Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
In het regeerakkoord is opgenomen dat bij het studievoorschot in de toekomst wordt aangesloten
bij de 10-jaarsrente. Deze maatregel verbetert de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.
2. Wie zijn betrokken?

Dienst Uitvoering Onderwijs; Ministerie van Financiën
3. Wat is het probleem?
Het regeerakkoord stelt dat de rente op studievoorschotleningen verhoogd moet worden. De
rente die de Staat zelf voor studieleningen betaalt, heeft een langere looptijd dan 5 jaar, omdat
de lening gemiddeld veel langer uitstaat (tijdens de studietijd, daarna 2 aanloopjaren (daarin
hoeft nog niet te worden gestart met terugbetalen), en daarna de terugbetaaltermijn van 35
jaar). De hoogte van de rente is afhankelijk van de looptijd van een lening. Doorgaans geldt: hoe
langer de rentelooptijd, hoe hoger de rente. Met de 5-jaarsrente is er sprake van een
rentesubsidie van de overheid aan de student.
4. Wat is het doel?
Het doel is de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verbeteren: het verschil tussen het
rentebedrag dat de Staat betaalt op de kapitaalmarkt en het rentebedrag dat de Staat ontvangt
van studenten wordt kleiner.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De mogelijkheid voor studenten om te lenen voor een studie en prestatiebeurs te ontvangen is
wettelijk geregeld. Doel hiervan is om de toegankelijkheid van het onderwijs te borgen. Ook de
leen-en terugbetaalvoorwaarden, waaronder de wijze waarop het rentepercentage wordt
vastgesteld, worden bij wet geregeld.
6. Wat is het beste instrument?

Het aanpassen van de rentemaatstaf in de Wet studiefinanciering 2000 van de 5-jaarsrente naar de
10-jaarsrente voor studenten die gaan studeren in het hoger onderwijs onder het studievoorschot.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?

-

-

Studenten die nadat het wetsvoorstel in werking is getreden beginnen aan een studie in het
hoger onderwijs en gebruik maken van studiefinanciering, zullen dan te maken krijgen met de
nieuwe rentemaatstaf. Wanneer er voldoende draagkracht is zal dat resulteren in een hoger
terug te betalen bedrag. De draagkrachtregeling blijft een belangrijk element in het stelsel om
te voorkomen dat (te verwachten) terugbetaalbedragen ondraaglijk worden.
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten van (oud-)studenten.
De maatregel heeft geen directe gevolgen voor de BES; er worden geen wijzigingen
aangebracht in de wijze waarop de rente in de zin van de Wet studiefinanciering BES wordt
vastgesteld. Wel zullen studenten afkomstig uit Caribisch Nederland die in Europees Nederland
een opleiding in het hoger onderwijs gaan volgen met studiefinanciering in de zin van de WSF
2000, te maken krijgen met de aangepaste rentemaatstaf.

