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A. Algemeen
I. INLEIDING
De kwestie van de studiefinanciering sleept, zoals bekend, al vele jaren.
In deze jaren is een aantal beleidsvoornemens gepresenteerd om te komen
tot een wet op de studiefinanciering voor studerenden van achttien jaar en
ouder. Terugblikkend kunnen als belangrijkste hinderpalen voor de totstandkoming van een wet worden genoemd de complexiteit van de te regelen
materie en de financiële consequenties.
Zo heeft de nota Studiefinanciering van de toenmalige staatssecretaris
Klein, na uitvoerige discussie, het stadium van plenaire Kamerbehandeling
niet bereikt. Zo ook is het streven van de toenmalige minister Pais naar een
op financiële zelfstandigheid van de studerende gebaseerd studiefinancieringsstelsel beperkt gebleven tot het formuleren, in een brief aan de
Tweede Kamer, van een eerste aanzet op hoofdpunten. Meer recent zijn de
door de vorige minister Van Kemenade op de valreep van zijn ambtstermijn
gepresenteerde voornemens voor een, eveneens op financiële zelfstandigheid gebaseerde, wet op de studiefinanciering voor volwassenen. Deze
voornemens zijn, overgenomen en uitgewerkt, voorwerp geweest van
intensief overleg binnen het kabinet. Het zijn eerst en vooral de financiële
consequenties geweest die het kabinet, na ampele overweging, tot de
conclusie hebben gebracht dat een regeling die uitgaat van de financiële
zelfstandigheid van de studerende niet haalbaar is. Met name het inmiddels
verder verslechterd toekomstperspectief maakt het risico van realisering
onverantwoord groot.
Toegezegd is volledige opening van zaken te geven ten aanzien van
zowel de inhoud van het voorstel waarover binnen het kabinet is overlegd
als van de aan de uitkomst van dat overleg ten grondslag liggende motieven.
Ter voldoening aan het eerste is in de nota «Hoofdlijnen voor een nieuw
stelsel van studiefinanciering» in bijlage I opgenomen het concept-schema
Wet op de studiefinanciering voor volwassenen met toelichting en becijfering
van de financiële consequenties. Ter voldoening aan het tweede de
volgende toelichting.
Zoals uit bijlage I van de Hoofdlijnennota blijkt, zou met het conceptschema weliswaar worden gebleven binnen de randvoorwaarde van
budgettaire neutraliteit in enge zin. Daartegenover staan echter twee
belangrijke bezwaren die in het overleg uiteindelijk de doorslag hebben
gegeven.
In de eerste plaats zou de verstrekking van rentedragende studieleningen
met overheidsgarantie (RL) een omvangrijk beslag op de kapitaalmarkt
gedurende een aantal jaren meebrengen. Immers, zolang het stelsel nog
niet in «volle vlucht» is, dat wil zeggen zolang terugbetaling en verstrekking
nog niet met elkaar in evenwicht zijn, wordt jaarlijks een, overigens
moeilijk te ramen, bedrag aan de kapitaalmarkt onttrokken. Ten aanzien
van de omvang van dit bedrag zij opgemerkt dat, zoals uit de laatste
bladzijde van bijlage I van de Hoofdlijnennota blijkt, bij volledige opneming
van de RL-gelden in het invoeringsjaar van het genoemde plan Van
Kemenade een bedrag van f2250 min. aan de kapitaalmarkt zou worden
onttrokken. Volgens recentelijk gemaakte berekeningen is aannemelijk dat
dit RL-maximum thans in ieder geval honderden miljoenen guldens hoger
zou liggen, met name ook door de groei van het aantal studerenden. Zou
ter zake van het onderhavige wetsvoorstel ouder-onafhankelijkheid worden
nagestreefd door het deel dat thans uit ouderlijke bijdragen wordt gedekt
te financieren met RL-gelden, te betrekken van de kapitaalmarkt, dan zou
dit een beslag van f 1,3 mld. betekenen ingeval deze RL-gelden ook geheel
worden opgenomen door de studerenden.
Welk deel van de bovengenoemde RL-opnemingsmaxima daadwerkelijk
door de studerenden zou worden opgenomen is zoals gezegd een uiterst
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moeilijk te beantwoorden vraag. Hierbij spelen immers tal van factoren een
rol. Zo is moeilijk te zeggen in hoeverre de huidige stroom van ouderlijke
bijdragen zich nog, in de vorm van vrijwillige bijdragen, zal voortzetten.
Eveneens is moeilijk te ramen in hoeverre studerenden een lagere levensstandaard zullen prefereren boven een hogere studieschuld en ook in
welke mate voorkoming van studieschuld zal worden gezocht in verwerving
van eigen inkomen en in aanwending van eventueel aanwezig partner-inkomen. Een andere, ook in dit kader relevante maar evenmin afdoende te
beantwoorden, vraag is in hoeverre de eventuele vrijkomende ouderlijke
bijdrage zich zal vertalen in consumptie dan wel besparingen, waaronder te
begrijpen versnelde aflossing van aangegane leningen. Voor zover het
laatste het geval is, vindt, zoals gezegd op pagina 39 van de Hoofdlijnennota,
per saldo geen kapitaalmarktbeslag plaats. Gezien al deze factoren, die ook
psychologisch zijn bepaald, is het opstellen van een enigszins betrouwbare
prognose ten aanzien van het deel van de RL-gelden dat daadwerkelijk
door de studerenden zou worden opgenomen een problematische, zo niet
onmogelijke zaak.
Van belang is vervolgens dat deze onttrekking van gelden aan de
kapitaalmarkt, gezien de overheidsgarantie, op één lijn moet worden
gesteld met de dekking van het financieringstekort door overheidsleningen:
het kapitaalmarktbeslag betekent dat niet wordt voldaan aan de voorwaarde
van budgettaire neutraliteit in ruime zin.
Getracht is dit bezwaar te ondervangen. Daartoe is onderzocht het
alternatief van de vorming van een particulier studiefonds, gevoed met een
zekere rijksbijdrage, dat dan leningen zonder overheidsgarantie zou
verstrekken. Gebleken is echter dat dit alternatief niet zodanig zou kunnen
worden gerealiseerd dat de onderwijstoegankelijkheid in voldoende mate
zou worden gewaarborgd. Immers, wil de toegankelijkheid voldoende
worden gewaarborgd, dan zou vooraf moeten worden gegarandeerd dat
lenen uit het particulier studiefonds niet kan resulteren in een schuld die,
over een lengte van jaren, een financieel dwangbuis betekent.
Een dergelijke garantie zou dan leiden tot de noodzaak van een rijksbijdrage
met een open-eind karakter. Dit laatste meet, gezien de eis van een beheersbare besteding van overheidsgelden, worden voorkomen terwijl dit
ook niet zou stroken met de ratio van het onderzocht alternatief. Deze is
immers het uitsluiten van aanspraak op gemeenschapsgeld, te realiseren
door geen overheidsgarantie te verbinden aan de te verstrekken leningen.
Ten tweede bestaat er onzekerheid ten aanzien van de beheersbaarheid
van de kosten van de in het concept-schema voorziene terugbetalingsgarantie. Nu sprake is van een verslechtering van de inkomensperspectieven
is aannemelijk dat op deze garantie in aanzienlijk meer gevallen een beroep
zou worden gedaan dan aanvankelijk was voorzien.
Ook op het punt van de werkingssfeer is het concept financieel niet
haalbaar: het concept-plan behelsde één regeling voor alle studerenden
van achttien jaar en ouder in zowel voltijds- als deeltijdsonderwijs. Tot
zover deze toelichting.
Duidelijk moge zijn dat de realisering van een op financiële zelfstandigheid
van de studerende gebaseerde regeling thans financieel niet haalbaar is.
Niettemin is het zaak dat de discussie over studiefinanciering thans, via het
voorliggende wetsvoorstel, tot concrete besluitvorming zal kunnen leiden.
Leidraad daarbij is de noodzaak kapitaalmarktbeslag te voorkomen:
ouderlijke en eigen draagkracht dienen een substantiële rol te spelen
terwijl RL-verstrekking uit de beschikbare begrotingsruimte dient plaats te
vinden.
Nader uitgewerkt kunnen de volgende uitgangspunten voor de wettelijke
studiefinancieringsregeling worden genoemd:
a. financiële afhankelijkheid van de studerende van zijn ouders;
b. gelijke behandeling ongeacht het onderwijsniveau. Thans hebben de
studerenden in het hoger onderwijs een voorkeurspositie. Zij vallen
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ongeacht hun leeftijd onder de regeling Rijksstudietoelagen (RS), waarin
volledige, kostendekkende budgetten worden gehanteerd. Studerenden in
het voortgezet onderwijs vielen tot voor kort steeds onder de kinderbijslagaanvullende regeling Tegemoetkoming Studiekosten (TS); thans is voor
degenen van 21 jaar en ouder onder hen aanspraak op RS mogelijk
gemaakt. Opheffing van het thans nog bestaande verschil is noodzakelijk:
de nieuwe studiefinancieringsregeling zal dienen te gelden voor alle
studerenden van achttien tot dertig jaar; voor jongere studerenden zal er
de kinderbijslagaanvullende regeling TS zijn.
Overigens zou zonder een leeftijdsgrens de beoogde overheveling van
de kinderbijslag naar de te realiseren studiefinancieringsregeling niet wel
mogelijk zijn. De aanspraak op kinderbijslag zou dan immers afhankelijk
moeten worden gesteld van het onderwijsniveau;
c. coördinatie van de draagkrachtbepaling met die van de TS-regeling
voor beneden 18-jarigen.
Thans kan het voorkomen dat van eenzelfde gulden aan extra inkomen
meerdere ouderlijke bijdragen in het kader van de studiefinanciering
worden berekend, hetgeen een onevenredige cumulatie van de marginale
druk kan opleveren. Het streven dient er dan ook op te worden gericht dat
door middel van een gecoördineerde draagkrachtmeting voor de RS en
de TS wordt bepaald wat de ouders worden geacht te kunnen bijdragen in
de kosten van hun studerende kinderen;
d. het bieden van een goede rechtspositie aan de studerende.
Voorzien dient te worden in een wettelijke regeling inclusief, thans in de
studiefinanciering ontbrekende, rechtspositie;
e. eenvoud, doorzichtigheid, doelmatigheid.
Gestreefd dient te worden naar een minimum aan regels. Dit betekent
onder meer dat de huidige lappendeken van elkaar veelal beïnvloedende
regelingen voor 18- tot 30-jarigen, met name kinderbijslag, RS, TS en
buitengewone lastenregeling voor de inkomstenbelasting voor de aftrek
wegens kosten van levensonderhoud dient te worden gebundeld in een
overzichtelijk geheel. In dit kader zij echter wel gewezen op het onontkoonv
bare feit dat de eis van budgettaire neutraliteit resulteert in toetsing van de
ouderlijke draagkracht, de draagkracht van de studerende en zijn eventuele
partner alsmede van de draagkracht van de debiteur en partner. Bovendien
vergt de verstrekking van rentedragende leningen, vergeleken met de
huidige renteloos-voorschotverstrekking, een uitgebreidere regulering. De
onderhavige regeling is dientengevolge gecompliceerder dan wellicht
wenselijk. Dit heeft echter rechtstreeks te maken met de overige uitgangspunten die aan het nieuwe stelsel ten grondslag liggen. Overigens is zoals
opgemerkt deze complexiteit ook een belangrijke oorzaak voor het langdurig
onopgelost blijven van de studiefinancieringskwestie;
f. budgettaire neutraliteit.
De met de invoering van de Wet op de studiefinanciering (WSF) gemoeide
uitgaven aan beurs en RL mogen niet meer bedragen dan de vrijkomende
middelen. Deze middelen bestaan voornamelijk uit de huidige kinderbijslag,
tegemoetkomingen in de studiekosten en rijksstudietoelagen voor 18-jarigen
en ouder, te zamen ruwweg f3,2 mld. in 1986. Zoals gezegd dienen tot de
uitgaven ook te worden gerekend de aan RL te verstrekken bedragen. Bij de
raming dient te worden uitgegaan van volledige opneming door de
studerenden van het beschikbare RL-tegoed.
Het thans voorliggende wetsvoorstel inzake studiefinanciering is de
uitwerking van de nota Hoofdlijnen voor een nieuw stelsel van Studiefinanciering. Na behandeling van deze nota in de 30ste Uitgebreide Commissievergadering van 3 december 1984 zijn er enige wijzigingen aangebracht in
de Hoofdlijnen van het nieuwe stelsel. De belangrijkste wijzigingen zijn de
volgende:
- de bovengrens voor studerenden die onder de werking van hoofdstuk
II vallen, is verhoogd van 27 naar 30 jaar. Hierdoor is tevens uitzondering
ten behoeve van studerenden die voor hun 23ste met de studie zijn
begonnen vervallen;
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- het vervallen van de leeftijdsdifferentiatie op uitdrukkelijk vezoek van
de Tweede Kamer;
- in de eigen inkomstenregeling is de beperking van de toepassing van
het vrije bedrag van f2000 komen te vervallen;
- de rente-opbrengst is vastgesteld op f50 min. Dit bedrag wordt
geïndexeerd met het percentage bedoeld in artikel 6.1;
- ten behoeve van de rechtsbescherming wordt een commissie van
beroep studiefinanciering ingesteld.
Het is technisch niet mogelijk gebleken de toegezegde draagkrachtcoördinatie tegelijk met de invoering van het nieuwe stelsel te realiseren.
Gedurende de eerste twee jaar na de invoering van het stelsel zal deze
draagkrachtcoördinatie dan ook slechts in beperkte mate plaatsvinden.
Hiertoe zullen bij de bepaling van de ouderlijke draagkracht ingevolge
Hoofdstuk II (de nieuwe RS voor 18- tot 30-jarige dagstuderenden), wanneer
er TS-kinderen zijn, forfaitaire bedragen van de ouderlijke bijdragen
worden vrijgelaten alvorens deze ouderlijke bijdrage, in het kader van de
RS, in aanmerking wordt genomen.
Omdat hierbij forfaitaire bedragen worden gehanteerd en nog niet wordt
uitgegaan van de individuele kosten van de desbetreffende TS-kinderen (te
denken valt met name aan de reiskosten), zal vooralsnog sprake zijn van
een ruwe coördinatie. Zodra dit administratief-technisch mogelijk is, zal de
coördinatie volkomen zijn. Het treffen van de voorzieningen daartoe zal niet
meer dan twee jaar vragen. Het streven is gericht op een overgangsregime
over een periode van één jaar.

