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Alle nieuwsberichten over de verhoging van de rente op studieleningen op advalvas.vu.nl 

 

 

03 juni 2019   
Minister trekt wetsvoorstel over renteverhoging op 
studieschulden in 
De kogel is door de kerk: het wetsvoorstel om de rente op studieschulden te verhogen is 
definitief van tafel. Minister Van Engelshoven kreeg te weinig steun van de Eerste Kamer. 
lees meer 

 
28 mei 2019   
Reactie minister: renteverhoging studielening 
waarschijnlijk van de baan 
Het plan om de rente op studieschulden te verhogen sneuvelt naar verwachting in de Eerste 
Kamer. Minister Van Engelshoven erkent dat er weinig draagvlak is voor de wetswijziging. 
lees meer  

 

27 mei 2019   
Eerste Kamer nog niet overtuigd van noodzaak 
renteverhoging 
De Eerste Kamer blijft zich zorgen maken over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs als 
de rente op studieschulden wordt verhoogd. Minister Van Engelshoven houdt vol dat jongeren 
niets in de weg staat om te gaan studeren. 
lees meer  

 

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/renteverhoging-op-studieschulden-gaat-niet-door
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/renteverhoging-studielening-waarschijnlijk-van-de-baan
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/eerste-kamer-nog-niet-overtuigd-van-noodzaak-renteverhoging
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22 mei 2019   
Handjevol studenten demonstreert tegen 
renteverhoging 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/handjevol-studenten-demonstreert-tegen-renteverhoging  

 

21 mei 2019  
'Hogere studierente niks om je druk over te maken', 
zegt minister tegen Eerste Kamer 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-studierente-niks-om-je-druk-over-te-maken  

 

14 mei 2019  
Studenten starten petitie tegen renteverhoging op 
studieschuld 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/studenten-starten-petitie-tegen-renteverhoging-op-
studieschuld  

 

15 april 2019  
Hogere studierente kan zonder extra onderzoek, 
vindt minister 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-studierente-kan-zonder-extra-onderzoek-vindt-
minister  

 

11 maart 2019  
D66: ‘Eerste Kamer moet renteverhoging 
tegenhouden’ 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/d66-eerste-kamer-moet-renteverhoging-tegenhouden  

 

27 februari 2019  
Minister wuift kritiek Eerste Kamer op hogere 
studierente weg 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/minister-wuift-kritiek-eerste-kamer-op-hogere-studierente-
weg 

 

11 februari 2019  
CDA-congres wil renteaftrek studieschuld 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/cda-congres-wil-renteaftrek-studieschuld  

 

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/handjevol-studenten-demonstreert-tegen-renteverhoging
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-studierente-niks-om-je-druk-over-te-maken
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/studenten-starten-petitie-tegen-renteverhoging-op-studieschuld
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/studenten-starten-petitie-tegen-renteverhoging-op-studieschuld
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-studierente-kan-zonder-extra-onderzoek-vindt-minister
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-studierente-kan-zonder-extra-onderzoek-vindt-minister
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/d66-eerste-kamer-moet-renteverhoging-tegenhouden
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/minister-wuift-kritiek-eerste-kamer-op-hogere-studierente-weg
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/minister-wuift-kritiek-eerste-kamer-op-hogere-studierente-weg
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/cda-congres-wil-renteaftrek-studieschuld
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05 februari 2019  
CDA-jongeren willen dat rente studieschuld 
aftrekbaar wordt 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/cda-jongeren-willen-dat-rente-studieschuld-aftrekbaar-
wordt  

 

11 december 2018  
Kamer stemt in met verhoging studierente 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/kamer-stemt-met-verhoging-studierente  

 

06 december 2018  
Oppositie krijgt verhoging van de rente op 
studieschulden niet van tafel 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-rente-op-studieschuld-gaat-door  

 

29 november 2018  
Laatste woord over hogere rente studielening is nog 
niet gesproken 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/laatste-woord-over-hogere-rente-studielening-nog-niet-
gesproken  

 

15 november 2018  
Amendement tegen verhoging rente op studieschuld 
haalt het niet 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/amendement-tegen-verhoging-rente-op-studieschuld-haalt-
het-niet 

 

31 oktober 2018  
CDA-jongeren verzetten zich tegen hogere rente op 
studieschuld 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/cda-jongeren-verzetten-zich-tegen-hogere-rente-op-
studieschuld  

 

28 september 2018  
Actiegroep bezet pand van UvA en eist onder meer 
dat rente op studieschuld gelijk blijft 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/actiegroep-bezet-pand-van-uva   

 

