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Naar aanleiding van de brief van de heer M., die ik van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontving, bericht ik u, mede namens de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als volgt. 
 
De heer M. geeft aan dat hij twee kinderen heeft van 16 en 17 jaar oud die de 
havo redelijk snel hebben doorlopen en net zijn begonnen met een studie in het 
hbo. Hij geeft aan dat er sprake is van een middeninkomen en dat er daardoor 
alleen aanspraak bestaat op een lening. De heer M. geeft aan het oneerlijk te 
vinden dat de kinderbijslag wordt stopgezet wanneer een kind in aanmerking 
komt voor studiefinanciering, ook wanneer er niets wordt geleend. Hij is van 
mening dat snelle leerlingen hierdoor worden benadeeld en dat sprake is van 
rechtsongelijkheid.  
 
Het klopt dat het recht op kinderbijslag vervalt wanneer minderjarige kinderen 
gaan studeren en aanspraak kunnen maken op studiefinanciering. Op het moment 
dat een kind gaat studeren aan het hoger onderwijs vervalt op de eerste dag van 
het kwartaal volgend op de start van de opleiding voor de ouders het recht op 
kinderbijslag.1  
 
Studenten in het hoger onderwijs hebben sinds de inwerkingtreding van de Wet 
studievoorschot geen recht meer op een basisbeurs. Wel hebben zij recht op een 
reisvoorziening, die in waarde ongeveer gelijk is aan de kinderbijslag, en kunnen 
zij – afhankelijk van het ouderlijk inkomen – daarnaast aanspraak maken op een 
aanvullende beurs. Bovendien heeft iedere student de mogelijkheid om te lenen 
onder gunstige, sociale voorwaarden. De reisvoorziening en de aanvullende beurs 
zijn onderdeel van de prestatiebeurs. Deze prestatiebeurs wordt omgezet in een 
gift (indien de opleiding binnen 10 jaar wordt afgerond). De bijdrage vanuit de 

                                                
 
1 Wanneer een student bijvoorbeeld per 1 september 2017 is ingeschreven aan een 
opleiding in het hoger onderwijs en aanspraak kan maken op studiefinanciering, betekent dit 
dat per 1 oktober het recht op kinderbijslag voor dit kind vervalt. Sinds 1 september 2017 
geldt dat de aanspraak op studiefinanciering voor de student ingaat met ingang van de 
eerste dag van de maand waarin hij hoger onderwijs is gaan volgen, terwijl de kinderbijslag 
voor dat kwartaal nog wordt uitbetaald aan de ouders. 
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overheid aan de student komt in de plaats van de bijdrage vanuit de overheid aan 
de ouders voor de verzorging en opvoeding van een kind. Voor ouders van wie 
het minderjarige kind na het behalen van de startkwalificatie niet verder gaat met 
een opleiding en (volledig) gaat werken vervalt vrijwel altijd ook de kinderbijslag. 
Studiefinanciering en kinderbijslag zijn verschillende faciliteiten, bedoeld voor 
verschillende doelgroepen. Van rechtsongelijkheid is dan ook geen sprake. 
 
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
 
 
Ingrid van Engelshoven 


