dan 12 jaren en waarvoor op grond van de Algemene kinderbijslagwet
(Stb. 1980, 1) aanspraak op kinderbijslag bestaat.
3. De toeslag, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt als een toeslag
op de basisbeurs.
Artikel 18. Toeslag één-oudergezin
1. Ten behoeve van een studerende zonder partner die één of meer
kinderen heeft van jonger dan 18 jaar die niet tot het huishouden van een
ander behoren, voor wie deze op grond van de Algemene Kinderbijslagwet
aanspraak op kinderbijslag heeft kan het budget, bedoeld in artikel 12,
worden verhoogd met 80% van het normbedrag voor de kosten van
levensonderhoud, bedoeld in artikel 12, eerste lid onderdeel a ten 2°.
2. De toeslag, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt als een toeslag
op de basisbeurs.
Artikel 19. Erkende instelling en onderwijssoort
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet bepaalt
Onze Minister ten aanzien van een cursus welke uitgaat van een instelling
die is erkend op grond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen,
alsmede ten aanzien van het onderwijs bedoeld in artikel 9, eerste lid
onderdeel e, of deze cursus onderscheidenlijk dit onderwijs wordt gerekend
tot:
a. het wetenschappelijk onderwijs;
b. het hoger beroepsonderwijs;
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c. het middelbaar beroepsonderwijs;
d. het vierde leerjaar of hoger van een school voor voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs of een school dan wel afdeling voor hoger
algemeen voortgezet onderwijs, of
e. het overig voortgezet onderwijs.
TITEL 4. KORTINGEN OP HET STUDIEFINANCIERINGSBUDGET
Artikel 20. Kortingen algemeen
Op het budget komen volgens het bepaalde in deze titel in mindering de
bijdrage van de ouders of een van hen en de draagkracht van de studerende.
Paragraaf 1. Korting wegens bijdrage van een ouder
Artikel 21. Bijdrage van een ouder
De bijdrage van een ouder is de som van diens bijdrage uit inkomen en
diens bijdrage uit vermogen.
Artikel 22. Bijdrage van een ouder uit inkomen
1. Maatstaf voor de bepaling van de bijdrage van een ouder uit inkomen
is diens belastbare inkomen in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting
1964 (Stb. 519) in het peiljaar. Indien de ouder niet binnenlandse belastingplichtige is in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, geldt als
maatstaf voor de bijdrage van een ouder uit inkomen het belastbare
inkomen voor het geval hij wel binnenlandse belastingplichtige was
geweest.
2. Ingeval over het peiljaar geen aanslag wordt vastgesteld ingevolge
artikel 64 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, dan wel een aanslag
wordt vastgesteld waarbij verrekening van de loonbelasting achterwege
blijft ingevolge artikel 65, vierde lid, letter b, van die wet, treedt het zuivere
loon bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting 1964, in de plaats
van het belastbare inkomen.
3. Op het belastbare inkomen in het peiljaar wordt in mindering gebracht
de bijdrage vrije voet. Deze voet is gelijk aan het belastbare minimumloon
indien een ouder voor de inkomstenbelasting is ingedeeld in tariefgroep III.
Indien een ouder is ingedeeld in tariefgroep I, II, dan wel IV, is de bijdrage
vrije voet 50%, 70% onderscheidenlijk 90% van de voet die van toepassing
zou zijn bij indeling in tariefgroep III.
4. Het resterende inkomen wordt verdeeld in schijven ter grootte van de
helft van de in het derde dan wel het vijfde lid bedoelde bijdrage vrije voet.
5. Indien twee ouders ongehuwd met elkaar samenwonen dan wel met
elkaar zijn gehuwd zonder duurzaam gescheiden te leven, geldt als maatstaf,
bedoeld in het eerste lid, de som van hun belastbare inkomens en geldt als
bijdrage vrije voet de som van hun op grond van het derde lid bepaalde
bijdrage vrije voeten.
6. De bijdrage van een ouder is 10% van de eerste schijf plus 20% van
de tweede schijf plus 30% van het meerdere.
Artikel 23. Bijdrage van een ouder uit vermogen
1. Maatstaf voor de bepaling van de bijdrage van een ouder uit vermogen
is diens belastbare som als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet op
de vermogensbelasting 1964 (Stb. 520) in het peiljaar.
2. De belastbare som wordt verdeeld in schijven ter grootte van de
belastingvrije som die geldt voor de tariefgroep waarin een ouder is
ingedeeld.
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3. De bijdrage van een ouder uit vermogen is 2% van de eerste schijf
vermeerderd met 3% van de tweede schijf, 4% van de derde schijf en 5%
van het meerdere.
Artikel 24. Terugval in inkomen
1. Op verzoek van de ouders of een van hen dan wel op verzoek van de
studerende wordt bij de toepassing van artikel 22 uitgegaan van een ander
jaar dan het peiljaar indien:
a. sprake is van een beduidende structurele terugval in inkomen over het
jaar na het peiljaar, in welk geval wordt uitgegaan van dit jaar na het
peiljaar,
b. sprake is van een beduidende structurele terugval in inkomen over
het tweede jaar na het peiljaar, in welk geval wordt uitgegaan van het
tweede jaar na het peiljaar.
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder een beduidende
structurele terugval in inkomen verstaan een vermindering van de som van
de belastbare inkomens van de beide ouders te zamen met ten minste 25%
ten opzichte van het peiljaar, met dien verstande dat:
a. de vermindering ten minste 25% moet zijn van het belastbare minimumloon in het peiljaar, en
b. de vermindering niet kan worden gerekend tot inkomensschommelingen die in het algemeen normaal kunnen worden geacht bij de gekozen
wijze van inkomensverwerving.
3. Voor de toepassing van het eerste lid wordt zolang het belastbare
minimumloon over het jaar na het peiljaar dan wel het tweede jaar na het
peiljaar nog niet definitief bekend is, daarvoor in de plaats gesteld het
bedrag dat naar het oordeel van Onze Minister het uiteindelijke belastbare
minimumloon zo goed mogelijk benadert.
Artikel 25. Nog niet vastgestelde aanslag
Voor de toepassing van het bepaalde in de artikelen 22, 23 en 24 wordt
zolang het belastbare inkomen dan wel het belastbare vermogen over het
peiljaar, het jaar na het peiljaar onderscheidenlijk het tweede jaar na het
peiljaar nog niet is vastgesteld, door Onze Minister daarvoor in de plaats
gesteld een bedrag dat het vast te stellen belastbare inkomen dan wel het
vast te stellen belastbare vermogen zo goed mogelijk benadert
Artikel 26. Andere aanpassing van de bijdrage van een ouder
Indien een ouder na het peiljaar is ingedeeld in een andere tariefgroep,
wordt op verzoek van die ouder of de studerende de hoogte van de
bijdragevrije voet dienovereenkomstig aangepast.
Artikel 27. Ouderlijke bijdrage eerst voor beneden 18-jarigen
1. Op de som van de bijdrage van een ouder uit inkomen en de bijdrage
van een ouder uit vermogen wordt in mindering gebracht:
a. de ingevolge titel 6 van dit hoofdstuk berekende jaarannuïteit indien
een ouder tevens debiteur is, en
b. de mate waarin met die totale bijdrage rekening is gehouden bij de
bepaling van de studiefinanciering voor kinderen die onder de werking van
hoofdstuk III vallen, dan wel zou zijn gehouden indien voor deze kinderen
studiefinanciering ingevolge hoofdstuk III zou zijn aangevraagd.
