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Het Algemeen Bestuur van het CDJA, bijeen op 2 februari 2019 te Utrecht, 
 
Constaterende dat: 

1. De regels rondom het financieren van een studie de afgelopen jaren 
ingrijpend zijn veranderd.1 2 

2. Een studie duurt totaal nominaal veelal vier jaar of langer; deze heeft voor 
een lange tijd invloed heeft op de financiële situatie van een student. 

3. Financiering bij banken altijd verloopt volgens contracten zoals deze 
bekend zijn voor het aangaan van de financiering. 

4. De discussie rondom de toekomst van de studiefinanciering nog steeds 
gaande is, en verdere wetswijzigingen niet zijn uitgesloten.3 4 

 
Overwegende dat: 

1. Studenten, net als elke andere groep in de samenleving, de behoefte 
hebben aan zekerheid en deze ook verdienen.5 

2. Het aanpassen van het inkomenspatroon en/of het basis uitgavenpatroon 
naast een voltijd opleiding vaak niet tot nauwelijks mogelijk is.6 

3. De regels van financiering niet eenzijdig mogen worden veranderd tijdens 
het spel, gelijk aan andere leningen en financieringsvormen. 

4. Financiële overwegingen voor veel studenten zwaar meewegen bij het 
maken van de studieloopbaankeuze.7 
 

Spreekt uit dat:  
1. De regels die gelden aan de start van de studie blijven gelden voor de 

duur van de studieperiode en de terugbetaling, tenzij deze ten gunste 
worden veranderd. 

2. De bepaling of de financiering ten gunste van de student wordt veranderd 
bij de student zelf moet liggen en deze zelf dient te kiezen mee te gaan in 
de nieuwe vorm. 

                                                           
1 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vandaag-begint-het-academisch-jaar-hoe-leuk-is-
studeren-nog-anno-2018-~b05b96b4/  
2 https://www.scienceguide.nl/2018/09/renteverhoging-op-studieschuld-gaat-studenten-duizenden-
euros-kosten/  
3 https://www.trouw.nl/democratie/coalitiepartijen-botsen-met-hun-eigen-jongeren-over-duurdere-
studielening~a0aa333a/  
4 https://www.trouw.nl/samenleving/studenten-hebben-het-nakijken-alle-beloftes-van-het-
leenstelsel-zijn-gebroken~a5ebf9c6/  
5 “Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor 
onszelf, maar we zijn pas mens door met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale 
zekerheid: voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. De persoonlijke factor mag 
daarbij niet uit het oog worden verloren.” van https://www.cda.nl/standpunten/uitgangspunten/  
6 https://www.iso.nl/website/wp-content/uploads/2015/01/1415-Sucstress.pdf  
7 https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/De_studie_waard  
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ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE 

BETROKKEN CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN 

OP TE ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT 

STANDPUNT WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN; 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 