II. HOOFDPUNTEN VAN HET NIEUWE STELSEL
II.1. De werking van de Wet op de studiefinanciering
Algemeen
1. De werkingssfeer van de Wet op de studiefinanciering wordt bepaald
door
a. de leeftijd van de studerende;
b. de nationaliteit;
c. de onderwijssoort en opleidingsduur;
d. tijdstip van studiestaking dan wel studiebeëindiging.
a. De leeftijd
De wet is van toepassing op studerenden van 18 tot 30 jaar die volledig
onderwijs volgen. In de «Hoofdlijnennota» werd nog uitgegaan van een
bovengrens van 27 jaar.
Om tegemoet te komen aan alom gemaakte bezwaren tegen deze
leeftijdsgrens als ook om uitvoering te geven aan een daartoe strekkende
uitspraak van de Kamer is de bovengrens thans op 30 jaar gesteld. Bij een
nog verdere verhoging zou öf de budgettaire neutraliteit in gevaar worden
gebracht öf zou de basisbeurs naar een onaanvaardbaar niveau moeten
worden teruggeschroefd. De door de Academische Raad voorgestelde
bovengrens van 40 jaar is daarom niet mogelijk. De invoering van de wet
gaat gepaard met de afschaffing van het recht op kinderbijslag voor
studerenden van 18 jaar en ouder.
Een goede afstemming van het kinderbijslagstelsel en het stelsel van
studiefinanciering moet een soepele overgang van 17 naar 18 jaar waarborgen. Een goede aansluiting wordt gerealiseerd door studerenden op
18-jarige leeftijd kwartaalsgewijze op te nemen in het stelsel van studiefinanciering.
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Tot het 30ste jaar bestaat er recht op studiefinanciering op grond van
deze wet. Rigide toepassing van deze bovengrens zou er toe kunnen leiden
dat een studerende midden in het school- dan wel collegejaar zijn recht op
studiefinanciering op grond van deze wet zou verliezen. Dit is ongewenst
omdat het in het algemeen niet mogelijk is om tijdens het school-/collegejaar
de inschrijvingsstatus te veranderen.
Gekozen is dan ook voor de volgende uitstroomsystematiek: op 1
oktober wordt gekeken of de studerende 29 jaar is. De studerende mag het
lopende studiejaar afmaken.
Een van de uitgangspunten van het stelsel zoals neergelegd in deze wet
is dat studerenden gelijk behandeld worden ongeacht het onderwijsniveau.
In het licht van dit uitgangspunt moet de positie van de 16- en 17-jarige
HBO- en WO-studerenden in het nieuwe stelsel bezien worden. Voor hen
bestaat er dan recht op kinderbijslag en - afhankelijk van het ouderlijk
inkomen en vermogen - recht op studiefinanciering op grond van hoofdstuk
II van deze wet.
Dit houdt in dat 16- en 17-jarigen in het HBO en WO in dezelfde situatie
komen te verkeren als de beneden 21-jarigen in het voortgezet onderwijs
thans en de overige (VO-)studerenden beneden de 18 jaar in het voorliggende
stelsel. Voor deze groep zal de studiefinanciering, die zoals gezegd naast
de kinderbijslag wordt verstrekt, een tegemoetkoming in de studiekosten
zijn.
De TS-regeling voorziet in toekenning van tegemoetkomingen in de
studiekosten, in de overige studiekosten, in de eventuele reiskosten, de
eventuele meerkosten van het uitwonend zijn en de kosten van het collegegeld. De geboden financiering, te weten kinderbijslag en TS, zal te zamen
geen kostendekkend financieringspakket betekenen, zoals in de huidige RS
en in de nieuwe RS (hoofdstuk II). Dat geen kostendekkende financiering
wordt geboden is conform het kinderbijslagbeleid en TS-beleid.
Nieuw is, zoals gezegd, dat, in het belang van een rechtsgelijke benadering
voortaan een leeftijdscriterium wordt gehanteerd, in plaats van het huidige
onderwijscriterium. Een concept-beleidsnotitie waarin de hierboven
summier weergegeven regeling is vastgelegd, zal evenals de concept-beleidsnotitie tegemoetkoming studiekosten voor part-time studerenden voor
advies aan de belangenorganisaties worden voorgelegd en ter kennisneming
aan de Tweede Kamer worden gezonden. Daarna zullen de concept
algemene maatregelen van bestuur op grond van de artikelen 71 en 74 in
een vroeg stadium aan de Tweede Kamer worden voorgelegd opdat de
discussie met betrekking tot de studiefinanciering voor alle categorieën
studerenden gelijktijdig kan worden gevoerd. Bovendien zal - nadat de
adviezen van de belangenorganisaties zijn ontvangen - worden bezien in
hoeverre het mogelijk is meer zekerheden voor de in hoofdstuk III en IV
bedoelde categorieën in de wet zelf vast te leggen. Dat zal ofwel bij nota
van wijziging ofwel naderhand bij wetswijziging kunnen geschieden.
b.

Nationaliteit

De nationaliteitsvereisten zoals neergelegd in deze wet stemmen overeen
met watthans reeds gebruikelijk is. Het is niet de bedoeling bij het verschijnen
van deze wet van de gelegenheid gebruik te maken om het nationaliteitsvereiste af te schaffen. Het nieuwe stelsel van studiefinanciering dient
langs budgettair neutrale weg te worden ingevoerd. Afschaffing van het
nationaliteitsvereiste, terwijl andere landen dat vereiste nog hanteren, zou
leiden tot een aanzuigende werking. Dit neemt niet weg dat in het nieuwe
stelsel net als Nederlanders de volgende legaal in Nederland woonachtige
niet-Nederlanders in aanmerking komen voor studiefinanciering:
- minderjarige kinderen van naar Nederland gekomen buitenlandse
werknemers:
• uit landen waarmee wervingsovereenkomsten zijn gesloten (Griekenland, Joegoslavië, Marokko, Portugal, Spanje, Tunesië en Turkije),
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• uit de EEG-lid-staten (België, Bondsrepubliek Duitsland, Denemarken,
Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk),
• uit de landen die mede het Europese verdrag inzake de rechtspositie
van migrerende werknemers hebben ondertekend (Portugal, Spanje,
Turkije en Zweden);
- degenen aan wie ingevolge artikel 10 van de Vreemdelingenwet is
toegestaan voor onbepaalde tijd in Nederland te verblijven (degenen met
een vestigingsvergunning en vluchtelingen met A-status alsmede gezinsleden van de zojuist genoemden en van Nederlanders);
- verder, mits het hun ingevolge artikel 9 van de Vreemdelingenwet is
toegestaan in Nederland te verblijven (met verblijfsvergunning op eigen
naam of op naam van de ouders):
• minderjarigen: met ingang van de maand waarin hun ouders (of een
van hen) drie jaar onafgebroken in Nederland woonachtig zijn, dit met dien
verstande dat deze termijn niet geldt als de ouders (of een van hen)
ex-Nederlanders zijn en in Nederland geboren en getogen dan wel behoren
tot de hiervoor al genoemde werknemers,
• meerderjarigen en volle wezen (behalve diegenen onder hen van wie
de verblijfsvergunning is beperkt tot een verblijf in Nederland met eigen
financiering) met ingang van de maand waarin zij drie jaar onafgebroken in
Nederland woonachtig zijn.
c. Onderwijssoorten en opleidingsduur
Uitgangspunt voor het bepalen van de werkingssfeer van deze wet ten
aanzien van de onderwijscategorieën is dat de studerende, wiens voor
werkzaamheden beschikbare tijd voor het grootste deel in beslag wordt
genomen door studie, de mogelijkheid moet worden geboden via studiefinanciering een inkomen te verwerven ter bestrijding van de kosten van
levensonderhoud. Dit zal het geval zijn bij opleidingen die volle dagen in
beslag nemen. Dit zijn:
- het in voltijdse vorm verzorgd wetenschappelijk onderwijs;
- het op grond van een onderwijswet bekostigd volledig dagonderwijs;
- het bekostigde dan wel erkende onderwijs waarbij sprake is van een
zodanige studiebelasting dat er per week overdag minimaal een bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal lessen wordt gevolgd.
Het ligt in het voornemen dat minimum aantal lesuren te stellen op 19;
- bij algemene maatregel van bestuur aangewezen onderwijs dat anders
dan op grond van een onderwijswet volledig en rechtstreeks wordt bekostigd
voor (eveneens) het hierboven bedoelde minimum aantal lesuren per
week.
Verder geldt de eis dat de opleiding minimaal 1 studiejaar duurt.
d. Voltooiing en staken van de studie
Het tijdstip waarop een studie voltooid dan wel gestaakt wordt, is
omschreven in de wet. Er bestaat immers alleen aanspraak op studiefinancieringalsdestuderendedaadwerkelijkstudeert. De bepaling met betrekking
tot het tijdelijk staken van de studie is opgenomen om korte periodes van
ziekte te overbruggen.
De vaststelling van dit tijdstip is ook van belang voor de aanvang van de
terugbetalingsplicht, te weten 1 januari na het beëindigen van de studie.
Mocht een studerende na het beëindigen van een studie aansluitend
doorgaan met een andere studie, dan blijft hij studerende.
II.2. Kinderen van 18 tot 27 jaar voor wie thans in verband met het volgen
van onderwijs of van een beroepsopleiding recht bestaat op kinderbijslag,
maar die niet vallen onder de werkingssfeer van het nieuwe stelsel van
studiefinanciering
Voor een kind van 18 tot 27 jaar bestaat recht op kinderbijslag indien de
voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen
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door of in verband met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding.
Dit criterium zal niet worden gehanteerd in het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Het aantal kinderen dat wel voldoet aan het onderwijscriterium
van de kinderbijslagwetgeving maar niet aan dat van het nieuwe stelsel
van studiefinanciering, wordt - op basis van de tot nu toe bekende resultaten
van het onderzoek bij de Raden van Arbeid - geraamd op circa 25000. Het
betreft hier in hoofdzaak kinderen die onderwijs volgen aan een instelling
die thans niet door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen wordt
erkend, aangewezen of bekostigd. Daarnaast gaat het om kinderen die een
opleiding volgen die korter duurt dan één jaar, dan wel een opleiding
waarvan het aantal lesuren per week minder bedraagt dan negentien.
Tot de eerstbedoelde categorie behoren onder meer circa 5000 kinderen
die in het buitenland onderwijs volgen. Het inzicht met betrekking tot de
resterende 20 000 kinderen die in Nederland onderwijs volgen is tot nu toe
bijzonder gering. De indruk bestaat echter dat het met name gaat om
kinderen die onderwijs volgen aan particuliere instellingen. Overigens
dient te worden bedacht, dat bij aanvaarding van de ontwerp-wet op de
erkende onderwijsinstellingen een deel van de genoemde 20 000 studerenden binnen de werkingssfeer van het nieuwe stelsel zullen worden gebracht.
Studerenden die zijn ingeschreven aan een in het buitenland gevestigde
instelling van onderwijs vallen buiten de werking van het stelsel van
studiefinanciering. Het Nederlandse onderwijsaanbod biedt een voldoende
ruim scala aan opleidingsmogelijkheden. Het zou ook niet juist zijn indien
studerenden voor een studie, waarvoor de Nederlandse overheid minder of
geen geld over heeft, met name de fixus-studies, wel een toelage zouden
ontvangen ten einde gebruik te maken van door een ander land bekostigde
onderwijsfaciliteiten. In de toekomst zal evenwel worden bezien of er
mogelijk studiefinanciering kan worden verstrekt ten behoeve van opleidim
gen in het buitenland die in Nederland niet of nog onvoldoende zijn
vertegenwoordigd. Arbeidsmarktoverwegingen dienen hierbij mede een
rol te spelen.
Het kabinet is van mening dat uit de wens om te komen tot een geïntegreerd
stelsel van studiefinanciering automatisch voortvloeit dat er slechts één
uitkeringsregeling ter zake van studiefinanciering kan zijn. Eén uitkeringsregeling bevordert de doelmatigheid, de doorzichtigheid en de beheersbaarheid van het stelsel.
Bij het voorgaande past overigens wel de opmerking dat het kabinet met
veel belangstelling de ontwikkelingen volgt die sedert enige tijd in het
bedrijfsleven gaande zijn ten aanzien van combinaties van studeren en
werken met als doel jongeren een betere positie op de arbeidsmarkt te
verschaffen. Daar waar de nadruk ligt op het opleidingselement, zal thans
- op grond van de huidige kinderbijslagwetgeving - recht kunnen ontstaan
op kinderbijslag. Voor deze situatie overweegt het kabinet een afzonderlijke
wettelijke voorziening tot stand te brengen, die dan in de plaats moet
komen van de bij invoering van het nieuwe stelsel van studiefinanciering af
te schaffen kinderbijslag.
11.3. De samenstelling van het budget
Inleiding
De samenstelling van het budget moet goed onderscheiden worden van
de verdeling van het budget.
Het budget is samengesteld uit de volgende componenten:
a. een normbedrag voor levensonderhoud afhankelijk van het feit of de
studerende uit- of thuiswonend is
b. een normbedrag voor boeken en leermiddelen
c. een normbedrag voor ziektekostenverzekering
d. een tegemoetkoming in de kosten van de onderwijsbijdrage
e. een tegemoetkoming in de reiskosten alleen voor thuiswonende
studerenden.
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Verder zijn mogelijk:
f. toeslag ten behoeve van de financieel afhankelijke partner
g. toeslag voor een studerende die tevens alleenstaand ouder is.
De verdeling van het budget in basisbeurs inclusief de mogelijke toeslagen,
rentedragende lening en aanvullende beurs komt in de volgende paragraaf
aan de orde. Daarbij wordt onder andere ingegaan op het begrip financieel
afhankelijke partner.
a. Normbedrag voor levensonderhoud
Voor wat betreft het normbedrag voor levensonderhoud wordt aangesloten bij het vloerbedrag dat de Algmene Bijstandswet hanteert voor een
18-jarige alleenstaande. Dat vloerbedrag is in guldens 1985 f 9022. Voor een
thuiswonende studerende wordt dit bedrag met f 4000 verminderd tot
f5022. Een studerende wordt beschouwd als thuiswonend indien hij
inwoont bij zijn ouders of één van hen. Ter bepaling van de meerkosten
van het uitwonend zijn dienden als referentiepunten:
- het verschil in het studiekostenbudget voor uit- en thuiswonenden bij
de toepassing van de huidige regeling rijksstudietoelagen (84-85)
Uitwonend

Thuiswonend

Verschil

f 10 420

f 6773

f

3647

- het verschil bij de toepassing van de RWW-normen (exclusief vakantietoeslag) voor 18-, 19- en 20-jarigen (alleen bij die leeftijdscategorieën wordt
bij de hoogte van de uitkering onderscheid gemaakt tussen alleenstaand en
thuiswonend).