2. Ter berekening van de bijdrage van een ouder die is toe te rekenen
aan de studerende kinderen waarop dit hoofdstuk van toepassing is, wordt
de bijdrage van die ouder die na toepassing van het eerste lid resteert,
verdeeld over deze kinderen.
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Artikel 28. Verdeling van de aanvullende financiering
1. De aanvullende financiering, bedoeld in artikel 13, wordt als volgt
verdeeld:
a. het deel van het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud,
bedoeld in artikel 12, eerste lid onderdeel a, dat de basisbeurs verminderd
met het in artikel 12, derde lid, onderdeel b, bedoelde normbedrag alsmede
de toeslagen, bedoeld in artikel 12, derde lid de onderdelen c en d, te
boven gaat;
b. het normbedrag voor de ziektekostenverzekering, bedoeld in artikel
12, derde lid onderdeel a;
c. de tegemoetkoming in de kosten van de onderwijsbijdrage, bedoeld in
artikel 12, eerste lid onderdeel c;
d. het normbedrag voor de kosten van boeken en leermiddelen, bedoeld
in artikel 12, eerste lid onderdeel b.
2. De ouderlijke bijdrage komt in mindering op de aanvullende financiering. Deze vermindering vindt plaats in de in het eerste lid aangegeven
volgorde.
3. Indien de ouderlijke bijdrage meerdere studerende kinderen waarop
dit hoofdstuk van toepassing is, betreft, wordt deze volgens de in het
eerste lid aangegeven volgorde per letter verdeeld over al die kinderen te
zamen.
4. Hetgeen resteert aan aanvullende financiering is rentedragende lening
tot aan het van toepassing zijnde bedrag in artikel 15. Het overige is
aanvullende beurs.
Paragraaf 2. Korting wegens draagkracht van de studerende
Artikel 29. Draagkracht van de studerende
De draagkracht van een studerende is de som van diens draagkracht uit
inkomen en diens draagkracht uit vermogen.
Artikel 30. Draagkracht uit inkomen van de studerende zonder partner
1. Maatstaf voor de bepaling van de draagkracht van de studerende is
diens toetsingsinkomen gedurende het studiefinancieringstijdvak.
2. Het toetsingsinkomen is het totaal van
a. het zuivere loon, bedoeld in artikel 9 van de Wet op de loonbelasting
1964 (Stb. 521), verminderd met de daarop ingehouden loonbelasting;
b. de winst uit onderneming, bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk II van
de Wet op de inkomstenbelasting 1964;
c. de zuivere inkomsten, bedoeld in afdeling 3 van hoofdstuk II van de Wet
op de inkomstenbelasting 1964, met uitzondering van het loon uit dienstbetrekking en verminderd met de studiefinanciering, verstrekt op grond van
deze wet;
d. de winst uit aanmerkelijk belang, bedoeld in afdeling 4 van hoofdstuk II
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
3. Op het toetsingsinkomen wordt in mindering gebracht de draagkrachtvrije voet. Deze voet bedraagt per 1 januari 1985 f 2000. De draagkracht-vrije
voet wordt verhoogd met de arbeidstoeslag, bedoeld in artikel 56, vijfde lid,
van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, voor zover deze toeslag van
toepassing is voor de studerende.
4. De draagkracht van de studerende uit inkomen bedraagt het resterende
toetsingsinkomen verminderd met 25% van dit inkomen met dien verstande
dat het bedrag waarmee het resterende inkomen ten hoogste kan worden
verminderd 331/3% bedraagt van het volgens artikel 12 berekende budget
voor een uitwonende studerende in het wetenschappelijk onderwijs.
Artikel 31. Draagkracht uit inkomen van de studerende met partner
1. Indien de partner van de studerende inkomen heeft wordt diens
toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 30, eerste lid, voor zover het niet
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betreft een uitkering op grond van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1963,
284), bij de berekening van de draagkracht van de studerende uit inkomen
toegevoegd aan het toetsingsinkomen van die studerende.
2. Op het toetsingsinkomen wordt in mindering gebracht de draagkrachtvrije voet. Deze voet bedraagt per 1 januari 1985 f 2000. De draagkrachtvrije voet wordt verhoogd met de arbeidstoeslag, bedoeld in artikel 56,
vijfde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de aanvullende
arbeidstoeslag, bedoeld in artikel 56, zesde lid, van deze wet, voor zover
deze toeslagen van toepassing zijn voor de studerende of de partner van
de studerende.
3. De draagkracht uit inkomen van de studerende met partner bedraagt
het resterende toetsingsinkomen verminderd met 25% van dit inkomen met
dien verstande dat het bedrag waarmee het resterende toetsingsinkomen
ten hoogste kan worden verminderd, 331/3% bedraagt van het volgens
artikel 12 berekende budget voor een uitwonende studerende in het
wetenschappelijk onderwijs.
4. De in het derde lid bedoelde draagkracht wordt indien de partner niet
financieel afhankelijk is van de studerende en niet valt onder de werking
van hoofdstuk II van deze wet, verminderd met het normbedrag voor de
kosten van levensonderhoud, bedoeld in artikel 12 eerste lid onderdeel a
ten 2°.
5. De in het derde lid bedoelde draagkracht wordt, indien de partner valt
onder de werking van hoofdstuk II van deze wet, naar rato van de toetsingsinkomens toegerekend aan ieder van die partners.
Artikel 32. Draagkracht van de studerende uit vermogen
1. Op de berekening van de draagkracht van de studerende uit vermogen
is artikel 23 van overeenkomstige toepassing.
2. Wanneer de bezittingen en schulden van de studerende op grond van
de Wet op de vermogensbelasting 1964 worden aangemerkt als de bezittingen en schulden van de partner van de studerende, treedt voor de toepassing
van deze paragraaf de draagkracht van de partner van de studerende uit
vermogen in de plaats voor de draagkracht van de studerende uit vermogen.
Artikel 33. Overheveling van de draagkracht van de studerende naar de
partner
Indien na de toepassing van artikel 31, vijfde lid, en artikel 32 blijkt dat de
draagkracht van een der partners groter is dan diens budget, wordt de
resterende draagkracht toegekend aan de andere partner.
Artikel 34. Vermindering met de draagkracht van de studerende
1. De draagkracht van de studerende wordt verminderd met het bedrag
van de ouderlijke bijdrage waarmee de aanvullende financiering volgens
artikel 28 is verminderd.
2. De resterende draagkracht leidt eerst tot vermindering van de rentedragende lening die resteert na aftrek van de ouderlijke bijdrage, dan tot
vermindering van de aanvullende beurs die resteert na aftrek van de
ouderlijke bijdrage, en tenslotte tot vermindering van de basisbeurs.
TITEL 5. VERZOEK EN TOEKENNING
Artikel 35. Verzoek om studiefinanciering
De studerende dient een schriftelijk verzoek om toekenning van studiefinanciering in met inachtneming van de door Onze Minister te stellen
regelen.
