
Special voor (Oud)Marineofficieren met studerende kinderen 
 

 Lenen via het Studievoorschot of de Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds 

 

Per 1 september 2015 is voor HBO- en WO-studenten de studiefinanciering afgeschaft en 

vervangen door het studievoorschot (leenstelsel). Voor MBO-studenten blijft de 

studiefinanciering bestaan. In principe geeft het nieuwe stelsel tegen een geringe rente 

geld voor een studielening, voor collegegeldkrediet en voor een aanvullende beurs bij 

een ouder inkomen onder de € 40.000. Voor de voorwaarden en bedragen voor het lenen 

van het studievoorschot verwijs ik naar de website van DUO: 

www.duo.nl/particulieren/... 

 

Voor het Bestuur van de Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds waren de 

veranderingen aanleiding om ook haar voorwaarden en bedragen aan te passen. 

 

Wat is de Stichting Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds (SNLF) 

 

De Stichting Notaris Eduard S. Lansberg  Studiefonds bestaat sedert 9 mei 1990. Zij is 

opgericht uit de nalatenschap aan de KVMO van mevrouw Editha Lansberg, de op 26 

december 1989 op Curaçao overleden dochter van de naamgever van de Stichting.  

De Stichting verstrekt studiebeurzen, in de vorm van renteloze voorschotten, aan 

kinderen van officieren en oud-officieren van de Koninklijke Marine voor wie bij verdere 

studie financiële hulp van belang is. U kunt hierbij denken aan: lagere en hogere 

beroepsopleidingen en universitaire studies; postdoctorale studie en opleidingen; reis-, 

studie- en verblijfkosten van in het buitenland genoten (vervolg)studies; afronding van 

een particuliere opleiding die in het buitenland werd begonnen. 

 

Hoe werkt het SNLF 

 

Per 1 augustus 2015 kan een studerend kind van een (oud-) marineofficier per jaar 

rentevrij in beginsel maximaal € 3.300 lenen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt 

in thuis- of uitwonende studenten. In tegenstelling tot  bij het studievoorschot wordt dit 

bedrag in principe aan het begin van het studiejaar overgemaakt naar de student. Voor 

elk volgend studiejaar dient de lening opnieuw te worden aangevraagd. 

Anders dan bij het studievoorschot leent het SNLF ook geld uit voor speciale fasen in de 

studie. Studenten die voor een bepaalde fase (buitenlands stage, promotie(-onderzoek), 

dissertatie o.i.d.) extra geld nodig hebben, kunnen, al dan niet bovenop het bedrag via 

het studievoorschot, hiervoor ook een renteloze lening van in beginsel maximaal € 3.300 

aanvragen. 

 

De terugbetalingperiode bij het SNLF begint niet direct na het beëindigen van de studie 

zoals bij het studievoorschot maar één jaar na het beëindigen/afronden van de studie. 

De duur van de terugbetalingperiode is maximaal 4 maal de periode waarover de lening 

is ontvangen. (ergo: 4 maal een jaarlijkse lening = terugbetalen in 16 jaar).  

Om te voorkomen dat de terugbetaling de jong afgestudeerde in financiële problemen 

brengt, is gekozen voor een maandelijkse terugbetaling van minimaal  € 50 per maand 

gedurende de eerste helft van de terugbetalingperiode (ergo: bij zestien jaar 

terugbetaling: eerste acht (8) jaar € 50 p/m). In de tweede helft van de 

terugbetalingperiode wordt dit bedrag verhoogd tot minimaal € 75. Bij een 



ononderbroken en/of versnelde terugbetaling wordt aan het einde van de periode 10% 

van het leenbedrag kwijtgescholden. 

 

Conclusie 

Dames en heren marineofficieren, U kunt kiezen: u sponsort uw kinderen volledig tijdens 

hun studieperiode, u leent uw kinderen geld voor de studieperiode, u laat uw kinderen, 

tegen rente, (veel) geld lenen bij de overheid of u laat uw kinderen renteloos een aardig 

bedrag lenen via SNFL. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk.  

Bij het Lansberg Studiefonds kunnen de studenten slechts maximaal € 3.300 per jaar 

lenen. Beduidend minder dan bij de overheid, maar hierdoor ontstaat ook een kleinere 

studieschuld.  

De SNLF wil zich niet opwerpen als volledige vervanging van het studievoorschot, maar 

wij hopen dat de mogelijkheden van het Lansberg Studiefonds, als alternatief of als 

aanvulling op het studievoorschot, meer bekendheid krijgt binnen onze doelgroep van 

kinderen van (oud) marineofficieren. 

 

Nadere informatie over het Lansberg Studiefonds  kunt vinden op de website van de 

KVMO onder de link: Onderlinge Bijstand. Ook kunt u zich wenden tot de Secretaris van 

het Notaris Eduard S. Lansberg Studiefonds, KTZA bd Harm-Theo Wagenaar. Adres: 

Chopinstraat 1 te 3533 EJ Utrecht. E-mail: wagenaarht@hotmail.com. 

 

 

 