18 |aar
19 jaar
20 jaar

Thuiswonend

Alleenstaand

Verschil

f
f
f

f
f
f

f
f
f

4054
4086
5120

8634
8634
8634

4580
4548
3514

Gezien deze verschillen is een bedrag van f4000 voor de meerkosten van
het uitwonend zijn redelijk. In de hoofdlijnennota waren de voorgestelde
budgetten leeftijdsgebonden; ze zouden toenemen naarmate de studerende
ouder wordt. Aangezien het ongewenst werd geacht dat het ouderafhankelijk
deel van het budget zou toenemen naarmate de studerende ouder werd,
hield dit in, dat de basisbeurs toenam met het ouder worden van de
studerende.
Op dit uitgangspunt is van verschillende zijden kritiek geuit. Zo heeft de
Academische Raad bezwaren tegen de leeftijdsdifferentiatie omdat bij de
vaststelling van de hoogte van de toelage de leeftijd van betrokkene geen
rol dient te spelen. Ook de Tweede Kamer heeft de leeftijdsafhankelijkheid
van de studiefinanciering, zowel voor wat de hoogte van het budget als
voor wat de hoogte van de basisbeurs betreft afgewezen. Tot tweemaal toe
werd een daartoe strekkende motie aangenomen.
Om aan deze kritiek tegemoet te komen is besloten de leeftijdsdifferentiatie
niet in het wetsvoorstel op te nemen. In verband met de honorering van de
eveneens vrij algemeen geuite wens de bovengrens van 27 jaar te verhogen
was het niet mogelijk uit te gaan van een hoger bedrag dan dat voor een
18-jarige alleenstaande.
Het is niet uitgesloten dat het ongewenste neveneffect zal optreden dat,
aangezien met name de budgetten voor oudere studerenden onder het
bijstandsniveau liggen, de overstap van een uitkering naar studiefinanciering
wordt bemoeilijkt. Zoals eerder opgemerkt heeft de Tweede Kamer zich
echter in ongunstige zin uitgelaten over een gedifferentieerde norm voor
het levensonderhoud. Bovendien heeft met name de Tweede Kamer in een
eerder stadium een beleid in de richting van een koppeling aan het sociale
minimum afgewezen.
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b. Normbedrag voor boeken en leermiddelen
De normbedragen voor boeken en leermiddelen zijn voor het wetenschappelijk onderwijs, het hoger beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs f700, voor het overig voortgezet onderwijs f 350. De kosten die
studerenden voor boeken en leermiddelen etc. moeten maken zijn zeer
verschillend. De kosten kunnen verschillen per studie, per leerjaar en per
vakkenpakket en per instelling van onderwijs. Dit maakt het ondoenlijk een
regeling te maken waarbij elke studerende zijn werkelijke kosten voor
boeken en leermiddelen vergoed krijgt. Van verschillende zijden, onder
andere van de kant van de Academische Raad is gepleit voor een meer
gedifferentieerde regeling waarin onderscheid wordt gemaakt tussen dure
en minder dure opleidingen. Het huidige stelsel kende zo'n soort regeling
maar deze is om budgettaire redenen afgeschaft. In de praktijk bleek ook
dat het moeilijk was om alle ontwikkelingen op het gebied van boeken en
leermiddelen op de voet te volgen en de regeling daaraan aan te passen.
Gekozen is aan ook voor een normbedrag dat duidelijk en goed werkbaar
is.
c. Normbedrag voor ziektekostenverzekering
Dit bedrag is vastgesteld op f750 en afgestemd op de voor studerenden
gehanteerde tarieven in de ziektekostenverzekeringen voor een het ziekenfondspakket benaderend pakket met een beperkt eigen risico en wordt
alleen in de vaststelling van de toelage betrokken voor het geval de
studerende niet verplicht is (mee)verzekerd ingevolge de Ziekenfondswet.
Nader zal worden overwogen of studerenden kunnen worden opgenomen
in de Ziekenfondswet.
d. Tegemoetkoming in de kosten van de onderwijsbijdrage
De tegemoetkoming is gelijk aan de verschuldigde onderwijsbijdrage
zoals die voor de verschillende onderwijscategorieën is vastgesteld op
basis van de diverse onderwijsbijdragewetten. Bij het onderwijs verzorgd
door erkende onderwijsinstellingen en bij het aangewezen onderwijs
bepalen de instellingen zelf de onderwijsbijdrage die van de studerende
gevraagd zal worden. De bedoelde opleidingen zullen ingedeeld worden in
een onderwijscategorie. Voor de studerende wordt dan maximaal de, in de
voor hem geldende onderwijscategorie, verschuldigde onderwijsbijdrage
voor het volgen van een onderwijs aan een school of instelling welke
volledig en rechtstreeks worden bekostigd opgenomen in het budget.
Hiermee wordt voorkomen dat erkende en aangewezen onderwijsinstellingen indirect door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen bekostigd
worden.
e. Tegemoetkoming in de reiskosten
De tegemoetkoming in de reiskosten wordt vastgesteld volgens nog
nader te stellen regelen en geldt alleen voor thuiswonende studerenden.
f. Toeslag ten behoeve van de financieel afhankelijke partner
Indien er sprake is van een financieel afhankelijke partner wordt het voor
de studerende vastgesteld budget verhoogd met het bedrag voor levensonderhoud dat voor deze partner van toepassing zou zijn indien deze
studerend zou zijn. Ook hier speelt het verschil tussen uit- en thuiswonenden
een rol. Indien bij voorbeeld een studerende met zijn afhankelijke partner
bij zijn ouders woont, dan geldt voor de studerende het budget voor
levensonderhoud voor een thuiswonende. De afhankelijke partner is dan
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uitwonend in de zin van deze wet. De toeslag voor de afhankelijke partner
bedraagt dan ook het normbedrag voor levensonderhoud van een uitwonende studerende.
g. Toeslag ten behoeve van een studerende, die tevens alleenstaand ouder
is
Voor de studerende die tevens alleenstaand ouder is, wordt een toeslag
verleend die maximaal 80% van het normbedrag voor levensonderhoud
voor de uitwonende studerende is. Hiermee wordt voor het levensonderhoud
van één-oudergezinnen en (echt)paren dezelfde verhouding aangehouden
als in de Algemene Bijstandswet. Als toetsingscriterium voor het recht op
een toeslag zal de aanspraak op kinderbijslag worden gehanteerd of het
recht hebben op aftrek van buitengewone lasten in verband met het
verstrekken van levensonderhoud aan kinderen jonger dan 27 jaar.
11.4. Verdeling van het budget
a. De basisbeurs
De inwerkingtreding van het nieuwe stelsel van studiefinanciering gaat
gepaard met de afschaffing van de kinderbijslag voor studerende kinderen
van 18 jaar en ouder. In de Algemene Kinderbijslagwet is door het bestaan
van een differentiatie naar leeftijd sprake van een gelijkmatige groei van de
kinderbijslag naarmate het kind ouder wordt. Er wordt een basisbeurs
voorgesteld die, evenals de kinderbijslag voor beneden-18-jarigen, onafhankelijk is van het inkomen en vermogen van de ouders. Met andere
woorden, zodra de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt, zal een kinderbijslagvervangende uitkering worden verstrekt die hoger is dan de kinderbijslag
voor een 17-jarige.
Als uitgangspunt moet gelden dat de financiële afhankelijkheid van de
studerende ten opzichte van zijn of haar ouders niet dient te worden
beïnvloed door de woonsituatie van de studerende. In de basisbeurs is een
differentiatie naar woonsituatie aangebracht. De hiervoorgenoemde
overwegingen leiden voor 1985 tot de volgende basisbeurzen: f3520 voor
een thuiswonende studerende en f7520 voor een uitwonende studerende.
Deze basisbeurzen gelden voor alle onderwijstypen. Het totale bedrag dat
gemoeid is met de basisbeurzen, beloopt circa f2400 min. Deze basisbeurzen
worden a fonds perdu verstrekt.
Toeslagen op de basisbeurs
Op de basisbeurs zijn toeslagen mogelijk. Voor de thuiswonende studerende wordt de basisbeurs vermeerderd met een tegemoetkoming in de
reiskosten. Bij algemene maatregel van bestuur zullen nadere regels
worden vastgesteld met betrekking tot de reiskosten. Een uitwonende
studerende komt niet in aanmerking voor deze toeslag. Naast deze toeslag
zijn er toeslagen voor de studerende met een financieel afhankelijke
partner en de alleenstaande studerende met een of meer ten laste komende
kinderen.
Het huidige stelsel van studiefinanciering betrekt bij de vaststelling van
de hoogte van de toelage slechts de eventuele aanwezigheid van een
huwelijkspartner. Het Kabinet meent dat uit een oogpunt van gelijke
behandeling van de verschillende samenlevingsvormen de nieuwe regeling
zich ook moet uitstrekken tot niet-gehuwde partners. Dit «rekening houden
met» heeft twee aspecten. Indien er sprake is van een partner die in
financieel opzicht afhankelijk is van de studerende, zal een toeslag op de
studietoelage worden verstrekt. Heeft de partner eigen inkomen, dan zal
met dat inkomen rekening worden gehouden bij de vaststelling van de
studiefinanciering.
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Het is duidelijk dat er tussen beide componenten van de partnerregeling
een direct verband bestaat: in die woon- en leefsituaties waarin rekening
zal worden gehouden met het inkomen van de partner zal, indien er geen
of onvoldoende partnerinkomen is, in beginsel een toeslag voor het
onderhoud van deze partner worden verstrekt.
Uit het advies van de Sociaal Economische Raad blijkt dat binnen de
Raad verschillend wordt gedacht over de individualisering en onafhankelijkheid van de partner. Een deel van de Raad acht het aanvaardbaar dat in
het tot stand te brengen stelsel van studiefinanciering rekening wordt
gehouden met het inkomen van een partner waarmee de studerende is
gehuwd of samenwoont en dat voorts ook rekening wordt gehouden met
de aanwezigheid van een afhankelijke partner of een kind dat ten laste
komt van de studerende. Een ander deel van de Raad wenst de studerende
individueel te benaderen. Dit laatste is gezien de samenhang met de
sociale zekerheid niet mogelijk. Aanvaarding van individualisering zou een
doorkruising van het desbetreffende beleid inhouden.
Zoals hiervoor al is opgemerkt, strekt de partnerregeling zich uit tot
zowel de gehuwde als ongehuwd samenwonende studerende. Voor de
vaststelling wie tot de categorie ongehuwd samenwonende studerenden
worden gerekend, is aansluiting gezocht bij de begripsomschrijving die
daarvoor in het kader van de Algemene Bijstandswet wordt gehanteerd.
Voor de toepassing van deze wet worden personen, die formeel gezien niet
als gehuwde partners een gezin vormen, maar van wie de situatie niet
wezenlijk verschilt van die van een gezin, met gehuwden gelijk gesteld. In
de Algemene Bijstandswet als minimumbehoefteregeling staan behoefte
en draagkracht centraal. Ongehuwd samenwonende partners verschillen
wat betreft hun behoefte en draagkracht niet van gehuwden bij overigens
gelijkeomstandigheden. Dit vormt de grondslag voor degelijke behandeling,
ook in het kader van de studiefinanciering.
Weliswaar noopt dit tot het treffen van additionele controlevoorzieningen.
Echter, het uitgangspunt van een rechtsgelijke behandeling dient hier naar
onze stellige overtuiging de doorslag te geven. Hierbij is meegewogen dat
de toeneming van de bestuurlijke lasten, als gevolg van het in aanmerking
nemen van met huwelijkse relaties overeenkomende niet-huwelijkse
relaties, beperkt zal zijn gezien de doelgroep van het voorliggende wetsvoorstel. Erkend wordt dat hier een probleem ligt. Het nodige zal in het
werk worden gesteld om te komen tot afdoende controlevoorzieningen,
met meeweging van het privacy-aspect.
In het bijzonder wordt gedacht aan opneming in het controleplan van
omvangrijke steekproeven, mede aan de hand van fiscale en bevolkingsgegevens. Ook organisatorische voorzieningen in de vorm van buitendienstactiviteiten vormen thans voorwerp van studie. Overigens zij aangetekend
dat de bestuurlijke lasten lijken te worden beperkt doordat het merendeel
van de studerenden thuiswonend is en jonger dan 21 jaar. Tot zover de
uitvoeringstechnische aspecten van het uitgangspunt van gelijke behandeling.
Wanneer in het vervolg wordt gesproken over partners worden daaronder
zowel gehuwde als de niet-gehuwde samenwonende partners verstaan. De
studerenden met partner kunnen als volgt worden onderscheiden:
1. de studerende woont samen met een studerende partner;
2. de studerende woont samen met een niet-studerende partner.
In de onder 1 bedoelde situatie is er geen sprake van een afhankelijke
partner, maar van een partner met eigen inkomen in de vorm van studiefinanciering. Gelet op het bedrag van de maximaal te verlenen studiesteun,
zal de samenloop van twee studietoelagen niet van invloed zijn op de
hoogte van de toelagen.
Een deel van de Sociaal Economische Raad acht het bij samenloop van
studiefinanciering van twee partners aanvaardbaar dat het budget voor het
levensonderhoud wordt afgestemd op bijstandsnorm voor gehuwden. Nu
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het principe van de leeftijdsdifferentiatie is vervallen kan het niet meer
voorkomen dat meer wordt verstrekt dan de bedoelde bijstandsnorm. Ten
aanzien van de studerende met een niet-studerende partner wordt onderscheid gemaakt tussen twee situaties, te weten de niet-studerende is:
2a. een financieel afhankelijke partner;
2b. een financieel onafhankelijke partner.
Ad 2a
Onder financieel afhankelijke partner wordt een partner zonder of met
onvoldoende inkomen of vermogen verstaan, die niet in staat is door
arbeid in het eigen onderhoud te voorzien. De oorzaak van de financiële
afhankelijkheid zal bestaan uit de verzorging van één of meer kinderen die
bij de aanvang van het studiefinancieringstijdsvak jonger zijn dan 12 jaren.
Wanneer er sprake is van een financieel afhankelijke partner zal naast de
studietoelage voor de studerende een toeslag voor het levensonderhoud
van de niet-studerende partner worden verstrekt. Deze toeslag bedraagt
maximaal het bedrag voor levensonderhoud van het uitwonendenbudget.
De toeslag zal in de vorm van een bedrag a fonds perdu aan de studerende
ten behoeve van de afhankelijke partner worden toegekend. Deze toeslag
wordt uitsluitend verstrekt in situaties waarin de niet-studerende partner
niet kan werken. In de leeftijdscategorie waarvoor studiefinanciering geldt,
zal dit het geval zijn in verband met de zorg voor jonge kinderen. Daarom
zal als toetsingscriterium voor het recht op een toeslag de aanspraak op
kinderbijslag worden gehanteerd.
Ad 2b
Onder financieel onafhankelijke partner wordt verstaan degene met een
toereikend inkomen om in het eigen onderhoud te voorzien, dan wel
degene die in staat kan worden geacht door arbeid in het eigen onderhoud
te voorzien. Het inkomen (uit arbeid, uitkering of vermogen) van de
niet-studerende partner is van invloed op de hoogte van de studietoelage
van de studerende, behalve wanneer het inkomen bestaat uit een bijstandsdan wel een R.w.w.-uitkering. Is van dat laatste sprake, dan geldt het
complementariteitsbeginsel van de Algemene Bijstandswet en zijn de
bepalingen van het op deze wet gebaseerde Bijstandsbesluit landelijke
normering van toepassing.
Dit houdt in dat in ieder geval het budget van de studerende partner
(behalve de daarin begrepen vergoedingen voor studiekosten en de
eventuele premie ziektekostenverzekering) op een bijstands- dan wel een
R.w.w.-uitkering in mindering wordt gebracht.
Ten aanzien van eventuele inkomsten uit arbeid geldt voor een bijstandsdan wel een R.w.w.-uitkering een vrijlating van 25% met een maximum
van 15% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Deze vrijlating geldt
in principe maximaal twee jaar.
Tot slot zij ten aanzien van de partnerrelaties vermeld dat het gekozen
uitgangspunt van aansluiting bij de sociale zekerheidswetten inhoudt dat
wanneer te dien aanzien tot wijziging wordt besloten de voorliggende
wetstekst op overeenkomstige wijze zal worden aangepast.
Wat betreft de regeling één-oudergezin het volgende. Evenals het
stelsel van studiefinanciering zal het nieuwe stelsel voorzien in de kosten
van studie en levensonderhoud van een één-ouder met één of meer ten
laste komende kinderen. Op het budget zal daartoe een toeslag worden
verleend. Deze toeslag bedraagt 80% van het uitwonendenbudget. Hiermede
wordt voor het levensonderhoud van één-oudergezinnen dezelfde verhouding aangehouden als in de Algemene Bijstandswet. Bovenbedoelde
bedragen worden a fonds perdu verstrekt. Als toetsingscriterium voor het
recht op een toeslag zal de aanspraak op kinderbijslag worden gehanteerd.
b. Aanvullende