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Artikel 36. Toekenning van studiefinanciering
1. Onze Minister kent studiefinanciering toe aan degene die daartoe een
verzoek heeft ingediend en voldoet aan de voorschriften gegeven bij of
krachtens deze wet.
2. Indien 60 dagen zijn verstreken na het begin van het tijdvak waarop
het verzoek tot toekenning betrekking heeft en een beschikking op dat
verzoek is uitgebleven, wordt zulks voor de toepassing van artikel 64 gelijkgesteld met een afwijzende beschikking.
Artikel 37. Gedeeltelijke toekenning
Indien het op basis van de verstrekte gegevens nog onmogelijk is het
bedrag van de aanvullende financiering vast te stellen, maar het wel
mogelijk is het bedrag van de basisbeurs vast te stellen, kent Onze Minister
het bedrag van die basisbeurs toe.
Artikel 38. Toekenningsperiode
1. Toelagen worden toegekend per studiefinancieringstijdvak.
2. Toelagen worden niet toegekend voor een periode die gelegen is voor
de datum van indiening van het verzoek om studiefinanciering.
TITEL 6. OPBOUW EN TERUGBETALING STUDIESCHULD
Artikel 39. Verplichting terugbetaling studieschuld
Door ontvangst van een gedeelte van of de gehele in het budget opgenomen rentedragende lening, bedoeld in artikel 15, verplicht de studerende
zich tot terugbetaling van de rentedragende lening vermeerderd met de
volgens deze titel vastgestelde rente.
Artikel 40. Vaststelling rentepercentage
Onze Minister stelt jaarlijks in de maand december een rentepercentage
vast door een half procentpunt af te trekken van het over de maand
november van dat jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (Stb.
1899, 43) bekend gemaakte gemiddeld effectief rendement van openbare
leningen, uitgegeven door de Staat der Nederlanden en toegelaten tot de
notering aan de officiële markt ter beurze van Amsterdam, met een
gemiddelde resterende looptijd van drie tot vijf jaren.
Artikel 41. Renteberekening
1. De door de studerende in een kalenderjaar opgenomen rentedragende
lening wordt eerst rentedragend op 1 januari van het daaropvolgende
kalenderjaar. Als rentedragende lening geldt niet het gedeelte dat voor het
einde van dat kalenderjaar van de studerende is terugontvangen. Het
bedrag dat van de studerende is terugontvangen, anders dan als terugbetaling in de zin van artikel 66, tweede lid, strekt eerst tot vermindering van de
opgenomen rentedragende lening over het lopende kalenderjaar en
vervolgens tot vermindering van de rentedragende lening over de voorgaande jaren.
2. Voor de aanvang van de terugbetalingsperiode, bedoeld in artikel 42,
wordt jaarlijks per 1 januari de over een kalenderjaar bij te schrijven rente
berekend over de som van de rentedragende leningen voor zover niet
bedoeld in het eerste lid en de over vorige jaren bijgeschreven rente. Die
rente wordt op dat ogenblik rentedragend bijgeboekt bij de hoofdsom. Bij
de berekening van de rente wordt gehanteerd het volgens artikel 40 in
december van het voorgaande jaar vastgestelde rentepercentage.
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3. Na de aanvang van de terugbetalingsperiode, bedoeld in artikel 42,
wordt de rente berekend per dag op basis van samengestelde interest
waarbij een maand wordt gesteld op 30 dagen en een jaar wordt gesteld
op 360 dagen. Hierbij wordt het rentepercentage gehanteerd dat ingevolge
artikel 46 wordt gehanteerd bij de berekening van de maandelijkse annuïteit
voor de betreffende periode.
4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden
gesteld ten aanzien van het terugstorten van de rentedragende lening,
bedoeld in het eerste lid.
Artikel 42. De terugbetalingsperiode
1. De terugbetalingsperiode vangt aan op 1 januari van het jaar volgend
op het jaar waarin iemand is opgehouden met studerende te zijn in de zin
van dit hoofdstuk.
2. De terugbetalingsperiode bestaat uit een aanloopfase en een aflosfase.
3. Indien de debiteur opnieuw een studerende wordt in de zin van dit
hoofdstuk wordt de terugbetalingsperiode onderbroken.
Artikel 43. De aanloopfase
1. De aanloopfase beslaat de eerste twee kalenderjaren na aanvang van
de terugbetalingsperiode.
2. Gedurende de aanloopfase bestaat geen verplichting tot terugbetaling
van rente en aflossing in de vorm van annuïteiten van de rentedragende
lening.
3. ledere maand van de aanloopfase waarin de debiteur een of meer
annuïteiten, bedoeld in artikel 46 dan wel in artikel 47, terugbetaalt, zal
worden gerekend allereerst te zijn betaald in mindering van de laatste
annuïteit, daarna van de voorlaatste en zo vervolgens.
Artikel 44. De aflosfase
De aflosfase beslaat behoudens toepassing van artikel 47, derde lid, 15
kalenderjaren volgend op de aanloopfase dan wel zoveel minder maanden
als er annuïteiten zijn betaald op grond van artikel 43, derde lid. Deze
periode kan worden verlengd indien artikel 54, tweede lid, van toepassing
is.
Artikel 45. Achterstallige schuld
1. Onder achterstallige schuld wordt verstaan het bedrag van de verplichte
terugbetaling uit hoofde van deze titel dan wel uit hoofde van artikel 66 dat
10 dagen na de vervaldatum nog niet is ontvangen.
2. Over de achterstallige schuld is rente verschuldigd. Deze wordt
berekend volgens artikel 41, tweede en derde lid.
3. Indien de debiteur achterstallig is bij de betaling wordt met deze
achterstallige schuld bij de duur van de aflosfase, bedoeld in artikel 44, bij
de vaststelling van de annuïteit, bedoeld in de artikelen 47 en 56 alsmede
bij het teniet gaan van de schuld, bedoeld in artikel 57 geen rekening
gehouden.
Artikel 46. Tijdstip en wijze van vaststelling van de maandelijkse annuïteit
1.
a.
b.
c.
d.
e.

De annuïteit wordt vastgesteld bij de aanvang van:
het eerste jaar van de aanloopfase;
het tweede jaar van de aanloopfase;
het eerste jaar van de aflosfase;
het vierde jaar van de aflosfase;
ieder vijfde jaar na het vierde jaar van de aflosfase.
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2. De maandelijkse annuïteit wordt bij het tijdstip, bedoeld in het eerste
lid onderdeel a, berekend op basis van 180 maanden. Bij de tijdstippen,
bedoeld in het eerste lid de onderdelen b tot en met e, wordt de annuïteit
berekend op basis van het nog resterende aantal maanden van de aflosfase.
3. De maandelijkse annuïteit, bedoeld in het eerste lid de onderdelen a, b
en c, wordt berekend aan de hand van het volgens artikel 40 in december
van het jaar voorafgaand aan de aanloopfase vastgestelde rentepercentage.
De maandelijkse annuïteit, bedoeld in het eerste lid de onderdelen d en e,
wordt berekend aan de hand van het volgens artikel 40 in december van
het jaar voorafgaand aan het jaar van berekening vastgestelde rentepercentage.