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/cda-jongeren-willen-dat-rente-studieschuld-aftrekbaar-wordt
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/cda-jongeren-willen-dat-rente-studieschuld-aftrekbaar-wordt
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/kamer-stemt-met-verhoging-studierente
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-rente-op-studieschuld-gaat-door
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/laatste-woord-over-hogere-rente-studielening-nog-niet-gesproken
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/laatste-woord-over-hogere-rente-studielening-nog-niet-gesproken
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/amendement-tegen-verhoging-rente-op-studieschuld-haalt-het-niet
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/amendement-tegen-verhoging-rente-op-studieschuld-haalt-het-niet
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/cda-jongeren-verzetten-zich-tegen-hogere-rente-op-studieschuld
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/cda-jongeren-verzetten-zich-tegen-hogere-rente-op-studieschuld
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/actiegroep-bezet-pand-van-uva
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17 september 2018  
Politieke jongerenorganisaties verzetten zich tegen 
hogere rente op studieschuld 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/zelfs-vvd-jongeren-zijn-tegen-hogere-rente-op-studieschuld 

  

07 september 2018  
Hogere studieschuldrente moet van tafel, vinden 
studentenorganisaties 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-studieschuldrente-moet-van-tafel-vinden-
studentenorganisaties  

 

05 september 2018  
Acht vragen (en antwoorden!) over de hogere 
studieschuldrente 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/acht-vragen-en-antwoorden-over-de-hogere-
studieschuldrente  

 

10 april 2018  
Minister: ‘Verhoging van de rente is bedoeld voor de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën’ 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/we-hebben-ongelofelijke-haast-zegt-minister-van-
engelshoven  

 

07 december 2017  
D66: ‘Renteverhoging is nodig, want studenten 
gebruiken lening voor leuke dingen’ 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/ophef-studenten-gebruiken-lening-voor-leuke-dingen  

 

20 november 2017  
Oppositie vraagt wat een hogere rente op 
studieleningen gaat betekenen voor de hoogte van 
gemiddelde studieschuld 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/pijnlijke-vragen-over-de-onderwijsbegroting  

 

  

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/zelfs-vvd-jongeren-zijn-tegen-hogere-rente-op-studieschuld
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-studieschuldrente-moet-van-tafel-vinden-studentenorganisaties
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hogere-studieschuldrente-moet-van-tafel-vinden-studentenorganisaties
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/acht-vragen-en-antwoorden-over-de-hogere-studieschuldrente
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/acht-vragen-en-antwoorden-over-de-hogere-studieschuldrente
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/we-hebben-ongelofelijke-haast-zegt-minister-van-engelshoven
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/we-hebben-ongelofelijke-haast-zegt-minister-van-engelshoven
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/ophef-studenten-gebruiken-lening-voor-leuke-dingen
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/pijnlijke-vragen-over-de-onderwijsbegroting
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10 oktober 2017  
Studentenorganisaties LSVb en ISO zijn boos op 
nieuwe regering 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/studentenorganisaties-voelen-zich-gepakt-door-nieuw-
kabinet  

 

10 oktober 2017 Regeerakkoord: rente op studieleningen 
omhoog 
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/regeerakkoord-rente-op-studieleningen-omhoog  

http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/studentenorganisaties-voelen-zich-gepakt-door-nieuw-kabinet
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/studentenorganisaties-voelen-zich-gepakt-door-nieuw-kabinet
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/regeerakkoord-rente-op-studieleningen-omhoog
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04 juni 2019 -|- 
| 
| 

Eerste Kamer stemt over renteverhoging op 
studieschulden 

28 mei 2019 -|- 
| 
| 

Minister reageert op laatste vragen Eerste Kamer 
 

27 mei 2019 -|- 
| 
| 

Eerste Kamer vergadert over renteverhoging op 
studieschulden 

21 mei 2019 -|- 
| 
| 

Minister probeert Eerste Kamer gerust te stellen 
 

14 mei 2019 -|- 
| 
| 

Studenten starten petitie tegen renteverhoging 
op studieschuld 

11 december 2018 -|- 
| 
| 

Kamer stemt in met verhoging studierente 
 

28 september 2018 -|- 
| 
| 

Actiegroep bezet pand van UvA uit onvrede met 
onderwijsbeleid 

04 september 2018 -|- 
| 
| 

Kabinet stuurt wetsvoorstel naar Tweede Kamer 
 

10 april 2018 -|- 
| 
| 

Waarom verhoging van de rente nodig is, volgens 
de minister 

10 oktober 2017 -|- 
| 
| 

Studentenorganisaties reageren boos 
 

10 oktober 2017 -|- 
| 
| 

Regeerakkoord: rente op studieleningen omhoog 
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