financiering

In de wet is als supplement op de basisbeurzen voorzien in een aanvullende
studiefinanciering. Deze aanvullende studiefinanciering zal worden verstrekt
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in de vorm van een rentedragende lening en een aanvullende beurs. De
mate waarin sprake zal zijn van aanvullende studiefinanciering is in de
eerste plaats afhankelijk van de mate waarin de ouders van de studerende
gezien hun inkomen en vermogen worden geacht bij te kunnen dragen in
de studie- en onderhoudskosten van hun studerende kinderen. De maximale
aanvullende financiering bestaat uit de volgende componenten: het deel
van het normbedrag voor de kosten van levensonderhoud dat geen
basisbeurs is; een normbedrag voor de ziektekostenverzekering; een
tegemoetkoming in de kosten van de onderwijsbijdrage; een normbedrag
voor boeken en leermiddelen.
De aanvullende financiering wordt verdeeld in rentedragende lening (RL)
en aanvullende beurs, waarbij de rentedragende lening voorop staat. Dit
betekent dat waar de totale aanvullende financiering ten hoogste gelijk is
aan de toe te rekenen rentedragende lening, geen aanvullende beurs meer
wordt verstrekt.
De hoogte van de rentedragende lening is afhankelijk van de soort
onderwijs, waarvoor de toelage wordt verstrekt. Een hoger onderwijsniveau
betekent in het algemeen een grotere draagkracht na de studie. Het
individuele profijt van de studie wordt door de differentiatie in de hoogte
van de rentedragende lening tot uitdrukking gebracht. Het maximale
bedrag aan rentedragende lening is voor de onderscheiden onderwijscategorieën als volgt vastgesteld:
Het maximale bedrag aan rentedragende lening is voor de
onderscheiden onderwijscate;;orieën als volgt vastgesteld:
het wetenschappelijk onderwijs
het hoger beroepsonderwijs
het middelbaar beroepsonderwijs
het vierde leerjaar of hoger van een school
voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs of een school dan wel afdeling voor
hogei algemeen voortgezet onderwijs
het overig voortgezet onderwijs

f
f
f

3500
2500
1500

f

1000
nihil

In zijn advies van 19 april 1985 constateert de Sociaal Economische Raad
dat de terugbetalingsverplichting uit hoofde van de rentedragende leningen
omvangrijk zijn te noemen en daarmee van invloed kunnen zijn op de
toegankelijkheid van het onderwijs of bepaalde typen van het onderwijs.
De Sociaal Economische Raad kiest op grond van pragmatische overwegingen voor een systeem van ouderafhankelijke renteloze leningen. Deze
mening wordt door het Kabinet niet gedeeld, want de rente-inkomsten
kunnen voor het systeem moeilijk worden gemist.
Aan de RL wordt de voorkeur gegeven boven het huidige renteloos
voorschot, dat als een halfslachtige en onnodig dure financieringsvorm kan
worden gekenschetst. Halfslachtig omdat gift en lening worden vermengd,
hetgeen een juiste dosering onmogelijk maakt. Onnodig duur omdat, zoals
gezegd, niet goed kan worden gedoseerd zodat het renteloos voorschot
bijna steeds, dat wil zeggen ook wanneer daaraan in de specifieke individuele
situatie minder behoefte is, zal worden opgenomen.
De RL dient, gezien de eis van budgettaire neutraliteit, uit de beschikbare
begrotingsruimte te worden gefinancierd. Het sprekt vanzelf dat de
RL-verstrekking gepaard dient te gaan met een goede terugbetalingsregeling: vooraf dient, ten einde onderwijsdrempels te voorkomen, de zekerheid
te worden geboden dat de aflossing van de studieschuld geen financieel
dwangbuis zal betekenen.
De hoogte van de voorziene RL is afgestemd op de toekomstige draagkracht, die, in het algemeen, correspondeert met het onderwijsniveau. Met
de vaststelling van de RL naar onderwijsniveau wordt een algemene
afstemming op de toekomstige draagkracht gerealiseerd. De terugbetalingsgarantie zorgt vervolgens voor een individuele afstemming in die gevallen
waarin de aan de algemene afstemming ten grondslag liggende toekomstverwachting niet wordt bewaarheid.
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11.5. Korting wegens ouderlijke bijdrage
a. Algemeen
b. Ouderlijke bijdrage
c. Coördinatie ouderlijke draagkracht
d. Verdeling over de studerenden die vallen onder de werking van
hoofdstuk II van deze wet en de kortingssystematiek
a. Algemeen
De ouderafhankelijkheid is één van de uitgangspunten van het nieuwe
stelsel van studiefinanciering. Dit omdat onafhankelijkheid gezien de gestelde budgettaire grenzen niet mogelijk is gebleken. Dit betekent dat van
de ouders gevraagd moet worden dat zij blijven bijdragen in de onderhoudsen studiekosten van hun kinderen, althans voor zover zij daartoe gezien
hun inkomen en vermogen in staat worden geacht. In de regeling is geen
voorziening getroffen voor studerenden van wie de ouders weigeren hun
studerende kinderen te onderhouden. De regeling Rijksstudietoelagen
kende een dergelijke voorziening wel. In het voorliggende wetsvoorstel is
hiervoor niet gekozen. In de eerste plaats zou het onbillijk zijn ten opzichte
van ouders die hun studerende kinderen wel onderhouden. In de tweede
plaats het volgende. De berekende ouderlijke bijdrage is een fictieve
genormeerde bijdrage. Het is in de praktijk ondoenlijk na te gaan of de
studerende de voor hem berekende ouderlijke bijdrage ook daadwerkelijk
ontvangt.
De studerende wiens ouders niet weigeren, maar ook niet de volledige
berekende ouderlijke bijdrage afdragen, zou dan in een ongunstigere
financiële positie komen te verkeren dan de studerende van wie de ouders
weigeren bij te dragen. Verder zij opgemerkt dat ingevolge het wetsvoorstel
een belangrijk deel van de financiering onafhankelijk van het ouderlijk
inkomen zal worden verstrekt. Dit in tegenstelling tot de huidige kinderbijslag- en studiefinancieringsregelingen, waarin de ouderlijke bijdrage
voorwaarde is voor verstrekking.
Aannemelijk lijkt dat hierdoor onder het voorgestelde regime de situatie
met betrekking tot de zogenaamde weigerachtigheid minder problematisch
zal zijn dan thans.
Tot zover de overwegingen die hebben geleid tot niet-opneming van een
regeling met betrekking tot weigerende ouders.
De mate waarin ouders dienen bij te dragen moet naar onze mening op
grond van inkomenspolitieke en onderwijskundige overwegingen in het
algemeen niet in ongunstige zin afwijken van hetgeen thans door de
ouders wordt bijgedragen. In de opzet van de studiefinanciering vormt dit
uitgangspunt een belangrijk gegeven, naast het feit dat wordt voorgesteld
voor iedere studerende van 18 jaar en ouder een zelfstandig recht op
studiefinanciering in te voeren.
De berekening van de ouderlijke bijdrage levert in het bestaande stelsel
van studiefinanciering de nodige problemen op. Omdat stiefouders naast
biologische ouders onderhoudsplichtig zijn, moet in veel gevallen hun
inkomen ook in de beschouwing betrokken worden. Deze onderhoudsplicht,
die gebaseerd is op het Burgerlijk Wetboek, eindigt bij het meerderjarig
worden van de studerende. In het nieuwe stelsel is gekozen voor een
andere benadering, de stiefouder en de pleegouder worden voor de
toepassing van deze wet buiten beschouwing gelaten. Daarmee wordt een
belangrijke bijdrage geleverd aan één van de uitgangspunten van het
nieuwe stelsel: eenvoud, doorzichtigheid, doelmatigheid.
b. Ouderlijke bijdrage
De bijdrage van een ouder is de som van diens bijdrage uit inkomen en
diens bijdrage uit vermogen. In de Hoofdlijnennota wordt aangegeven dat
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de ouderlijke bijdrage uit inkomen wordt berekend door van het inkomen
een bedrag ter grootte van het belastbaar minimumloon vrij te laten en
het meer-inkomen te verdelen in schijven ter grootte van de helft van het
belastbaar minimumloon waarna als ouderlijke bijdrage wordt genomen
10% van de eerste schijf, 20% van de tweede schijf en 30% van de derde
en volgende schijven.
Deze systematiek is ontwikkeld met het oog op de meest voorkomende
gevallen: een gezin, bestaande uit een echtpaar met studerende kinderen,
waar sprake is van één kostwinner, de z.g. alleenverdiener. Indien er in dit
gezin sprake zou zijn van tweeverdieners is het, in de opzet van de Hoofdlijnennota, vanzelfsprekend dat deze beide inkomens worden samengeteld,
waarna de ouderlijke bijdrage volgens de hiervoor omschreven systematiek
wordt berekend. Gezien het in de wet te hanteren begrip van de ouders van
de studerende, zal in een niet onaanzienlijk aantal gevallen sprake zijn van
ouders die niet (meer) tot hetzelfde gezin behoren. Er moet gekozen
worden voor een zodanige verfijning, dat deze toepasbaar is op alle
leefvormen, waarvan ouders deel kunnen uitmaken. Aangezien de tariefgroep-indeling voor de inkomstenbelasting zoveel mogelijk rekening houdt
met de leefsituatie van de belastingsplichtige en dit gegeven bovendien
gevraagd en op eenvoudige wijze gecontroleerd kan worden, kan voor de
vaststelling van de hoogte van de bijdragevrije voet (volgens de systematiek
van de Algemene Bijstandswet aansluiting bij deze tariefgroepindeling
worden gezocht, en wel op de volgende wijze:
Tariefgroep inkomstenbelasting

Bijdrage vrije voet (in procenten van het belastbaar
minimum loon)

I.
II.
III.
IV.

50
70
100
90

(algemeen)
(alleenstaand ouder dan 27 |aar)
(alleenverdiener van gezin)
(alleenstaande ouder)

In de Hoofdlijnennota wordt gesproken van een schijf ter grootte van de
helft van het belasbaar minimumloon. Waar dit betrekking heeft op het
«standaard» gezin, kan evengoed gelezen worden: ter grootte van de halve
bijdragevrijevoet.
De berekening van de ouderlijke bijdrage:
Bij hantering van de hiervoor genoemde bijdragevrije voeten en de
daarbij behorende schijven, kan per ouder de ouderlijke bijdrage vastgesteld
worden. De aansluiting bij de fiscale systematiek zorgt ervoor dat, op één
uitzondering na, rekening wordt gehouden met de leefsituatie van de
betrokken ouder.
De hier bedoelde uitzondering heeft betrekking op de ouders die ten
opzichte van elkaar in fiscaal opzicht recht hebben op de z.g. voetoverheveling, dat wil zeggen dat het niet benutte deel van de belastingvrije som van
de ene partner door de andere benut kan worden.
In situaties waarin voor ouders in principe dit fiscaal recht bestaat kan
door de hier gehanteerde systematiek met betrekking tot de berekening
van de ouderlijke bijdrage een onrechtvaardigheid ontstaan: ten opzichte
van de alleenverdiener zijn de schijven van de ene partner bij een gering
inkomen van de andere partner te kort, dat wil zeggen dat er te veel
bijdrage wordt berekend. Dit kan voorkomen worden door in die situaties,
overeenkomstig de fiscale systematiek, de door de ene ouder niet benutte
bijdragevrije voet en/of niet of niet geheel benuttte 10 en 20% schijven
over te hevelen naar de andere ouder.
De Sociaal Economische Raad heeft in overweging gegeven de ouderlijke
bijdrage uit vermogen buiten beschouwing te laten, omdat hij het niet
wenselijk acht om van het vermogen dat is geïnvesteerd in het eigen
bedrijf of de eigen woning en dat niet in de consumptieve sfeer kan
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worden aangewend, een deel te bestemmen voor studiefinanciering. Hij
komt tot deze overweging mede omdat onderscheid maken tussen bedrijfsen privévermogen in het algemeen zeer moeilijk is. De in de wet voorgestelde
maatstaf ter bepaling van de ouderlijke draagkracht uit vermogen sluit
nauw aan bij de Wet op de vermogensbelasting, die een belastingvrije voet
kent door uit te gaan van de belastbare som van het vermogen.
Hierdoor wordt alleen een bijdrage uit vermogen verlangd indien en voor
zover het vermogen uitkomt boven de belastingvrije voet (in het belastingjaar
1985 voor gehuwden f109 000); bij de bepaling van de hoogte van de
belastbare som van het vermogen is reeds rekening gehouden met de
fiscale vrijstellingen, zoals de eigen ondernemingsvrijstelling en de
persoonlijke omstandigheden. Het Kabinet blijft dan ook van mening dat
het alleszins redelijk is de belastbare som van het vermogen mee te laten
wegen bij de bepaling van de ouderlijke bijdrage.
c. Coördinatie ouderlijke draagkracht
De ouderlijke bijdrage zal eerst worden aangewend voor de studerenden
jonger dan 18 jaar; de resterende draagkracht wordt aangewend voor de
aanvragers die vallen onder de werking van hoofdstuk II van de wet.
Aangezien berekening van de ouderlijke bijdrage per ouder plaatsvindt en
zij, ingevolge de hantering van het begrip ouders, niet meer een gezin
behoeven te vormen, is coördinatie per gezin niet mogelijk.
Gelet op het vorenstaande en op de systematiek zoals die gehanteerd
wordt bij de verdeling van de ouderlijke bijdrage over de aanvragers, is het
van het hoogste belang van welke ouder de ouderlijke bijdrage het eerst
naar de studerende jonger dan 18 jaar zal vloeien.
Er kan aangesloten worden bij de Algemene Kinderbijslagwet, die een
relatie legt tussen kind en ouder, door te bepalen dat het «budget» van
studerenden jonger dan 18 jaar primair gedekt wordt door de ouderlijke
bijdrage van de ouder die het rechtop kinderbijslag voor het (de) betreffende
kind(eren) geldend gemaakt heeft, en secundair door de andere ouder.
d. Verdeling over de studerenden die vallen onder de werking van hoofdstuk
II van deze wet en de kortingssystematiek
In deze paragraaf zal worden uiteengezet hoe de berekende ouderlijke
bijdrage over de aanvragers in de zin van hoofdstuk II van de wet, die van
dezelfde ouders afhankelijk zijn, zal worden verdeeld. Tevens zal worden
aangegeven hoe de ouderlijke bijdrage per studerende op de aanvullende
financiering wordt gekort. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er een
coördinatie van de ouderlijke bijdrage met de regeling Tegemoetkoming
Studiekosten heeft plaatsgevonden. Waar wordt gesproken over ouderlijke
bijdrage, wordt bedoeld de voor de aanvragers beschikbare ouderlijke
bijdrage.
De ouderlijke bijdrage wordt per gulden en vanaf de basis over alle
aanvragers verdeeld. Hierbij worden de aanvullende budgetten van alle
aanvragers op een rij gezet, en wel uitgesplitst in hun componenten; indien
een component niet aanwezig is, wordt deze op nul gesteld. De volgorde
van de componenten is: eerst het deel levensonderhoud, vervolgens het
normbedrag voor de ziektekostenverzekering, daarna de tegemoetkoming
in de kosten van de onderwijsbijdrage en als laatste het normbedrag voor
boeken en leermiddelen. De ouderlijke bijdrage wordt nu gulden voor
gulden telkens over alle aanvragers tegen de componenten, in de volgorde
als hiervoor aangegeven, weggestreept. Een voorbeeld moge dit verduidelijken.
De hierna gegeven budgetten (ouderafhankelijk) hebben betrekking op
een studerende in het wetenschappelijk onderwijs en een studerende in het
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hoger beroepsonderwijs; deze laatste is verplicht verzekerd ingevolge de
Ziekenfondswet.
Tabel 1. De componenten van de ouderafhankelijke toelage zien er als volgt uit:

Levensonderhoud
Ziektek. verz.
Onderw. retributie
Studiekosten

WO

HBO

1502
750
1048
700

1502
0
778
700

Tabel 2. Indien de ouderlijke bijdrage (OB) f 6000 is, wordt deze als volgt verdeeld
(en gekort)
WO

HBO

1502
750
1048
210

1502
0
773
210

OB
cumulatief

Levensonderhoud
Ziektek. verz.
Onderw. retributie
Studiekosten

(=3004)
(=3754)
(=5580)
(= 6000)

De toekenning wordt dus (Tabel 1 -/- Tabel 2): WO f490 studiekosten en
HBO f490 studiekosten.
De ratio van deze componentenverdeling is tweeledig. In de eerste plaats
wordt beoogd de kosten die eenmaal per jaar optreden het laatst te korten.
Hiermee wordt bereikt dat het lastenpatroon over het jaar voor de ouders
en studerenden zoveel mogelijk gelijkmatig wordt gemaakt. Met andere
woorden, de eenmalige, extra liquiditeit vergende, kosten blijven zo lang
mogelijk als toelage behouden.
Ten tweede is oogmerk van de componentendeling tegen te gaan dat, bij
de verdeling van de ouderlijke bijdrage over meerdere studerende kinderen,
deze verdeling resulteert in een al te onevenwichtige verdeling van de
rentedragende lening over deze kinderen.
Termijnen en peildata met betrekking tot wijzigingen
Indien zich een wijziging voordoet die van invloed is op (één van) de
berekende toelagen vindt herrekening plaats. Deze herrekening zal voor het
eerst betrekking hebben op die maand, waarin de wijziging volledig geldt.
De peildatum is de eerste dag van de maand: een wijziging per de 10de
van een maand werkt door per de 1ste van de volgende maand, een
wijziging per de 1ste van een maand werkt diezelfde maand door. Waar
betaling van de toelagen aan het einde van een maand over die maand
plaatsvindt, zal er in het algemeen ten minste een maand beschikbaar zijn
om optredende wijzigingen administratief te verwerken. Een dergelijke
termijn wordt voldoende geacht.
II 6. Korting wegens de draagkracht van de studerende
a. Algemeen
Uitgangspunt is dat de overheid alleen daar studiefinanciering beschikbaar
dient te stellen waar dit strikt noodzakelijk is. Dit betekent dat indien de
studerende beschikt over eigen middelen, korting op de studiefinanciering
dient plaats te vinden.
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Aanknopingspunten voor de wijze van korten worden gevonden in het
thans geldende stelsel van studiefinanciering en de regeling die geldt voor
de bijstandsverlening in het kader van de Algemene Bijstandswet bij
aanwezigheid van eigen middelen.
b. Toetsingsinkomen tijdens het

studiefinancieringstijdvak

Het betreft hier het inkomen dat de studerende tijdens het studiefinancieringstijdvak geniet. De wet geeft in artikel 29, tweede lid, aan wat onder
toetsingsinkomen verstaan dient te worden.
c. Netto beursbedragen
Met ingang van 1985 is een tweetal wijzigingen in de belasting en
premieheffing ingevoerd (Tweede Kamer nr. 18519 en 18515). Deze
wijzigingen hebben betrekking op de aanpassing van de belastingvrije
sommen in het kader van de derde fase van de tweeverdienerswetgeving
en op de aanpassing van de premievrijstellings- en reductieregeling in het
kader van de individualisering van de premieheffing voor de volksverzekeringen. Bij de beantwoording van de Kamervragen 84-87 (Tweede Kamer
nr. 18441, nr. 5) werd al gesignaleerd dat mede hierdoor een groter aantal
studerenden dan verwacht te maken zou krijgen met aanslagen voor
inkomstenbelasting en premies volksverzekering.
Toegezegd is dit knelpunt te zullen oplossen met als uitgangspunt dat de
beursbedragen, zeker als er geen neveninkomsten zijn, in het algemeen
netto beschikbaar zullen komen.
d. Onderscheid inkomsten uit arbeid - inkomsten niet uit arbeid vervalt
In de Hoofdlijnennota werd voorgesteld om bij de eigen inkomsten van
de studerende onderscheid te maken tussen inkomsten uit arbeid en
inkomsten niet uit arbeid waarbij de inkomsten niet door arbeid verkregen
volledig zouden worden gekort.
In de uitgebreide commissievergadering van de vaste kamercommissie
voor onderwijs en wetenschappen werd erop gewezen dat hierdoor
toelagen van de particuliere studiefondsen door het Rijk volledig gekort
worden. De Sociaal-Economische Raad wijst erop dat de voorgestelde
kortingsregeling ertoe zou kunnen leiden dat bij voorbeeld een gering
bedrag aan rente over spaargeld al zou moeten leiden tot korting op de
studiefinanciering.
In verband daarmee is besloten het onderscheid tussen inkomsten uit
arbeid en niet uit arbeid, dat werd gemaakt met betrekking tot de toepassing
van het vrije bedrag, te laten vervallen. In alle gevallen zal, voor het totaal
van de inkomsten, het vrije bedrag van f2000 gelden. Dit vrije bedrag
wordt verhoogd met het bedrag waarmee, indien van toepassing, de
algemene belastingvrije som in de loon- en inkomstenbelasting wordt
verhoogd voor werkenden dan wel voor tweeverdieners met jonge kinderen
(resp.f 379 en f 768 in 1985). Het in de Hoofdlijnennota genoemde percentage
van 75 geldt nu voor zowel inkomsten uit arbeid als inkomsten niet uit
arbeid.
e. De wijze van korten
Vier situaties zijn mogelijk:
1 alleenstaande studerende
2 studerende met financieel onafhankelijke partner
3 studerende met financieel afhankelijke partner
4 één-ouder studerende.
Ad e.1. De alleenstaande studerende
Op de inkomsten wordt in mindering gebracht het vrije bedrag. Dit vrije
bedrag kan worden verhoogd met het bedrag waarmee, indien van
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toepassing, de algemene belastingvrije som in de loon- en inkomstenbelasting voor werkenden wordt verhoogd.
Van het bedrag dat resteert na aftrek van dit vrije bedrag wordt 25%
vrijgelaten; vervolgens wordt op het resterende de berekende ouderlijke
bijdrage in mindering gebracht. Hetgeen dan nog resteert wordt in mindering
gebracht op de studiefinanciering.
Ad e.2. De studerende met een financieel onafhankelijke partner
Een financieel onafhankelijke partner is een partner die een toereikend
eigen inkomen heeft om in eigen onderhoud te voorzien, dan wel degene
die in staat kan worden geacht door arbeid in eigen onderhoud te voorzien.
De inkomsten van deze partner zijn van invloed op de hoogte van de
studiefinanciering van de studerende.
Behalve wanneer het inkomen van de partner bestaat uit bijstands- dan
weleen RWW-uitkering zal de volgende regeling gelden: De netto inkomsten
van de partner worden opgeteld bij die van de studerende. Op deze som
wordt in mindering gebracht het vrije bedrag van f2000 alsmede voor ieder
het bedrag waarmee de fiscus de algemene belastingvrije som verhoogt
voor werkenden dan wel tweeverdieners met kinderen jonger dan 12 jaar
(resp. f379 en f768 in 1985).
Van het resterende bedrag wordt 25% vrijgelaten met een maximum van
een derde deel van het maximale budget van een uitwonende studerende
in het wetenschappelijk onderwijs. Dit maximum wordt gerechtvaardigd
door de leefeenheid in guldens geen grotere vrijstelling toe te staan, dan
de alleenstaande heeft op het moment dat de gehele toelage op grond van
eigen inkomen is weggekort.
Van het nu resterende bedrag (eigen bijdrage) wordt, indien de partner
niet is een studerende in de zin van hoofdstuk II van deze wet, het budget
voor levensonderhoud vrijgelaten en het resterende wordt, verminderd
met de berekende ouderlijke bijdrage, in mindering gebracht op de studiefinanciering.
Indien de partner wel een studerende in de zin van hoofdstuk II van deze
wet is wordt de eigen bijdrage naar rato van de netto inkomsten toegerekend
aan beiden. Voor ieder wordt het toegerekende bedrag verminderd met de
voor ieder berekende ouderlijke bijdrage, waarna het resterende in mindering
wordt gebracht op ieders studiefinanciering. Indien het inkomen van de
niet-studerende partner uit een bijstands- dan wel een RWW-uitkering
bestaat is het bovenstaande niet van toepassing. Gelet op het complementariteitsbeginsel van de Algemene Bijstandswet zijn dan de bepalingen van
het op deze wet gebaseerde Bijstandsbesluit landelijke normering van
toepassing.
Dit houdt in dat in ieder geval het budget van de studerende partner
(behalve de daarin begrepen vergoedingen voor studiekosten en de
eventuele premie ziektekostenverzekering) op de uitkering in mindering
wordt gebracht. Ten aanzien van eventuele inkomsten uit arbeid geldt voor
de bijstands- dan wel de RWW-uitkering een vrijlating van 25% met een
maximum van 15% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. De
vrijlating geldt in principe voor ten hoogste 2 jaar.
Ad e.3. De studerende met een financieel afhankelijke partner
Alle inkomsten van deze partner worden toegerekend aan de studerende.
Ook hier kan de algemene franchise verhoogd worden met het bedrag
waarmee, indien van toepassing, de fiscus de algemene belastingvrije som
verhoogt voor werkende dan wel tweeverdieners met jonge kinderen (resp.
f397 en f768 in 1985. Op de netto inkomsten wordt het hiervoor bedoelde
vrije bedrag in mindering gebracht; van het resterende wordt 25% met een
maximum van een derde deel van het budget van een uitwonende studerende in het wetenschappelijk onderwijs vrijgelaten. Hetgeen dan nog resteert
wordt, na vermindering met de berekende ouderlijke bijdrage, op de
toelage in mindering gebracht.
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Ad e.4. Eén ouder studerende
Met betrekking tot inkomsten geldt een vrijlating van f2000 en, indien
van toepassing te verhogen met het bedrag waarmee de fiscus de algemene
belastingvrije som van werkende verhoogt (f397 in 1985) plus van het
meerdere 25 % met een maximum van een derde deel van het budget voor
een uitwonende studerende in het wetenschappelijk onderwijs. Op het
resterende wordt de berekende ouderlijke bijdrage in mindering gebracht,
waarna de toelage met het dan nog resterende bedrag wordt verminderd.
f. Afstemming met de Algemene Bijstandswet
Zoals gezegd blijven inkomsten bijof krachtens de Algemene Bijstandswet
verkregen buiten beschouwing. Voor de Algemene Bijstandswet geldt
studiefinanciering immers als voorliggende voorziening, dat wil zeggen bij
de toepassing van de Algemene Bijstandswet wordt rekening gehouden
met inkomsten uit studiefinanciering. Dit verklaart tevens waarom de
partner met een RWW-uitkering in het kader van deze wet anders wordt
benaderd dan de andere partners.
g. Draagkracht uit vermogen
De draagkracht uit vermogen van de studerende wordt op dezelfde wijze
berekend als de ouderlijke bijdrage uit vermogen. De draagkracht uit
vermogen wordt, voordat de in het voorgaande beschreven bijverdienstenregeling wordt toegepast opgeteld bij het toetsingsinkomen.
11.7. De uitbetaling van de toelage
De uitbetaling van de basisbeurs vindt plaats per kalendermaand en
achteraf. Het streven is erop gericht om de uitbetaling van de basisbeurs te
behandelen als ware het een soort van salarisbetaling. Dit houdt in dat in
de tweede helft van de maand de basisbeurs over die maand betaalbaar
wordt gesteld.
De ouderafhankelijke toelage, zoals die bepaald is over het studiefinancieringstijdvak, wordt, na te zijn verminderd met het van toepassing zijnde
normbedrag voor boeken en leermiddelen en de tegemoetkoming in de
onderwijsretributie, in gelijke maandelijkse termijnen betaalbaar gesteld.
Het normbedrag voor boeken en leermiddelen en de tegemoetkoming in
de onderwijsretributie wordt betaalbaar gesteld bij de betaling over de
maand juli, onder de voorwaarde dat de studerende voor het per 1 augustus
dan wel 1 september aanvangende nieuwe studiejaar als studerende wordt
ingeschreven.
De toeslag voor de afhankelijke partner dan wel de toeslag voor het
éénouder-gezin wordt volgens de systematiek van de basisbeurs uitbetaald.
Betaling van de toelage voor de afhankelijke partner vindt plaats aan de
studerende ten behoeve van die partner.
In de ouderafhankelijke toelage is in het algemeen een deel rentedragende
lening begrepen. In de gevallen waarin de studerende geen prijs (meer)
stelt op die lening of een gedeelte daarvan, kan hij dit in enig kalenderjaar
ontvangen deel vóór het einde van dat kalenderjaar terugbetalen zonder
dat over dit bedrag rente verschuldigd zal zijn. Per 1 januari van ieder
kalenderjaar wordt de in het vorige kalenderjaar opgenomen rentedragende
lening rentedragend.
11.8. Terugbetaling
a. Algemeen
De rentedragende lening mag geen drempel vormen voor de studerende.
De studerende moet, voordat met de studie wordt begonnen, zeker zijn dat