Artikel 47. De betaling van de annuïteit
1. Op verzoek van de debiteur beslist Onze Minister dat de terugbetaling
plaatsvindt in perioden van aaneengesloten kalendermaanden niet langer
dan een jaar.
2. Bij toepassing van het eerste lid worden de artikelen 41, derde lid, 43,
derde lid en 46 zo toegepast dat de overeengekomen aflossingsperioden in
de plaats treden van de maandelijkse annuïteit.
3. Het totaal per jaar te betalen bedrag aan annuïteiten bedraagt ten
minste f1200. Onze Minister kan dit bedrag gelet op de loonontwikkeling
herzien.
Artikel 48. Vaststelling van de draagkracht van de debiteur
1. Indien de debiteur niet in staat is de vastgestelde annuïteit te voldoen,
kan hij gedurende de aflosfase aan Onze Minister verzoeken zijn draagkracht
vastte stellen.
2. De draagkracht van de debiteur is de som van diens draagkracht uit
inkomen en diens draagkracht uit vermogen.
3. Gedurende het kalenderjaar waarin de debiteur heeft verzocht zijn
draagkracht vast te stellen, betaalt de debiteur het bedrag van diens
draagkracht.
Artikel 49. De draagkracht van de debiteur uit inkomen
1. Maatstaf voor de bepaling van de draagkracht van de debiteur uit
inkomen is de som van diens winst uit onderneming en diens zuivere
inkomsten uit arbeid in de zin van artikel 4 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarin de
draagkracht wordt vastgesteld. Het aldus bepaalde inkomen is het draagkrachtinkomen.
2. Op het draagkrachtinkomen wordt in mindering gebracht de draagkracht vrije voet. Deze voet is gelijk aan het belastbare minimumloon
indien de debiteur voor de inkomstenbelasting is ingedeeld in tariefgroep
III. Indien de debiteur in ingedeeld in tariefgroep I, II dan wel IV, is de
draagkracht vrije voet 50%, 70% onderscheidenlijk 90% van de voet die
van toepassing zou zijn bij indeling in tariefgroep III.
3. Het resterende inkomen wordt verdeeld in schijven ter grootte van de
helft van de in het tweede lid bedoelde draagkracht vrije voet.
4. Indien de debiteur of de partner van de debiteur een draagkrachtinkomen heeft dat kleiner is dan de som van de in het tweede lid bedoelde
draagkracht vrije voet en de eerste twee schijven, bedoeld in het derde lid,
wordt het verschil tussen die som en het draagkrachtinkomen overgeheveld
naar de ander. Het bedrag van die overheveling wordt voor zover het niet
groter is dan de tweede schijf toegevoegd aan de tweede schijf van de
ander. Het bedrag van de overheveling dat resteert wordt, voor zover het
niet groter is dan het bedrag van de eerste schijf toegevoegd aan de eerste
schijf van de ander. De rest van het bedrag wordt toegevoegd aan de
draagkracht vrije voet van de ander.
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5. De draagkracht van de debiteur uit inkomen is 10% van de eerste
schijf plus 20% van de tweede schijf plus 30% van het meerdere.
Artikel 50. De draagkracht van de debiteur uit vermogen
Op de berekening van de draagkracht van de debiteur uit vermogen is
artikel 23 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 51. Terugval in inkomen
Indien sprake is van een beduidende structurele terugval in inkomen
over het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de draagkracht wordt
vastgesteld, dan wel het jaar waarin de draagkracht wordt vastgesteld zijn
de artikelen 24 en 25 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 52. Andere aanpassing van de draagkracht van de debiteur
Indien de debiteur na het tweede jaar voorafgaande aan het jaar waarin
de draagkracht wordt vastgesteld is ingedeeld in een andere tariefgroep,
wordt op verzoek van de debiteur de hoogte van diens draagkracht dienovereenkomstig aangepast.
Artikel 53. Draagkracht partner van debiteur
1. Indien de debiteur op grond van zijn draagkracht niet in staat is de
vastgestelde annuïteit te betalen, wordt de draagkracht van de partner
berekend overeenkomstig de artikelen 48 tot en met 52.
2. Indien de draagkracht van de debiteur niet voldoende is voor het
betalen van de annuïteit, bedoeld in artikel 46, wordt de draagkracht van de
partner aangewend voor het resterende gedeelte.
Artikel 54. Op verzoek draagkracht partner niet meetellen
1. Bij de bepaling van de draagkracht van de debiteur wordt geen
rekening gehouden met het inkomen en het vermogen van de partner
indien één van beiden hierom verzoekt, tenzij de vorenbedoelde personen
in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd.
2. Voor ieder jaar dat op grond van de toepassing van het eerste lid geen
rekening wordt gehouden met het inkomen en het vermogen van de
partner van de debiteur wordt de aflosfase verlengd met een jaar.
Artikel 55. Partner van debiteur ook debiteur
Indien de partner van de debiteur ook een debiteur is, wordt diens
draagkracht eerst aangewend voor de eigen annuïteit. Ten aanzien van het
bedrag dat aan draagkracht resteert is artikel 53, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 56. Wijziging van de maandelijkse annuïteit
1. Indien een debiteur gedurende een kalenderjaar op grond van zijn
draagkracht minder heeft betaald dan de annuïteit, bedoeld in artikel 47,
tweede lid, wordt diens annuïteit opnieuw vastgesteld per 1 januari van het
jaar daaropvolgend.
2. De gewijzigde annuïteit wordt vastgesteld op basis van de resterende
jaren van de aflosfase.
3. Het rentepercentage dat bij de vaststelling van de gewijzigde annuïteit
wordt gehanteerd is:
a. het rentepercentage dat geldt bij het eerste jaar van de aflosfase,
indien de wijziging plaatsvindt voor het vierde jaar van de aflosfase;
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b. het rentepercentage dat geldt bij het vierde jaar van de aflosfase,
indien de wijziging plaatsvindt in of na het vierde jaar van de aflosfase
maar voor het negende jaar van de aflosfase;
c. het rentepercentage dat geldt bij het negende jaar van de aflosfase,
indien de wijziging plaatsvindt in of na het negende jaar van de aflosfase
maar voor het veertiende jaar van de aflosfase;
d. het rentepercentage dat geldt bij ieder vijfde jaar na het negende jaar
van de aflosfase indien de wijziging plaatsvindt in of na het veertiende jaar
van de aflosfase.
Artikel 57. Garantiebepalingen
1. De schuld die resteert bij het einde van de aflosfase gaat op dat
ogenblik teniet.
2. De schuld die resteert bij het overlijden van de debiteur gaat op dat
ogenblik teniet.
TITEL 7. AANPASSING
Artikel 58. Aanpassing in bijzondere omstandigheden
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan in verband met de toestand
van 's Rijks financiën dan wel in verband met de beheersbaarheid van het
stelsel van studiefinanciering worden afgeweken van de basisbeurs voor
een uitwonende studerende van f7520 en voor een thuiswonende studerende van f3520, genoemd in artikel 14, tweede en eerste lid.
2. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan bij
algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat een of meer van de
aanpassingen, bedoeld in de artikelen 59 en 60, achterwege blijven. Bij
algemene maatregel van bestuur kan tevens worden bepaald dat een of
meer van de aanpassingen die achterwege zijn gebleven alsnog worden
ingehaald.
Artikel 59. Aanpassing van normbedragen levensonderhoud en boeken en
leermiddelen
1. Het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud genoemd in
artikel 12, eerste lid onderdeel a ten 2°, dan wel het op grond van artikel 58,
tweede lid, aangepaste bedrag wordt aangepast met een bedrag zoals door
Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krachtens artikel 19,
eerste lid, van het Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1983, 132) is
bepaald voor een alleenstaande persoon van 18 jaren.
2. Het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud genoemd in
artikel 12, eerste lid onderdeel a ten 1°, dan wel het op grond van artikel 58,
tweede lid, aangepaste bedrag wordt aangepast met de procentuele
wijziging die het normbedrag, bedoeld in het eerste lid, heeft ondergaan.
3. De normbedragen voor boeken en leermiddelen genoemd in artikel
12, eerste lid onderdeel b, dan wel de op grond van artikel 58, tweede lid,
aangepaste bedragen worden elk kalenderjaar aangepast met een bedrag
dat overeenkomt met de verhoging die het prijsindexcijfer van het onderdeel
Studieboek van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor werknemersgezinnen heeft ondergaan ten opzichte van het prijsindexcijfer waarop
de genoemde bedragen zijn afgestemd. De aangepaste bedragen treden in
de plaats van de in de eerste volzin bedoelde bedragen.
Artikel 60. Aanpassing basisbeurs
De aanpassing van de basisbeurs voor een uitwonende studerende van
f7520 en voor een thuiswonende studerende van f3520, genoemd in artikel
14, tweede en eerste lid, dan wel het op grond van artikel 58 aangepaste
bedrag geschiedt met hetzelfde percentage als die in artikel 59, tweede lid.
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Artikel 61. Aanpassing rentedragende lening
De in artikel 15 genoemde maximale rentedragende leningen dan wel de
op grond van artikel 111 aangepaste bedragen kunnen door Onze Minister
jaarlijks worden aangepast met de wijziging die het indexcijfer van de
regelingslonen van volwassen werknemers in de desbetreffende opleidingscategorie heeft ondergaan in het tweede jaar, voorafgaand aan het jaar
waarop de wijziging betrekking heeft. De aangepaste bedragen treden in de
plaats van de in artikel 15 genoemde maximale rentedragende leningen
dan wel de op grond van artikel 111 aangepaste bedragen.
Artikel 62. Aanpassing draagkrachtvrije voet
De aanpassing van de draagkrachtvrije voet van de studerende genoemd
in de artikelen 30, derde lid, en 31, tweede lid, geschiedt met hetzelfde
percentage als die in artikel 59, tweede lid.
TITEL 8. HERZIENING
Artikel 63. Herziening door de Minister
1. Onze Minister kan een beschikking waarbij studiefinanciering is
toegekend herzien op grond van:
a. een beslissing waarvan de studerende wist, dan wel redelijkerwijs had
kunnen weten dat deze onjuist was;
b. het feit dat te veel of te weinig studiefinanciering is toegekend op
basis van onjuiste of onjuist verwerkte gegevens anders dan bedoeld
onder a;
c. het feit dat betrokkene heeft gehandeld in strijd met het bepaalde bij
of krachtens deze wet of
d. andere, nader gebleken feiten of omstandigheden, die, waren zij
eerder bekend geweest, tot een andere beschikking zouden hebben geleid.
2. Een herziening als bedoeld in het eerste lid onderdeel a, kan, behoudens
het geval van bedrog, slechts geschieden binnen 5 jaren na het einde van
het desbetreffende studiefinancieringstijdvak. Behoudens in geval van
bedrog, kan een herziening anders dan bedoeld in het eerste lid onderdeel
a, slechts geschieden binnen 3 maanden na het einde van het desbetreffende
studiefinancieringstijdvak.
Artikel 64. Herziening op verzoek
1. De aanvrager kan een verzoek indienen tot herziening van:
a. een beschikking waarbij studiefinanciering is toegekend of geweigerd;
b. een beschikking waarbij de annuïteiten wordt vastgesteld op grond
van de artikelen 46 en 47, de draagkracht van de debiteur wordt vastgesteld
op grond van artikel 48 dan wel de annuïteit wordt gewijzigd op grond van
artikel 56;
c. een beschikking waarbij de bedragen van de studiefinanciering
opnieuw zijn vastgesteld op grond van de artikelen 58 tot en met 62, of
d. een beschikking waarbij een eerdere beschikking is herzien op grond
van een van de feiten of omstandigheden genoemd in artikel 63, eerste lid
de onderdelen a tot en met d.
2. Een verzoek tot herziening, als bedoeld in het eerste lid, dient te
worden ingediend binnen 30 dagen nadat de aanvrager van de feiten of
omstandigheden als bedoeld in artikel 63, eerste lid de onderdelen a of c,
heeft kennis gekregen of redelijkerwijs heeft kunnen krijgen, met dien
verstande dat niet meer dan een jaar mag zijn verstreken na het einde van
het studiefinancieringstijdvak waarop de beschikking waarvan herziening
wordt gevraagd, betrekking heeft dan wel binnen 30 dagen na de dag van
verzending van de beschikking, bedoeld in het eerste lid onderdeel d.
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3. Onze Minister kan in overeenstemming met Onze Minister van
Landbouw en Visserij nadere regels stellen ten aanzien van het verzoek tot
herziening.
4. Indien 90 dagen zijn verstreken na de indiening van een verzoek tot
herziening als bedoeld in het eerste lid en een beschikking op dat verzoek
is uitgebleven, wordt zulks voor de toepassing van artikel 76 gelijkgesteld
met een afwijzende beschikking.
Artikel 65. Mededeling beschikking tot herziening
Een beschikking tot herziening als bedoeld in artikel 64 wordt schriftelijk,
gedagtekend, met redenen omkleed en voorzien van de naam en het adres
van het college, waarbij ingevolge het bepaalde in artikel 76 beroep kan
worden ingesteld alsmede de termijn van beroep aan de betrokkene
medegedeeld.
Artikel 66. Verrekening teveel toegekende studiefinanciering
1. Indien een herzieningsbeschikking als bedoeld in artikel 63, eerste lid,
dan wel artikel 64, eerste lid, daartoe aanleiding geeft, wordt het bedrag
van de beurs dat reeds is uitbetaald door de betrokkene op eerste vordering
van Onze Minister, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist,
terugbetaald, dan wel verrekend op een door Onze Minister te bepalen
wijze.
2. Indien een herzieningsbeschikking als bedoeld in artikel 63, eerste lid,
dan wel artikel 64, eerste lid, daartoe aanleiding geeft, wordt voor zover het
maximum-bedrag waarvoor het recht om een rente dragende lening af te
sluiten te hoog is toegekend, het deel dat te hoog is toegekend en uitbetaald
door de betrokkene op eerste vordering van Onze Minister, zonder dat
daartoe enige ingebrekestelling is vereist, terugbetaald, dan wel verrekend
op een door Onze Minister te bepalen wijze.
