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O nze studenten moeten
zich diep in de schulden
steken om te kunnen

studeren. De basisbeurs verdwijnt
per 1 september 2015 en wordt
omgezet in een studielening. Een
maatregel die de schatkist een mil-
jard euro bespaart.

Het is lastig om de impact van
deze maatregel te overzien. Er zit
veel individualisme in een dergelij-
ke maatregel. Wanneer jij wilt leren
zul je dit ook zelf moeten betalen. Je
hebt tenslotte ook na het studeren
het inkomen hiervoor. Dat meer
kennis voor ons allen meer ontwik-
keling brengt, daar gaan we dan
maar even aan voorbij.

Wat mij meer zorgen baart is dat
wij onze kinderen leren dat het
goed is om schulden te hebben. De
opzet van de studielening is dat je in
35 jaar mag aflossen. Tijdens de
studie ben je geen rente verschul-
digd. Na je studie ga je rente beta-
len. De rente is niet hoog, je wordt
dan ook niet gestimuleerd om te
gaan aflossen. De gemiddelde lening
voor de studie van studenten was in
2009 nog 10.000 euro. Inmiddels is

dat opgelopen naar 15.000 euro. Met
het verdwijnen van de basisbeurs
zal dit oplopen naar een schuld
boven de 21.000 euro.

Wanneer je na je studie een huis
wilt kopen zal de hypotheekadvi-
seur rekening houden met de stu-
dieschuld. Hierdoor kun je bij een
studieschuldlening van 21.000 euro
en rekening houdend met de huidi-
ge regels ongeveer 6300 euro min-
der lenen. Dit is 30 procent van je
studieschuld. Voor starters is dit een

behoorlijk bedrag, wat het verschil
kan maken tussen het wel of niet
een woning kunnen kopen.

Het alternatief van lenen is spa-
ren. Je kunt een spaarverzekering of
spaarrekening openen om te sparen
voor de studie. Bij een verzekering
kun je het risico dat de ouder/ver-
zorger komt te overlijden meeverze-
keren, waarbij er niet meer ge-
spaard kan worden. De verzekering
keert bij overlijden dan het verze-
kerde bedrag uit om toch te kunnen
studeren. Op een spaarrekening heb
je alleen een rente vergoeding.

De gemiddelde afstudeerleeftijd
is 25 jaar. Hoeveel moet je nu maan-
delijks sparen om na 25 jaar 21.000
euro bij elkaar te sparen? Wanneer
je maandelijks 50 euro spaart heb je
na 25 jaar en een rente van 2,5
procent 20.800 euro gespaard. De
maatregel van de overheid kost een
gemiddeld gezin 100 euro per
maand extra. Dit is voor veel gezin-
nen een zware last. Ons advies is om
hiervoor de kinderbijslag te gebrui-
ken. Je kunt hier nu nog voor kie-
zen. Lenen is immers achteraf spa-
ren.

Jaap Jongsma is financieel advi-
seur bij bureau Rentmeester
Financieel Advies in Damwâld,
www.verantwoordadvies. nl
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