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19 125, nr. 3

22

de aflossing van de studieschuld geen toekomstige financiële dwangbuis
wordt. Dat kan worden bereikt door de terugbetalingsperiode aan een
maximum aantal jaren te binden en indien de debiteur niet in staat is de
annuïteit geheel te betalen de annuïteit nader vast te stellen aan de hand
van het belastbaar inkomen. Die garantie is dan ook een individuele
afstemming in die situaties waarin de aan de algemene afstemming ten
grondslag liggende toekomstverwachting, tot uitdrukking komend in de
maximaal per jaar op te nemen rentedragende lening, niet wordt bewaarheid.
b. De terugbetalingsperiode
De terugbetalingsperiode vangt aan op 1 januari volgend op het moment
dat men niet meer als voltijds studerende in de zin van hoofdstuk II van
deze wet kan worden beschouwd. De terugbetalingsperiode wordt in twee
delen gesplitst:
a. de aanloopfase: deze beslaat ten hoogste twee kalenderjaren;
b. de aflosfase: deze beslaat ten hoogste vijftien kalenderjaren (In
tegenstelling tot de aanloopfase kent de aflosfase wel een verplichting tot
terugbetaling).
ledere maand van de aanloopfase waarin 1/12 van de maandelijkse
annuïteit is terugbetaald, wordt in mindering gebracht op de aflosfase.
c. De annuïteit
Het terug te betalen bedrag per periode, in beginsel een maand doch op
verzoek van de debiteur kunnen afwijkende perioden worden genomen,
wordt vastgesteld als annuïteit op basis van 15 jaar dan wel het aantal nog
in de aflosfase resterende jaren, met dien verstande dat het maandelijks
terug te betalen bedrag niet minder zal zijn dan f 100.
De annuïteit wordt vastgesteld naar de situatie:
1. bij de aanvang van het 1e jaar van de aanloopfase
2. bij de aanvang van het 2e jaar van de aanloopfase
3. bij de aanvang van het 1e jaar van de aflosfase
4. bij de aanvang van het 6e jaar van de aflosfase
5. bij de aanvang van het 11e jaar van de aflosfase.
De betaling van de annuïteit gedurende de aanloopfase is facultatief, dat
wil zeggen dat de debiteur ook een lager bedrag of in het geheel niets kan
terug betalen.
d. Individuele

afstemming

Indien de debiteur meent dat hij op grond van zijn financiële positie niet
of niet geheel in staat is aan zijn terugbetalingsverplichting te voldoen, kan
hij gedurende de aflosfase verzoeken aan de hand van zijn inkomen en
vermogen te berekenen hoe groot zijn draagkracht met betrekking tot de
terugbetaling is. Deze draagkracht wordt als volgt bepaald. Uitgangspunt
vormt de optelsom van de winst uit onderneming en de zuivere inkomsten
uit arbeid in de zin van artikel 4 van de Wet op de inkomstenbelasting. Aan
de hand van dit draagkrachtinkomen wordt de draagkracht verder berekend
op dezelfde wijze als de ouderlijke bijdrage wordt berekend.
De op deze wijze gevonden draagkracht wordt vermeerderd met de
draagkracht op grond van vermogen, welke precies zo bepaald wordt als
de korting als gevolg van eigen vermogen van de studerende. Indien de
debiteur een partner heeft, wordt tegelijk met de draagkracht van de
debiteur de draagkracht van de partner gemeten.
De draagkracht van de partner wordt op dezelfde wijze en op dezelfde
basis (het draagkrachtinkomen), berekend als de draagkracht van de
debiteur. Indien ook de partner debiteur is, wordt de draagkracht van elk
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der partners eerst aangewend om de eigen annuïteit te betalen, het
meerdere wordt aangewend om, indien nodig, de annuïteit van de andere
partner geheel of ten dele te betalen. Met betrekking tot de partner dient
onderscheid te worden gemaakt tussen
1. de partner met wie de debiteur in gemeenschap van goederen is
gehuwd;
2. de partner met wie de debiteur buiten gemeenschap van goederen is
gehuwd of met de partner waarmee de debiteur zonder gehuwd te zijn
samenwoont als ware zij gehuwd.
Ad 1
In dit geval drukt de studieschuld op de gemeenschap en dient uit deze
gemeenschap ten dienste staande middelen te worden terugbetaald.
Ad 2
In dit geval drukt de studieschuld op de persoon van de debiteur en niet
op diens partner. Indien de debiteur op grond van zijn inkomens- of
vermogenspositie niet of niet geheel in staat is zijn studieschuld terug te
betalen kan niet zonder meer het ontbrekende verhaald worden op de
partner. Dit kan slechts indien zowel de debiteur als de partner hiermee
instemmen.
Het is voorstelbaar dat in gevallen dat de debiteur geen of een gering
inkomen dan wel vermogen heeft, terwijl diens partner een redelijk of goed
inkomen dan wel vermogen heeft, niet ingestemd wordt met verhaal op de
partner. Het voert echter te ver te berusten dat de studieschuld niet of
slechts ten dele wordt terugbetaald binnen de in de Hoofdlijnennota
aangegeven termijn van 15 jaar, waarna de nog resterende studieschuld
van rechtswege teniet gaat. Daarom is in de wet de clausule opgenomen
dat de hiervoor genoemde termijn van 15 jaar telkens wordt verlengd met
het aantal jaren dat geen rekening werd gehouden met de draagkracht van
de partner.
Indien de debiteur in enig jaar minder heeft terugbetaald als gevolg van
zijn berekende draagkracht dan volgens de oorspronkelijk berekende
annuïteit mocht worden verwacht, wordt op 1 januari volgend op bedoeld
jaar de annuïteit opnieuw vastgesteld aan de hand van de op dat moment
bestaande schuld en, uiteraard, op basis van de dan nog resterende jaren
in de aflosfase.
e. rentepercentage
Als rentepercentage wordt gehanteerd:
1. het actuele percentage, indien de hiervoor bedoelde datum van
januari samenvalt met één van de in onderdeel c van dit hoofdstuk genoemde
tijdstippen;
2. het percentage zoals dat gold op het laatstelijk gepasseerde in
onderdeel c genoemde tijdstip in overige gevallen.
f. Samenloop renteloos voorschot en rentedragende lening
Het kan, zeker gedurende het eerste tiental jaren, voorkomen dat een
debiteur zowel een renteloze schuld voortvloeiend uit de huidige stelsel
van studiefinanciering als een rentedragende schuld terug moet betalen.
Het totaal van de terugbetalingsverplichtingen wordt in dit geval uitgedrukt
in een annuïteit. Deze annuïteit bestaat dan uit:
1. een deel rente en aflossing op basis van maximaal 15 jaar met
betrekking tot de rentedragende schuld;
2. een deel aflossing op basis van 10 jaar met betrekking tot de renteloze
schuld.
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Indien de debiteur, gelet op zijn gemeten draagkracht, niet de volle
annuïteit kan terugbetalen, wordt hij met zijn terugbetaling geacht eerst het
hiervoor sub 2 bedoelde deel te hebben terugbetaald; het eventueel meer
terugbetaalde komt in mindering op het sub 1 bedoelde deel. Het gestelde
onder g is ook van toepassing indien sprake is van samenloop van renteloos
voorschot en rentedragende lening.
g. Garantie
De garantie met betrekking tot de terugbetaling van de schuld bestaat
hierin, dat de terugbetalingsperiode aan een maximum-termijn gebonden
is. In het algemeen zal de schuld na het verstrijken van de aflosfase geheel
zijn terugbetaald.
Het deel van de schuld, dat na het verstrijken van de aflosfase nog
resteert, gaat van rechtswege teniet, tenzij bij de bepaling van de draagkracht
van de debiteur gedurende de aflosfase geen rekening werd gehouden met
de draagkracht van zijn partner met wie hij hetzij buiten gemeenschap van
goederen is gehuwd hetzij ongehuwd samenwoont. In dat geval wordt de
aflosfase telkens verlengd en wel met het aantal jaren dat niet met de
draagkracht van de partner rekening is gehouden.
h. Onverschuldigde betaling
Indien tijdens de studie door de studerende een bedrag onverplicht
wordt terugbetaald, wordt dit voor zover mogelijk in mindering gebracht
op de tijdens de studie opgenomen rentedragende lening. Hierbij wordt als
volgorde aangehouden dat eerst de rentedragende lening van de ten tijde
van de terugbetaling lopende toekenningsperiode wordt verminderd,
vervolgens de daar direct aan voorafgaande toekenningsperiode en zo
vervolgens.
11.9. Rechtsbescherming
De wettelijke regeling dient vanzelfsprekend te voorzien in een behoorlijke
rechtsbescherming. Voor de huidige stelsels van studiefinanciering
ontbreekt die rechtsbescherming. Wil men thans in beroep gaan tegen
toekennings- en terugbetalingsbeslissingen, dan kan een verzoek om
nadere herziening worden voorgelegd aan een beroepscommissie, die
weliswaar bestaat uit onafhankelijke deskundigen die door de Minister zijn
benoemd, maar die slechts een adviserende bevoegdheid heeft aan de
Minister; deze laatste beslist.
In de wet wordt hiervan afgeweken. Er wordt een commissie van beroep
studiefinanciering ingesteld. De leden van deze commissie worden bij
koninklijk besluit benoemd. De bevoegdheden van de commissie zijn
neergelegd in de artikelen 76 en 78. Deze commissie van beroep zal
beschikken over specifieke deskundigheid op het terrein van de studiefinanciering en zal uitsluitend zaken op dit terrein behandelen. Zulks zal de
zo noodzakelijke behandelingssnelheid - het gaat om de financiering van
de kosten van levensonderhoud van de studerenden - kunnen waarborgen.
Tot deze afwijking van de Hoofdlijnennota is besloten na nader overleg
met de Minister van Justitie. Daarbij is onder ogen gezien dat uit een
oogpunt van snelle beslissing van dit soort zaken een behandeling in één
rechterlijke instantie - nadat de fase van herziening is doorlopen - wenselijk is.
Gedacht is aan de mogelijkheid om in plaats van een rechtsgang in
eerste aanleg en tweede aanleg de behandeling van de beroepen uit
hoofde van toepassing van deze wet toe te delen aan één raad van beroep.
Behandeling van bepaalde zaken door één gerecht is op zich een niet
ongebruikelijk verschijnsel bij de rechterlijke macht. Voordeel van zo'n
oplossing zou zijn dat daarbij aansluiting wordt gezocht bij bestaande
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voorzieningen van administratieve rechtspraak. Aan concentratie van
beroepen over beslissingen ter zake van studiefinanciering bij één raad van
beroep zijn evenwel zwaarwegende bezwaren verbonden. Zo een raad van
beroep zou gelet op het aantal in te stellen beroepen zodanig moeten
worden uitgebreid met ondervoorzitters en administratief personeel dat
daardoor de organisatie van de sociale verzekeringsrechtspraak onevenwichtig zou worden. Voorts zou die ene raad van beroep ook bij uitbreiding
zeer zwaar belast zijn. De toekenning van rechtsmacht in deze zaken aan
één raad van beroep zou daarom niet wenselijk zijn. Op grond hiervan is
gekozen voor de oplossing om de bestaande commissie van beroep om te
vormen tot de commissie van beroep studiefinanciering en deze commissie
te belasten met de behandeling van zaken op het terrein van de studiefinanciering. Daarmee is een zorgvuldige en vlotte afdoening van deze
specifieke zaken verzekerd.
Door de instelling van de commissie van beroep studiefinanciering wordt
een nieuwe gespecialiseerde rechterlijke instantie geschapen. Invoering
daarvan is om bovengenoemde redenen wenselijk en verantwoord.
11.10. Fiscale aanpassing
In de bestaande situatie hebben de ouders die recht hebben op kinderbijslag geen recht op buitengewone-lastenaftrek voor het voorzien in het
levensonderhoud van kinderen jonger dan 27 jaar. Bij invoering van het
nieuwe stelsel van studiefinanciering zal het recht op kinderbijslag voor
kinderen van 18 jaar en ouder komen te vervallen en vrijwel steeds worden
vervangen door recht op studiefinanciering voor het studerende kind. De
omvang van de basisbeurs in het kader van de nieuwe studiefinanciering is
zodanig dat indien de student een basisbeurs geniet bij de ouder buitengewone lastenaftrek in verband met het voorzien in het levensonderhoud van
een studerend kind achterwege kan blijven. De hiervoor noodzakelijke
wijziging van de buitengewone-lastenregeling in de loon- en inkomstenbelasting zal via een afzonderlijk aanpassingswetsontwerp geschieden. In dat
wetsontwerp zullen voor zover nodig ook de overige fiscale aanpassingen
worden voorgesteld bij voorbeeld eventuele maatregelen om te bereiken
dat de beursbedragen, zeker als er geen neveninkomsten zijn, in het
algemeen netto beschikbaar zullen komen.
11.11. Aanpassingen in de Algemene Kinderbijslagwet
Met de invoering van de in dit voorstel van wet vormgegeven studiefinancieringsregeling zal het recht op kinderbijslag voor kinderen van 18
jaren en ouder worden afgeschaft. Het voorgestelde stelsel van studiefinanciering zal echter niet in alle situaties, waarin nu recht op kinderbijslag
bestaat voor kinderen van 18 jaren en ouder, van toepassing zijn.
Hierbij gaat het om een drietal categorieën:
a. kinderen die onderwijs volgen, maar niet vallen onder de werkingssfeer
van het nieuwe stelsel,
b. werkloze schoolverlaters van 18 tot 21 jaren, voor wie gedurende de
wachttijd voor de R.w.w., nu recht op kinderbijslag bestaat,
c. kinderen voor wie thans op grond van het volledig verzorgen van het
huishouden recht op kinderbijslag bestaat.
In de adviesaanvrage aan onder meer de SER en Emancipatieraad met
betrekking tot een nieuw stelsel van studiefinanciering van 18 december
1984, heeft het kabinet aangegeven welke aanvullende maatregelen met
betrekking tot bovengenoemde groepen van kinderen zouden moeten
worden getroffen.
Bij de beantwoording van die vraag is van belang te beseffen dat met het
voorgestelde studiefinancieringsstelsel wordt beoogd, de nu naast elkaar
functionerende stelsels van rijksstudietoelagen, tegemoetkomingen in de
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studiekosten en kinderbijslagen tot één uitkeringsregeling ter zake van
studie te smeden. Als een van de belangrijkste feiten van het huidige
stelsel kan worden genoemd dat de verschillende onderdelen onvoldoende
samenhang vertonen, en voor de gebruikers van het stelsel ondoorzichtig
zijn.
Een integratie van de verschillende onderdelen bevordert de doelmatigheid, de doorzichtigheid en de beheersbaarheid van het stelsel. Om die
reden is het kabinet van mening dat het met realisering van de onderhavige
voorstellen tot stand te brengen stelsel de enige algemene uitkeringsregeling
van de centrale overheid ter zake van studie dient te zijn.
Deze opvatting brengt ons ertoe het aantal en de reikwijdte van te treffen
aanvullende maatregelen zeer beperkt te doen zijn en in beginsel - behoudens een overgangsregeling - niet van toepassing te laten zijn voor
situaties die op studie betrekking hebben.
Ten aanzien van de onder a genoemde categorie leidt dit tot de opvatting
dat in beginsel geen aanvullende maatregelen dienen te worden getroffen.
Naast het tot stand te brengen studiefinancieringsstelsel past, zoals
gezegd, geen aanvullend stelsel dat eveneens op titel van studie uitkeringen
verstrekt.
Een uitzondering dient op dit punt te worden gemaakt voor een wel zeer
specifieke groep kinderen waarvoor nu recht op kinderbijslag bestaat.
Bedoeld zijn opleidingsprogramma's waarin door middel van het combineren van leren en werken wordt getracht jongeren een betere positie op de
arbeidsmarkt te bieden. Deze opleidingsprogramma's staan in een aantal
gevallen zo ver van wat het reguliere onderwijs kan worden genoemd, af,
dat opname in het stelsel van studiefinanciering niet voor de hand ligt.
Het kabinet is echter van mening dat, om de inspanningen die sociale
partners zich getroosten om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, niet te
frustreren door een gebrek aan een passende voorziening, een afzonderlijke
wettelijke voorziening tot stand moet worden gebracht. De derde ondergetekende zal bevorderen dat op dit punt zo spoedig mogelijk een voorstel
van wet bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
Met betrekking tot de onder b. genoemde categorie kinderen, overweegt
het kabinet opname in de zojuist genoemde afzonderlijke voorzieningen.
Het kabinet is voorts van mening dat de afschaffing van het recht op
kinderbijslag voor kinderen van 18 jaren en ouder niet gepaard zal moeten
gaan met het treffen van een vervangende voorziening voor de zogenaamde
huishoudkinderen (categorie c).
De SER heeft in een advies ter zake van 19 november 1982 hierover als
haar mening uitgesproken dat het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen niet in overeenstemming is te brengen met de doelstelling van de
kinderbijslagwetgeving, te weten het bevorderen van gelijke kansen en
ontplooiingsmogelijkheden van kinderen. In dit licht bezien is er naar ons
oordeel ook geen reden om het recht op kinderbijslag voor huishoudkinderen
van 16 en 17 jaren te handhaven. Dit voorstel van wet voorziet dan ook in
afschaffing van het recht op kinderbijslag voor kinderen, die de huishouding
verzorgen, van 16 tot 27 jaren.
De Sociaal-Economische Raad komt in zijn advies inzake de studiefinanciering van 19 april 1985 tot een andere opstelling. Met betrekking tot de
onder a genoemde categorie is de SER van mening dat in alle gevallen een
kinderbijslagvervangende voorziening tot stand moet worden gebracht.
Het kabinet deelt de opvatting van de SER op dit punt niet. Belangrijkste
overweging daarbij is dat het, naar ons oordeel, geen goede zaak zou zijn
indien naast het nu tot stand te brengen studiefinancieringsvoorstel, een
ander stelsel zou worden geplaatst dat in feite als secundair moet worden
aangemerkt, en in werking treedt in het geval de eigenlijke studiefinanciering
geen of onvoldoende soelaas biedt. De met dit voorstel van wet beoogde
doorzichtigheid en vereenvoudiging, zou met een dergelijke constructie,
naar ons oordeel voor een belangrijk deel teniet worden gedaan.
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De SER is overigens verdeeld gebleken met betrekking tot de vraag
welke vervangende voorziening tot stand gebracht dient te worden voor de
onder b genoemde categorie en de deelnemers aan opleidingsprogramma's
waarin combinaties van leren en werken voorkomen.
Een meerderheid binnen de SER, te weten werkgevers-vertegenwoordigers en een 6-tal Kroonleden, volgen het kabinetsstandpunt ter zake terwijl
de vertegenwoordiger aangewezen door de werknemersorganisatie en een
3-tal Kroonleden van mening zijn dat zowel werkloze schoolverlaters
gedurende de wachttijd als deelnemers aan de genoemde opleidingsprogramma's in aanmerking zouden moeten komen voor een R.w.w.-uitkering.
Het feitelijk afschaffen van de wachttijd in de R.w.w. voor schoolverlaters
van 18-21 jaren zal leiden tot een uitgavenstijging in de R.w.w. van ca. 335
min. aan bruto-uitkeringen plus werkgeverslasten. Daartegenover staat een
daling van de uitgaven in de AKW van ca. 175 min. (cijfers 1984). Het
kabinet is van mening dat deze extra budgettaire last niet toelaat om
zonder meer tot afschaffing van de wachttijd over te gaan.
Ten aanzien van het onder de R.w.w. brengen van de deelnemers aan
opleidingsprogramma's waarin de leerfunctie voorop staat - in de situaties
bestaat namelijk het recht op kinderbijslag voor deelnemers tot 21 jaren zijn wij van mening dat daarmee onvoldoende recht zou worden gedaan
aan het onlangs in de stichting van de Arbeid tot stand gebrachte compromis
ter zake van jeugdwerkregelingen waarin het onderscheid tussen overwegend leren en overwegend werken een belangrijke plaats inneemt.
Het kabinet is zich ervan bewust dat, zonder nadere voorziening, deze
voorstellen tot forse inkomenseffecten zouden kunnen leiden. Immers, niet
in alle gevallen gaat het vervallen van het recht op kinderbijslag gepaard
met opname in het nieuwe stelsel van studiefinanciering, of in de genoemde
vervangende voorziening. Wij zijn met het oog hierop van mening dat het
aanbeveling verdient een overgangsregeling te treffen die inhoudt dat voor
kinderen van 18 jaren en ouder voor wie op het moment van invoering van
het nieuwe stelsel van studiefinanciering recht bestaat op kinderbijslag,
doch voor wie geen vervangende voorziening aanwezig is, het recht op
kinderbijslag, voor de duur van de opleiding wordt gehandhaafd. Een
dergelijke overgangsregeling zal middels een afzonderlijk voorstel van wet
vorm worden gegeven.
Overigens zij er op deze plaats nogmaals op gewezen dat voor ouders
die kinderen tot hun financiële last hebben waarvoor geen recht op
studiefinanciering of vervangende voorziening bestaat, en op wie evenmin
de genoemde overgangsregeling van toepassing is, in beginsel recht op
aftrek wegens buitengewone lasten in de fiscale sfeer zal blijven bestaan.

