Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
-

-

Per studiejaar 2017-2018 is met de Wet studievoorschot hoger onderwijs het
levenlanglerenkrediet in werking getreden. Als gevolg van de introductie van het
levenlanglerenkrediet kan samenloop ontstaan met reeds bestaande studieschulden op
grond van de Wet studiefinanciering 2000. In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn dat
de terugbetaling van een reeds bestaande studieschuld wordt geschorst gedurende de
periode waarin een nieuwe lening wordt aangegaan (reguliere studieleningen of het
levenlanglerenkrediet). Schorsing kan ook wenselijk zijn gedurende een periode waarin
geen lening wordt aangegaan, maar wel opnieuw een opleiding met recht op
studiefinanciering wordt gevolgd. Bij ministeriële regeling moet worden bepaald of de
schorsing automatisch (van rechtswege) dan wel op aanvraag plaatsvindt.
In de praktijk is gebleken dat voor studenten die op grond van de Wet studiefinanciering
BES studiefinanciering ontvangen voor een opleiding in Canada, de behoefte bestaat om
de studiefinanciering BES in twee termijnen uit te laten betalen, omdat uitbetaling van
studiefinanciering BES per kalendermaand niet praktisch is gelet op de termijnen waarop
een student een bedrag aan de onderwijsinstelling dient te betalen. Afwijking van de
maandelijkse termijnen waarin studiefinanciering wordt uitbetaald, is mogelijk bij
ministeriële regeling.

2. Wie zijn betrokken?
DUO
3. Wat is het probleem?
-

-

Als gevolg van de introductie van het levenlanglerenkrediet kan samenloop ontstaan met
reeds bestaande studieschulden op grond van de Wet studiefinanciering 2000. In
bepaalde situaties kan het wenselijk zijn dat de terugbetaling van een reeds bestaande
studieschuld wordt geschorst gedurende de periode waarin een nieuwe lening wordt
aangegaan (reguliere studieleningen of het levenlanglerenkrediet). Schorsing kan ook
wenselijk zijn gedurende een periode waarin geen lening wordt aangegaan, maar wel
opnieuw een opleiding met recht op studiefinanciering wordt gevolgd. Bij ministeriële
regeling moet worden bepaald of de schorsing automatisch (van rechtswege) dan wel op
aanvraag plaatsvindt.
In de praktijk is gebleken dat voor studenten die op grond van de Wet studiefinanciering
BES studiefinanciering ontvangen voor een opleiding in Canada, de behoefte bestaat om
de studiefinanciering BES in twee termijnen uit te laten betalen, omdat uitbetaling van
studiefinanciering BES per kalendermaand niet praktisch is gelet op de termijnen waarop
een student een bedrag aan de onderwijsinstelling dient te betalen.

4. Wat is het doel?
In de Regeling studiefinanciering 2000 vastleggen in welke gevallen schorsing van de reeds
bestaande studieschuld bij het aangaan van een nieuwe studieschuld of bij het aangaan van een
nieuwe opleiding, automatisch dan wel op aanvraag van de student plaatsvindt. Daarnaast is het
doel van de wijzigingsregeling om in de Regeling studiefinanciering BES vast te leggen dat
uitbetaling van studiefinanciering BES voor een opleiding in Canada plaatsvindt in twee termijnen.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Bij ongewijzigd beleid is onduidelijk in welke gevallen schorsing van een bestaande studieschuld
op grond van de WSF 2000 automatisch of op aanvraag plaatsvindt. Tevens wordt bij ongewijzigd
beleid studiefinanciering BES voor een opleiding in Canada in maandelijkse termijnen uitbetaald.

6. Wat is het beste instrument?
Op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet studiefinanciering BES, dient uitwerking
van de in de wijzigingsregeling genoemde onderdelen bij ministeriële regeling plaats te vinden.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De schorsing van de terugbetaling heeft in principe geen gevolgen voor de regeldruk van de
student of debiteur. In een beperkt aantal gevallen geschiedt schorsing op aanvraag, waar dat
eerder nog niet het geval was. De administratieve lasten worden geschat op nihil. Het gaat om
een eenvoudige aanvraag omdat de gegevens al aanwezig zijn bij DUO (bijvoorbeeld de
toekenning van de aanvraag om een nieuwe studielening, en een reeds gestarte
terugbetalingsperiode van de bestaande lening). Omdat onduidelijk is hoeveel studenten
daadwerkelijk de aanvraag zullen indienen in de toekomst, berust de regeldrukberekening op een
schatting.