3. Indien de herzieningsbeschikking een rentedragende lening betreft die
als gevolg van een onjuistelijk door Onze Minister genomen beslissing,
teveel is betaald, wordt over dat bedrag gedurende de periode die ligt
tussen deze beslissing en tot het einde van de maand volgend op de
maand waarin de herzieningsbeschikking is genomen, geen rente berekend.
TITEL 9. UITBETALING
Artikel 67. Uitbetaling
Met betrekking tot de uitbetaling van de in deze wet bedoelde studiefinanciering worden bij algemene maatregel van bestuur regelen vastgesteld.
TITEL 10. INVORDERING
Artikel 68. Invordering
1. Is een bij of krachtens deze wet verschuldigd bedrag voor het geheel
of een deel niet tijdig voldaan, dan maant Onze Minister de nalatige bij
aangetekende brief aan om alsnog binnen veertien dagen na ontvangst van
die brief het daarin vermelde bedrag aan hem te doen toekomen. Volgt op
deze aanmaning de betaling binnen de gestelde termijn niet, dan vaardigt
Onze Minister een dwangbevel uit, medebrengend het recht van parate
executie. Het dwangbevel kan in het land worden ten uitvoer gelegd; de
betekening en tenuitvoerlegging geschieden op de bij het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Stb. 1896, 156) ten aanzien van vonnissen en
authentieke akten voorgeschreven wijze.
2. In geval van faillissement, van surséance van betaling van of het zich
metterwoon gaan vestigen in het buitenland door de studerende of de
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debiteur is de schuld uit hoofde van deze wet onmiddellijk geheel opeisbaar.
In vorenbedoelde gevallen kan Onze Minister een bevel tot terugbetaling
uitvaardigen, waaraan dezelfde rechtsgevolgen zijn verbonden als aan het
dwangbevel, bedoeld in het eerste lid. Niet onmiddellijk opeisbaar is de
vorenbedoelde schuld indien de studerende of de debiteur aantoont niet
van zins te zijn naar het buitenland te vertrekken om zich daar metterwoon
te vestigen.
3. Binnen 30 dagen na de betekening staat verzet tegen het dwangbevel,
bedoeld in het eerste en tweede lid, open door dagvaarding van de Staat
der Nederlanden. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.

HOOFDSTUK III. STUDERENDEN JONGER DAN 18 JAREN DIE VOLLEDIG
ONDERWIJS VOLGEN
Artikel 69. Leeftijd
1. Aanspraak op studiefinanciering ingevolge dit hoofdstuk heeft de
wettelijke vertegenwoordiger van de studerende, voor zover die studerende
de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en voldoet aan de bij of
krachtens dit hoofdstuk gestelde voorwaarden.
2. Indien er twee wettelijke vertegenwoordigers zijn, heeft voor de
toepassing van het eerste lid de wettelijke vertegenwoordiger die op grond
van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet het recht op kinderbijslag
geldend maakt, aanspraak op studiefinanciering ingevolge dit hoofdstuk.
3. Indien het recht op kinderbijslag niet geldend wordt gemaakt of er
geen recht op kinderbijslag bestaat, heeft de wettelijke vertegenwoordiger,
die de studerende verzorgt, aanspraak op studiefinanciering ingevolge dit
hoofdstuk.
Artikel 70. Bepalingen van hoofdstuk II die van overeenkomstige toepassing
zijn
De artikelen 7, 9, 21, 22, 24 en 26 zijn van overeenkomstige toepassing op
studerenden die onder de werking van dit hoofdstuk vallen.
Artikel 71. Nadere regelen
Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld
omtrent de studiefinanciering voor studerenden jonger dan 18 jaren die
volledig onderwijs volgen.

HOOFDSTUK IV. STUDERENDEN TUSSEN 18 EN 55 JAREN DIE NIET
ONDER DE WERKING VAN HOOFDSTUK II VALLEN
Artikel 72. Leeftijd
Aanspraak op studiefinanciering ingevolge dit hoofdstuk heeft de
studerende die de leeftijd van 18 maar nog niet die van 55 jaren heeft
bereikt en voldoet aan de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde voorwaarden.
Artikel 73. Bepaling van hoofdstuk II die van overeenkomstige toepassing
is
Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing op de studerenden die
onder de werking van dit hoofdstuk vallen.
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Artikel 74. Nadere regelen
Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels vastgesteld
omtrent de studiefinanciering voor studerenden tussen 18 en 55 jaar die
niet onder de werking van hoofdstuk II vallen.

HOOFDSTUK V. BEROEP
Artikel 75. Commissie van beroep studiefinanciering
Er is een commissie van beroep studiefinanciering.
Artikel 76. Beroep tegen een beschikking op een beroep tot herziening
1. Tegen een beschikking op een beroep tot herziening als bedoeld in
artikel 64, eerste lid, staat de indiener van het verzoek tot herziening
gedurende 30 dagen na de dag van verzending van de beschikking beroep
open.
2. Het beroep, bedoeld in het eerste lid, kan worden ingesteld ter zake
dat:
a. de beschikking in strijd is met enig algemeen verbindend voorschrift;
b. het desbetreffende orgaan bij het nemen van de beschikking van zijn
bevoegdheid kennelijk tot een ander doel gebruik heeft gemaakt dan tot de
doeleinden waartoe de bevoegdheid is gegeven;
c. het desbetreffende orgaan bij afweging van de betrokken belangen
niet in redelijkheid tot de beschikking heeft kunnen komen;
d. de beschikking in strijd is met enig ander in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van behoorlijk bestuur.
3. Over het beroep wordt geoordeeld door de commissie van beroep
studiefinanciering.
4. Het beroepschrift bevat in elk geval:
a. de naam van de indiener;
b. het adres van de indiener en
c. de beschikking waartegen het beroep zich richt.
Het beroepschrift dient in de Nederlandse taal te zijn geschreven.
Artikel 77. Recht van f25
1. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de secretaris van de
commissie van beroep studiefinanciering een recht geheven van f25.
2. Het beroep wordt niet in behandeling genomen voordat het verschuldigde recht ter secretaris van de commissie van beroep studiefinanciering
is gestort. Indien het verschuldigde recht niet is gestort binnen 30 dagen na
de dag van verzending van een mededeling waarin de secretaris de
indiener op de verschuldigdheid daarvan heeft gewezen, wordt de indiener
niet-ontvankelijk verklaard.
3. Aan de indiener van het beroepschrift wordt bij intrekking van het
beroep omdat Onze Minister geheel of gedeeltelijk aan diens bezwaren is
tegemoetgekomen, het door hem gestorte recht vergoed door Onze
Minister. In de overige gevallen heeft Onze Minister bij intrekking van het
beroep de bevoegdheid het gestorte recht geheel of gedeeltelijk te vergoeden.
4. Bij gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van het beroep houdt de
uitspraak tevens in dat aan de indiener van het beroepschrift het door hem
gestorte recht wordt vergoed door Onze Minister. Bij ongegrondverklaring
van het beroep kan de commissie van beroep studiefinanciering gelasten
dat het gestorte recht geheel of gedeeltelijk door Onze Minister wordt
vergoed.
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5. Het in dit artikel genoemde bedrag kan bij algemene maatregel van
bestuur worden gewijzigd voor zover het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft.