III. FINANCIEEL OVERZICHT
III.1. Algemeen
Met betrekking tot de invoering van het nieuwe stelsel van studiefinanciering wordteen budgettair neutrale financiering nagestreefd. Uitgangspunt
is daarbij dat de verschillende geldstromen, te weten de kinderbijslag voor
studerende kinderen van 18 jaar en ouder, de rijksstudietoelagen en de
tegemoetkomingen in de studiekosten voor studerenden van 18 jaar en
ouder, worden samengevoegd.
Dit betekent onder meer, dat het recht op kinderbijslag voor studerenden
van 18 jaar en ouder, waarmee in 1986 circa f 1870 min. gemoeid zal zijn,
zal vervallen. Deze uitgavenvermindering zal leiden tot een daling van de
AKW-premie met 0,9%-punt.
Van het genoemde bedrag ad f 1870 min. heeft circa f 1800 min. betrekking
op studerenden die onder de werkingssfeer van het nieuwe stelsel zullen
vallen. De verhoging van hoofdstuk VIII van de rijksbegroting met een
bedrag van circa f 1800 min., zal in het beleidskader van de begrotingsvoor-
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bereiding 1986 aan de orde komen. Bij de invoering van het nieuwe stelsel
per 1 juli 1986 gaat het om een bedrag van circa f900 min.
In paragraaf III.2 wordt nader ingegaan op de beschikbare middelen. In
paragraaf III.3 wordt een raming gemaakt van de uitgaven. De beschikbare
middelen en uitgaven zijn uitgedrukt in guldens 1985. Voor wat betreft de
aantallen studerenden van 18 jaar en ouder in 1986, alsmede voor wat
betreft het aantal dat naar verwachting voor een uitkering in het nieuwe
stelsel in aanmerking zal komen, is rekening gehouden met de ontwikkeling
van het aantal studerenden in de komende jaren, met name met de
toeneming in het MBO.
III 2 Beschikbare middelen
2.1. Kinderbijslag
Bij invoering van het nieuwe stelsel komen de bedragen beschikbaar, die
minder aan kinderbijslag zullen worden gegeven vanwege het niet verlenen
van kinderbijslag voor studerenden van 18 jaar en ouder. Het gaat daarbij
om de zogenaamde wegvallende gezins-kinderbijslag. Op jaarbasis zal met
betrekking tot studerende kinderen in 1986 circa f 1870 min. aan kinderbijslag
wegvallen. Daarvan heeft naar raming f 1800 min. betrekking op studerenden
die onder de werkingssfeer van het nieuwe stelsel vallen.
2.2. Rijksstudietoelagen
In 1986 zal naar raming f1180 min. aan rijksstudietoelagen worden
verleend. Dit bedrag is gebaseerd op de voor het studiejaar 1984/1985
geldende collegegelden en WO-inschrijvingsgeld, te weten f 1048 voor het
WO en f778 voor het HBO.
2.3. Tegemoetkomingen in de studiekosten
De regeling Tegemoetkoming Studiekosten (TS) is van toepassing op de
studerenden in het secundair onderwijs tot 21 jaar. Bij invoering van het
nieuwe stelsel van studiefinanciering zal die leeftijdsgrens worden verlaagd
tot 18 jaar. Bij ongewijzigd beleid zou met de TS-uitgaven voor de 18-, 19en 20-jarigen in 1986 f 110 min. zijn gemoeid.
2.4.

Onderwijsretributiebeleid

Het ligt in de bedoeling in het kader van het onderwijsretributiebeleid
gelijktijdig met de invoering van het nieuwe stelsel van studiefinanciering
het collegegeld voor het WO tot f 1604 en voor het HBO tot f 1292 te
verhogen. Tevens ligt het in de bedoeling voor de studerenden in het
secundair onderwijs (MBO, AVO, LBO, WO) die op 1 juli voorafgaand aan
het begin van het studiejaar 18 jaar of ouder zijn, een inkomensonafhankelijk
lesgeld in te voeren van f 1030.
Van de opbrengst van de verhoging van het collegegeld dan wel van de
invoering van het vaste lesgeld zal ten gunste van het nieuwe stelsel
worden gebracht datgene wat via de aanvullende financiering door deze
verhogingen dan wel invoering extra zal worden uitgegeven in het nieuwe
stelsel.
Die extra uitgaven bedragen f60 min. in verband met de verhoging van
het collegegeld WO en HBO en f75 min. in verband met de invoering van
het inkomensonafhankelijke lesgeld voor studerenden in het secundair
onderwijs.
2.5. Rente van de te verstrekken rentedragende leningen
In de nota «Hoofdlijnen voor een nieuw stelsel van studiefinanciering» is
aangegeven, dat het de bedoeling is met het rentebestanddeel van de
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terugbetalingen rekening te houden, ten einde een verbetering in de
richting van de financiële zelfstandigheid van de studerenden te bereiken.
Ter zake van de wijze van terugvloeiing van de rente-ontvangsten is
overwogen dat rente-ontvangsten onderdeel vormen van de algemene
middelen en dat het als zodanig in strijd zou zijn met de begrotingssystematiek indien rente-ontvangsten uit studieleningen rechtstreeks naar de
begroting van Onderwijs en Wetenschappen zouden worden geleid.
Bovendien is het niet mogelijk de rente-ontvangsten in het jaar waarin zij
binnenkomen te gebruiken, omdat vooraf de omvang ervan niet bekend is,
waardoor ook uit dien hoofde de begrotingssystematiek een knelpunt
vormt. De omvang van de rente-ontvangsten kan sterk fluctueren onder
invloed van een groot aantal onzekere factoren, waarop weinig invloed kan
worden uitgeoefend. Genoemd kunnen worden de omvang van het aantal
studenten, het gebruik dat wordt gemaakt van studieleningen, de feitelijke
terugbetalingscapaciteit van afgestudeerden, de dubieuze debiteuren, de
hoogte van het rentepeil. Daarom is besloten de terugvloeiende rente
jaarlijks te waarderen op 50 min. (in guldens 1985) welk bedrag aan de
voor het nieuwe stelsel beschikbare middelen uit studiefinancieringsgelden
en kinderbijslaggelden voor 18-30 jarigen zullen worden toegevoegd.
2.6. Recapitulatie van de beschikbare middelen in 1986 (op jaarbasis)
-—
—
—

kinderbijslag (2.1)
rijksstudietoelagen (2.2)
tegemoetkoming in de studiekosten (2.3)
compensatie uit de opbrengst van het
onderwijsretributieleleid (2.4)
- rentebestanddeel van de terugontvangsten (2.5)

f
f
f

1800 m i n .
1180 min.
110 min.

f
f

140 min.
50 min.

f

3280 min.

III.3. Uitgaven
3.1. Basisverstrekkingen
Onafhankelijk van het ouderlijk inkomen zullen worden verstrekt de
basisbeurzen, de tegemoetkomingen in de reiskosten, de toeslag voor de
afhankelijke partner en de toeslag voor de studerende die tevens eenouder
is.
Met de verstrekking van de basisbeurzen is in 1986 op jaarbasis een
bedrag gemoeid van ongeveer f 2370 min. De tegemoetkomingen in de
reiskosten voor thuiswonenden zullen naar raming f190 min. bedragen.
Met de verlening van de toeslag voor de afhankelijke partner, dan wel met
de toeslag voor éénoudergezinnen is ongeveer f 10 min. gemoeid.
Het totaal bedrag van de basisverstrekkingen is in 1986 op jaarbasis te
ramen op:
-

basisbeurzen
tegemoetkomingen in de studiekosten
toeslag afhankelijke partner en éénoudertoeslag

3.2. Aanvullende

f
f
f

2370 min.
190 min.
10 min.

f

2570 min.

financiering

De aanvullende financiering wordt verleend afhankelijk van de ouderlijke
bijdrage. In de aanvullende financiering is als component opgenomen het
bedrag dat aan de onderwijsretributie verschuldigd zal zijn. Bij de berekening
van de uitgaven van de aanvullende financiering is rekening gehouden met
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de onderwijsretributies, zoals die zijn voorgesteld in het kader van het
onderwijsretributiebeleid, te weten f 1604 voor het WO, f 1292 voor het
HBO en f1030 voor studerenden in het secundair onderwijs.
Zou de aanvullende financiering onafhankelijk van het ouderlijk inkomen
worden verleend, dan zou hiermee ongeveer f 1940 min. zijn gemoeid.
Door rekening te houden met het ouderlijk inkomen daalt dit bedrag tot
f630 min., zodat de ouderlijke bijdragen, waarmee in het stelsel rekening
wordt gehouden ca. f 1,3 mld. bedragen.
Het bedrag van de aanvullende financiering zal als volgt worden verstrekt:
-

aanvullende beurs
rentedragende lening

Totaal

f
f

200 min.
430 min.

f

630 min.

De rentedragende leningen zullen onderdeel uitmaken van de begrotingsuitgaven. Bij de raming van het bedrag is ervan uitgegaan dat de studerenden
ten volle gebruik zullen maken van de rentedragende studieleningen.
3.3.

Overgangsregeling

Er zijn categorieën studerenden, die thans in het bezit zijn van een
rijksstudietoelage, maar niet vallen onder de werkingssfeer van hoofdstuk
II van de wet. Het ligt in de bedoeling degenen, die in het studiejaar
voorafgaande aan de invoering van het nieuwe stelsel in het bezit waren
van een rijksstudietoelage, de mogelijkheid te bieden de studie binnen de
werkingssfeer van het nieuwe stelsel af te ronden.
Dit overgangsrecht is neergelegd in de artikelen 108 tot en met 110.
Hiermee zal in 1986 (op jaarbasis) circa f50 min. zijn gemoeid. Na een
vijftal jaren zal het bedrag dat met deze overgangsregeling is gemoeid, zijn
teruggelopen tot een te verwaarlozen bedrag.
3.4. Het benutten van het rentebestanddeel van de terugontvangsten
In paragraaf 3.3 is beschreven, dat in het jaar van invoering van de te
indexeren renteopbrengsten een bedrag van ongeveer f 50 min. is gemoeid
met een overgangsregeling. De opbrengst van het rentebestanddeel van de
terugontvangsten uit de rentedragende leningen zal worden gebruikt voor
het bekostigen van het overgangsrecht op grond van de artikelen 108 tot
en met 110.
De middelen die na het bekostigen van deze overgangsmaatregelen
resteren, zullen worden gebruikt voor een verlaging van de rentedragende
lening over de gehele linie. Deze verlaging is geregeld in artikel 111. In de
beginfase zal deze verlaging uiterst gering kunnen zijn. Naarmate het
aantal studerenden dat onder de overgangsmaatregelen valt afneemt, zal
het effect groter worden. Na vijf jaar zal deze overgangsmaatregel vrijwel
geheel zijn uitgewerkt. De geïndexeerde renteontvangsten zouden dan bij
voorbeeld kunnen worden gebruikt door de basisbeurs onafhankelijk van
het ouderlijk inkomen te verhogen met een bedrag aan rentedragende
lening.
De verlaging van de rentedragende lening zal tot gevolg hebben dat de
maximale aanvullende beurs zal worden verhoogd. Het bedrag van de
aanvullende beurs wordt immers bepaald door het budget van de studerende
te verminderen met de voor hem geldende basisbeurs en de voor hem
geldende rentedragende lening.
3.5. Reservering ten behoeve van herziening studiekostenregeling
in hoofdstuk IV van de wet

bedoeld

In hoofdstuk IV van de wet wordt voorzien in een studiekostenregeling
voor deeltijds studerenden van 18 tot 55 jaren alsmede voor de voltijds
studerenden van 30 tot 55 jaren die niet onder de werkingssfeer van
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hoofdstuk II van deze wet zullen vallen. Voor een herziening van deze
regeling zal uit de voor het nieuwe stelsel beschikbare middelen een
bedrag van f30 min. worden gereserveerd.
3.6. Recapitulatie uitgaven 1986 ou jaarbasis. Basis varstrekkingen
basisbeurzen
tegemoetkoming reiskosten
financiering afhankelijke partner en eenoudergezinnen

f 2370
190

f

10 min.
f 2570 min.