Artikel 78. Bevoegdheden
1. De commissie van beroep studiefinanciering kan een beschikking als
bedoeld in artikel 64, eerste lid, geheel of gedeeltelijk vernietigen. Zij kan
daarbij een uitspraak geven welke treedt in de plaats van die beschikking
dan wel bepalen dat een andere beschikking moet worden gemaakt met
inachtneming van deze uitspraak.
2. Indien een beroep kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond
is, kan de voorzitter, zonder dat een nader onderzoek door de commissie
van beroep studiefinanciering vereist is, onmiddellijk uitspraak doen.
Artikel 82, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing. De indiener van
het beroepschrift wordt gewezen op het bepaalde in het derde lid.
3. Tegen de uitspraak, bedoeld in het tweede lid, kan de indiener van het
beroepschrift binnen 14 dagen na de dag van verzending schriftelijk verzet
doen bij de commissie van beroep studiefinanciering. De indiener van het
verzetschrift dient gemotiveerd aan te geven met welke overwegingen van
de voorzitter hij zich niet kan verenigen. Hij kan daarbij vragen dat hij over
zijn verzet wordt gehoord en in de gelegenheid wordt gesteld om de
processtukken in te zien.
4. Alvorens een uitspraak te doen op het verzet, stelt de commissie van
beroep studiefinanciering de indiener van het verzetschrift die daarom
vroeg, in de gelegenheid te worden gehoord en de processtukken in te
zien, tenzij zij van oordeel is dat het verzet gegrond is.
5. Is de commissie van beroep studiefinanciering van oordeel dat het
verzet gegrond is dan vervalt de uitspraak, bedoeld in het tweede lid, en
wordt de zaak in verdere behandeling genomen.
Artikel 79. Standplaats
De commissie van beroep studiefinanciering zetelt te Groningen.
Artikel 80. Samenstelling commissie van beroep studiefinanciering
1. De commissie van beroep bestaat uit een voorzitter en twee leden.
2. Voor de voorzitter en ieder van de leden wordt een plaatsvervanger
benoemd.
3. De voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers worden bij koninklijk
besluit benoemd.
4. Onze Minister benoemt op voordracht van de commissie van beroep
studiefinanciering een secretaris.
5. Ontslag en schorsing van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter,)
de leden en de plaatsvervangend leden geschiedt bij koninklijk besluit met
overeenkomstige toepassing van de artikelen 11 tot en met 13a van de Wet
op de rechterlijke organisatie (Stb. 1972, 461). Ontslag op eigen verzoek
wordt tevens bij koninklijk besluit verleend alsmede met ingang van de
eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de leeftijd van 70
jaren is bereikt.
Artikel 81. Vereisten voor benoembaarheid
1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter voldoen aan de in
artikel 48, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie gestelde
vereisten voor benoembaarheid tot rechter in een arrondissementsrechtbank.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
omtrent de vereisten van benoembaarheid van de leden en hun plaatsvervangers alsmede van de secretaris van de commissie van beroep studiefinanciering.
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Artikel 82. Werkwijze commissie van beroep studiefinanciering
1. De commissie van beroep studiefinanciering beslist bij meerderheid
van stemmen.
2. Oproeping der partijen geschiedt schriftelijk op een redelijke termijn
voor de aanvang van de zitting.
3. Partijen worden in de gelegenheid gesteld tot inzage in de processtukken gedurende een redelijke termijn voor de aanvang van de zitting.
4. De zittingen van de commissie van beroep studiefinanciering zijn
openbaar, tenzij anders is bepaald om redenen als genoemd in artikel 64
van de Beroepswet (Stb. 1978, 564).
5. Partijen worden in de gelegenheid gesteld hun mening tijdens de
zitting kenbaar te maken.
6. De uitspraak van de commissie van beroep studiefinanciering bevat
de gronden waarop zij berust, en wordt in het openbaar gedaan. De
uitspraak wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Van de
uitspraak zendt de secretaris terstond na de openbaarmaking daarvan
kosteloos een door hem getekend afschrift aan degene die het beroep heeft
ingesteld en aan Onze Minister.
7. De commissie van beroep studiefinanciering stelt voor het overige
haar eigen werkwijze vast, waaronder in elk geval regels inzake getuigen,
deskundigen, splitsing en voeging van zaken.
Artikel 83. Geen appèl
Tegen de uitspraken van de commissie van beroep studiefinanciering
staat generlei beroep open.
Artikel 84. Vergoedingen
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld inzake de
beloning van de voorzitter, de leden, hun plaatsvervangers en de secretaris
van de commissie van beroep studiefinanciering.

HOOFDSTUK VI. HET VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN
Artikel 85. Verstrekken van inlichtingen door personen
1. Een ieder is verplicht aan Onze Minister of aan een daartoe door of
vanwege Onze Minister aangewezen persoon of instantie desgevraagd de
ten behoeve van de uitvoering van deze wet benodigde inlichtingen over
zichzelf te geven.
2. De inlichtingen moeten, indien dit wordt verzocht, schriftelijk worden
verstrekt binnen een door Onze Minister of door een in het eerste lid
bedoelde persoon of instantie schriftelijk te stellen redelijke termijn.
Artikel 86. Inzage in schriftelijke stukken
Een ieder is verplicht aan Onze Minister of aan een daartoe door of
vanwege Onze Minister aangewezen persoon of instantie desgevraagd
inzage te verlenen van zijn boeken, bescheiden en andere stukken voor
zover dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van deze wet.
Artikel 87. Verstrekken van inlichtingen door organen met een publiekrech
telijke taak
Organen met een publiekrechtelijke taak zijn verplicht op een bij algemene
maatregel van bestuur aan te geven wijze kosteloos inlichtingen te verstrekken, benodigd voor de uitvoering van deze wet.
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HOOFDSTUK VII. STRAFBEPALINGEN
Artikel 88. Het niet verstrekken van inlichtingen
Hij die niet voldoet aan een der verplichtingen bedoeld in de artikelen 85
en 86, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 maanden of geldboete
van de derde categorie.
Artikel 89. Opgave in strijd met de waarheid
Hij die opzettelijk een opgave in strijd met de waarheid doet, zulks met
het oogmerk om aldus studiefinanciering of meer studiefinanciering
ingevolge deze wet te verkrijgen wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Artikel 90. Overtreding van een bepaling krachtens deze wet
Overtreding van bepalingen van een krachtens deze wet uitgevaardigde
algemene maatregel van bestuur, voor zover uitdrukkelijk als strafbaar feit
in de zin van dit artikel aangeduid, wordt gestraft met hechtenis van ten
hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.
Artikel 91. Misdrijf en overtreding
Het in artikel 89 strafbaar gesteld feit is een misdrijf. De in de artikelen 88
en 90 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

HOOFDSTUK VIII. BIJZONDERE BEPALINGEN
Artikel 92. Publicatie in de Nederlandse Staatscourant
Onze Minister draagt zorg, dat de krachtens deze wet tot stand gebrachte
ministeriële regelingen bekend worden gemaakt in de Nederlandse
Staatscourant.
Artikel 93. Vervreemding, verpanding, belening en beslag
1. Studiefinanciering is niet vatbaar voor vervreemding, verpanding,
belening en beslag, waaronder begrepen faillissementsbeslag.
2. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is nietig.
Artikel 94. Bescherming persoonlijke levenssfeer
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de
wijze waarop en de voorwaarden waaronder wordt gebruik gemaakt van
de bestanden van persoonsgegevens in verband met de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer. Deze regelt in ieder geval de wijze waarop
geregistreerde personen kennisneming en verbetering kunnen krijgen van
de over hen opgenomen gegevens.
Artikel 95. Hardheidsclausule
Onze Minister is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van
gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, die
zich bij de toepassing van deze wet mochten voordoen.
Artikel 96. Bewaartermijn
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld omtrent
de bewaartermijn van de stukken die gegevens bevatten die van belang
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zijn geweest voor de vaststelling van de studiefinanciering dan wel terugbetaling.
Artikel 97. Geheimhoudingsbepaling
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de
beschbeschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan,
hehoudens ver enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot
bekendmaking voortvloeit.

HOOFDSTUK IX WIJZIGINGEN IN ANDERE WETGEVING
Artikel 98. Wijziging in W.V.O.

De Wet op het voortgezet onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 121 vervalt.
Artikel 99. Wijzigingen in W.H.B.O.
De Wet op het hoger beroepsonderwijs (Stb. 1985, 80) wordt als volgt
gewijzigd:
A.
In de inhoudsopgave wordt van artikel 59 de benaming «Studietoelagen»
vervangen door:
(vervallen)
B.
Artikel 59. Studietoelagen vervalt.
C.
Van artikel 94 vervalt het vijfde lid, terwijl het zesde en zevende lid
worden vernummerd tot vijfde en zesde lid.
Artikel 100. Wijzigingen in de WW.O.
De Wet op het wetenschappelijk onderwijs wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 80 vervalt.
B.
Artikel 143 bis, vierde lid, vervalt.
Artikel 101. Wijziging in de Wet op de Open Universiteit
De Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 20 vervalt.
Artikel 102. Wijzigingen in de Algemene Kinderbijslagwet
De Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1980, nr. 1) wordt als volgt gewijzigd:
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A.
1. In artikel 7, eerste lid onder c, wordt «27 jaar» vervangen door: 18 jaar
2. In onderdeel e wordt de kommapunt vervangen door een punt.
3. Onderdeel f. vervalt.
4. Het tweede en vijfde lid vervallen, waarna het derde, vierde, zesde,
zevende en achtste lid worden vernummerd tot het tweede tot en met
zesde lid.
5. In het tot derde lid vernummerde vierde lid, wordt «onder e of f»
vervangen door:
onder e
B.
In artikel 8 wordt «artikel 7, zevende lid» vervangen door:
artikel 7, vijfde lid.
C.
Artikel 9, eerste en derde lid vervalt.
D.
In artikel 10, vierde lid, vervalt de zinsnede «dan wel geheel of nagenoeg
geheel»
E.
1. In artikel 12, vijfde lid, onderdeel b, wordt de kommapunt vervangen
door:
en
2. In onderdeel c vervalt «en»
3. Onderdeel d vervalt.

HOOFDSTUK X OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 103. Aanvang terugbetaling renteloze voorschotten
Ingeval de verplichting tot terugbetaling van renteloze voorschotten,
verstrekt door Onze Minister met betrekking tot de lasten, verbonden aan
het bezoeken van een school voor voortgezet onderwijs dan wel een
instelling van wetenschappelijk onderwijs nog niet is aangevangen bij de
inwerkingtreding van deze wet vangt deze terugbetaling niet eerder aan
dan op het tijdstip waarop op grond van deze wet de verplichting tot
terugbetaling van de rentedragende lening begint.
Artikel 104. Samenloop van terugbetalingen
In geval van samenloop van terugbetalingen als bedoeld in artikel 103,
wordt het door de debiteur op jaarbasis te betalen bedrag gevormd door
de som van het op jaarbasis vastgestelde terug te betalen bedrag aan
ontvangen studievoorschotten en van de annuïteit, bedoeld in artikel 46.
Artikel 105. Gevolgen voor samenstelling minimum terugbetalingsbedrag
Zolang het studievoorschot nog niet is afgelost, wordt voor de betrokkene
artikel 46, vijfde lid, zo toegepast dat het minimum bedrag van f1200 wordt
verminderd met het in het desbetreffende jaar terug te betalen bedrag aan
studievoorschot.
Artikel 106. Nieuwe vaststelling annuïteit
Op 1 januari volgend op het tijdstip waarop de in artikel 101 bedoelde
voorschotten volledig moeten zijn terugbetaald wordt de annuïteit, bedoeld
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in artikel 46, eerste lid, opnieuw vastgesteld op basis van het resterende
aantal jaren van de aflosfase, waarbij een rentepercentage wordt gehanteerd
als bedoeld in artikel 56, derde lid.
Artikel 107. Garantiebepalingen
Het bepaalde in artikel 57 is van overeenkomstige toepassing op de
terugbetalingsbedragen, bedoeld in artikel 104.
Artikel 108. Overgangsbepaling studerende jonger dan 18 jaren
Op een studerende die de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt en
ten behoeve van wie tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op
grond van een onderwijswet een studietoelage werd toegekend voor het
volgen van wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs, is met
ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet hoofdstuk II van
overeenkomstige toepassing tot het moment waarop hij metterdaad de
leeftijd van 18 jaren heeft bereikt.
Artikel 109. Overgangsbepaling studerende ouder dan 30 jaren
Op een studerende van 30 jaren of ouder die tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op grond van een onderwijswet een studietoelage
werd toegekend voor het volgen van wetenschappelijk onderwijs en hoger
beroepsonderwijs, is met ingang van de datum van inwerkingtreding van
deze wet Hoofdstuk II van overeenkomstige toepassing tot het moment
waarop hij de voor inwerkingtreding van deze wet aangevangen studie
heeft voltooid dan wel gestaakt.
Artikel 110. Overgangsbepaling studerende die ouderonafhankelijk is
Op een studerende aan wie tot het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet op grond van een onderwijswet een studietoelage werd toegekend
onafhankelijk van het inkomen en vermogen van de ouders, is met ingang
van de datum van inwerkingtreding van deze wet hoofdstuk II uitgezonderd
paragraaf 1 van titel 4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 111. Overgangsbepaling verlaging maxima rentedragende leningen
Voorzover de bijzondere dekking ten bedrage van f50 miljoen naarde
maatstaf van 1985 niet is benodigd ter bekostiging van de ten uitvoerlegging
van de artikelen 108, 109 en 110, wordt deze bijzondere dekking in de
eerste vijf jaren na de inwerkingtreding van de wet door Onze Minister
gebruikt ter evenredige verlaging van de in artikel 15 genoemde maximale
rentedragende leningen.

HOOFDSTUK XI SLOTBEPALINGEN
Artikel 112. Inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij Koninklijk besluit
te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen
daarvan verschillend kan worden gesteld.
Artikel 113. Citeertitel
Deze wet kan worden aangehaald als «Wet op de studiefinanciering».
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

De Minister van Landbouw en Visserij,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
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