Aanvullende financiering
— aanvullende beurzen
— rentedragende studieleningen

f
f

200 min.
430 min.

Uitgaven oveigangsregelmg 30-jarigen en ouder dan wel
uitbreiding zelfstandigheid na 5 jaar (f 50 min.)
Reservering t.b.v. hoofdstuk IV van de wet

f

630 min.

f
f

50mln.
30 min.

f

3280 min.

III.4. Aantal verstrekkingen
In 1986 zullen naar raming de volgende aantallen studerenden van 18 tot
30 jaar voor studiefinanciering in aanmerking komen:
wo
HBO
MBO
overig voortgezet onderwijs
mondeling erkend onderwijs

110000
130 000
175 000
90 000
10 000
515 000

IV. INKOMENSEFFECTEN
a. Algemeen
Het huidige stelsel is in hoge mate gebaseerd op ouderafhankelijkheid
behalve op minimum niveau waardoor het stelsel nivellerend op de
ouderlijke inkomens uitwerkt.
Elk nieuw stelsel van studiefinanciering, waarin de ouderafhankelijkheid
wordt verminderd, leidt per definitie tot denivellerende effecten voor de
ouders. Immers, het verminderen van de ouderafhankelijkheid betekent dat
in een kleiner deel van het totale budget door de ouders wordt voorzien.
Het is evident dat ouders die in het huidige stelsel niet of nauwelijks
bijdragen hiervan het minste voordeel or dervinden. Voor ouders die in het
huidige stelsel in relatief hoge mate bijdragen, zal het voordeel uiteraard
groot zijn. De verbreding van het beginsel van ouderonafhankelijkheid tot
alle studerenden, draagt er tevens toe bij dat de marginale druk op het
inkomen van de ouders met studerende kinderen geringer is dan in het
huidige stelsel het geval is.
Ons inziens dienen de inkomenseffecten van de overgang van het
huidige stelsel naar het thans voorgestelde stelsel, tegen deze achtergrond
te worden beoordeeld.
Als evenwel de mutatie van de studiefinanciering in het gezin (dat wil
zeggen inclusief die voor de studerende) wordt bezien, kan niet in het
algemeen worden gesteld dat het stelsel nivellerende of denivellerende
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effecten heeft. Dat hangt namelijk af van de concrete situatie. Betreft het
een WO of HBO studerende die uitwonend is, dan is het effect van het
stelsel denivellerend, omdat bij lage ouderlijke inkomens de maximale
studiefinanciering (basisbeurs plus aanvullende financiering) lager is dan
de maximale rijksstudietoelage plus eenmaal kinderbijslag, die daarbij kan
worden genoten, en omdat bij hoge inkomens de basisbeurs in de regel
meer zal zijn dan drievoudige kinderbijslag.
Voor thuiswonende studerende in het MBO en het overige VO is effect
van het stelsel nivellerend, omdat bij lage ouderlijke inkomens de maximale
studiefinanciering (basisbeurs plus aanvullende financiering) meer is dan
tweevoudige kinderbijslag plus de tegemoetkoming in de studiekosten en
omdat bij hoge inkomens de basisbeurs als er geen sprake is van reiskosten,
lager zal zijn dan de kinderbijslag als er nog andere kinderen in het gezin
zijn.
Is er wel sprake van een tegemoetkoming in de reiskosten (die onafhankelijk van het ouderlijk inkomen zal worden verleend), dan zal dat nivellerende
effect bij de hogere inkomens zich in het algemeen niet voordoen.
Uit het bovenstaande moge blijken dat denivellerende of nivellerende
effecten geen doel op zich is van het nieuwe stelsel. Het is de uitwerking
van een uitgangspunt, dat het voor wat betreft de hoogte van de ouderlijke
bijdrage niet behoort uit te maken of de studerende uitwonend is en ook
niet of de thuiswonende studerende dichtbij of ver van de instelling van
onderwijs woont.
In het nieuwe stelsel ligt het budget voor een thuiswonende studerende
ca. f1000 lager dan thans het geval is. Deze verlaging ziet op de inkomenspositie van de studerende en niet op die van de ouders. Ondergetekenden
zijn van mening dat dit budget toereikend moet zijn voor een thuiswonende
studerende.
In het bovenstaande is de vergelijking gemaakt tussen het huidige stelsel
en het nieuwe stelsel, waarbij is uitgegaan van de huidige onderwijsbijdragen
(studiejaar 1984/1985). Het is evenwel de bedoeling gelijktijdig met de
invoering van het nieuwe stelsel in het kader van het onderwijsretributiebeleid de onderwijsbijdragen in het WO en het HBO te verhogen tot resp.
f 1604 en f 1292 en in het MBO en overig voortgezet onderwijs voor 18-jarigen
en ouder een inkomens-onafhankelijk lesgeld in te voeren van f 1030. Ten
opzichte van de onderwijsbijdragen in het studiejaar 1984/1985 betekent dit
een verhoging met f 556 in het WO en f514 in het HBO. Het vaste lesgeld is
f56 hoger dan het maximumbedrag van het schoolgeld in het studiejaar
1984/1985.
De verhoging van de onderwijsbijdrage in het WO en HBO betekent
daardoor een verhoging van die aanvullende financiering. Aangezien
studerenden uit de hogere inkomensgroepen niet voor aanvullende
studiefinanciering in aanmerking komen, houdt dit in dat van de verhoging
van de onderwijsbijdrage voor de ouders van studerenden in het WO en
HBO een nivellerende werking uitgaat.
b. Hoogte van de bijdrage vrije voet
In de nota is het voornemen geuit als bijdrage vrije voet het belastbaar
inkomen van een werknemer met het minimumloon te hanteren. Het
spreekt voor zich dat van ouders die een inkomen op of onder het niveau
van het minimumloon, dat netto gelijk is aan het bestaansminimum, geen
bijdrage in de kosten van hun studerende kinderen kan worden verlangd;
boven dit minimumloon wordt over het eerste traject ter grootte van het
halve minimumloon, dus over dit deel van het inkomen dat ligt tussen
100% en 150% van het minimumloon een bescheiden bijdrage van 10%
berekend. De huidige regeling Rijksstudietoelagen en de regeling Tegemoetkoming Studiekosten kennen een bijdrage vrije voet van f 27 270, terwijl
van het meerdere 42,3% (RS-regeling) c.q. ca. 15% per studerende (TSregeling) als ouderlijke bijdrage wordt berekend.
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In zijn advies van 19 april 1985 adviseert de Sociaal-Economische Raad
uitte gaan van een bijdragevrije voet van f27 062. Het door het kabinet
voorgestelde stelsel van studiefinanciering zou zodanig moeten worden
gewijzigd dat de ouderafhankelijke aanvullende studiefinanciering volledig
wordt toegekend wanneer het belastbaar ouderlijk inkomen 1 V* X het
belastbare minimuminkomen of minder bedraagt, terwijl de basisbeurs
f700 lager wordt gesteld dan in het kabinetsvoorstel. Het advies van de
Sociaal-Economische Raad heeft op dit punt niet geleid tot bijstelling. In de
eerste plaats valt niet in te zien dat van ouders met een inkomen dat boven
het belastbaar minimuminkomen ligt geen bijdrage in de kosten van hun
studerende kinderen kan worden verlangd. In de tweede plaats zou dit
leiden tot discrepantie met de voorziene terugbetalingsregeling waar het
belastbare minimumloon bepalend is voor de hoogte van de draagkrachtvrije
voet. In de derde plaats het volgende. Volgens de systematiek van de wet
wordt bij een belastbaar inkomen van f27 270 een ouderlijke bijdrage
berekend van f562. In het verleden werd impliciet een grotere bijdrage
gevraagd indien, hetgeen in het overgrote deel van de gevallen voorkomt,
naast een studietoelage nog aanspraak op éénmaal kinderbijslag bestond;
immers ten einde voor éénmaal kinderbijslag in aanmerking te komen
moest ook bij de laagste inkomens een ouderlijke bijdrage van f2912
geleverd worden, dat wil zeggen dat in al deze gevallen de ouders voor elk
kind nog plusminus f 1400 uit eigen middelen moesten betalen, tegenover
thans, bij een inkomen van f27 270, slechts f 562 voor alle studerende
kinderen.
Van belang is hierbij op te merken, dat weliswaar de huidige TS-regeling
een bijdrage vrije voet kent van f27 270, doch dat deze vrijlating in beginsel
alleen de ouderlijke bijdrage in de studiekosten betreft; de TS-regeling
voorziet bij thuiswonende studerenden niet in het levensonderhoud, zodat
deze ouders ook bij een inkomen beneden f 27 270 thans een ouderlijke
bijdrage in het levensonderhoud leveren. In het nieuwe stelsel wordt voor
deze in aantal grote categorie ook voorzien in een inkomensafhankelijke
aanvullende financiering voor levensonderhoud. Voorts dient de in de nota
aangekondigde gecoördineerde draagkrachtbepaling in de beschouwing te
worden betrokken.
Deze houdt in, dat van de berekende ouderlijke bijdrage de volgens
TS-normering geldende studiekosten voor beneden 18-jarige studerenden
worden vrijgelaten. Als er in het gezin meerdere studerende kinderen van
18 tot 27 jaar zijn, wordt de ouderlijke bijdrage over deze kinderen verdeeld.
Is er bij voorbeeld naast de studerende van 18 jaar en ouder in het gezin
een 17-jarige thuiswonende MBO-studerende zonder reiskosten, dan is het
(gegeven de huidige normbedragen in de TS-regeling) de bedoeling van de
voor de 18 tot 30 jarige studerende berekende ouderlijke bijdrage f 1700 vrij
te laten, zodat in feite de maximale aanvullende financiering van de 18 tot
30 jarige studerende plaats vindt tot een ouderlijk belastbaar inkomen van
f35 563 in plaats van tot een ouderlijk belastbaar inkomen van f21 650. In
de huidige regeling Rijksstudietoelagen vindt de maximale financiering in
de bedoelde gezinssituatie plaats tot f 30 570 en voor de huidige TS-regeling
tot f 28 890.
Als in verband met deze geïntegreerde draagkrachtbepaling wordt
gesproken over leerlingen die onder de TS-regeling vallen, doet het er niet
toe of voor die leerlingen al dan niet een tegemoetkoming in de studiekosten
wordt verkregen. Het gaat daarbij om de werkingssfeer van die TS-regeling,
die kort samengevat het onderwijs na de basisschool beslaat.
In onderstaande overzichten wordt voor een aantal gezinssituaties
aangegeven in welke mate de berekende ouderlijke bijdrage wordt vrijgelaten ten behoeve van leerlingen die onder de TS-regeling vallen. Daarbij is
rekening gehouden met de normbedragen van de TS-regeling voor het
schooljaar 1984/1985.
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Tabel 1. Berekende ouderlijke bijdrage in het nieuwe stelsel, zonder kinderen die onder
de TS-regeling vallen
belastbaar
inkomen
ouders (in f)

berekende
ouderlijke
bijdrage (OB)

20
25
30
35
40
45

0
335
835
1587
2587
3757

000
000
000
000
000
000

OB ten
behoeve van
TS-leerlingen

OB ten
behoeve van
nieuw stelsel
0
335
835
1587
2587
3757

-

Tabel 2. Berekende ouderlijke bijdrage in het nieuwe stelsel met een 17-jarige thuiswonende MBO-leerling in het gezin (TS-kosten f 1700)
belastbaar
inkomen
ouders (in f)

beieker de
ouderli ke
bijdrage (OB)

OB ten
behoeve van
TS-leerlingen

OB ten
behoeve van
nieuw stelsel

20
25
30
35
40
45

0
335
835
1587
2587
3757

0
335
835
1587
1700
1700

0
0
0
0
887
2057

000
000
000
000
000
000

Tabel 3. Berekende ouderlijke bijdrage in het nieuwe stelsel met 15-jarige thuiswonende
mavo-leerling in het gezin, die voor f 400 tegemoet kan worden gekomen in de reiskosten
(totale TS-kosten f 750)
belastbaar
inkomen
ouders (in f)

berekende
ouderli ke
bijdrage (OB)

20
25
30
35
40
45

0
335
835
1587
2587
3757

000
000
000
000
000
000

OB ten
behoeve van
TS-leer ingen
0
335
750
750
750
750

OB ten
behoeve van
nieuw stelse
0
0
85
837
1837
3007

Tabel 4. Berekende ouderlijke bijdrage in hst nieuwe stelsel met in het gezin een 15 jarige
thuiswonende mavo-leerling, die voor f 400 tegemoet kan worden gekomen in de reiskosten,
en een 17-jarige thuiswonende mbo-leerling (totale TS-kosten f 750 + f 1700 = f 2450)
belastbaar
inkomen
ouders (in f)

berekende
ouderlijke
bijdrage (OB)

OB ten
behoeve van
TS-ieerlingen

OB ten
behoeve van
nieuw/stelsel

20
25
30
35
40
45

0
335
835
1587
2587
3757

0
335
835
1587
2450
2450

0
0
0
0
137
1307

000
000
000
000
000
000

In de hoofdlijnennota is aangekondigd dat de geïntegreerde draagkrachtbepaling zal moeten leiden tot een meer structurele herziening van de
TS-regeling. Die herziening wordt thans uitgewerkt.
Uit het bovenstaande blijkt, dat niet zonder meer kan worden gesteld, dat
in het inkomenstraject tussen de laagste inkomens en de hoge inkomens
een verslechtering optreedt als gevolg van de verlaging van de bijdrage
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vrije voet. De inkomensvrijlating voor kinderen beneden de 18 jaar die
onderwijs volgen, alsmede de hogere aanvullende financiering voor de
18-20 jarige studerenden dan in de huidige TS-regeling dient in de beschouwing te worden betrokken.
c. Verschuiving in de geldstromen
De invoering van het nieuwe stelsel leidt tot verschuivingen in richting
en omvang van de geldstromen naar de studerende. Deze verschuivingen
zijn zeer gedifferentieerd en afhankelijk van een aantal specifieke factoren,
zoals de onderwijsvormen, de samenstelling van het gezin, de leeftijd en
de woonsituatie van de studerenden, alsmede het inkomen van de ouders.
Effecten die optreden zijn onder andere de volgende:
- door het stelsel van toepassing te verklaren op alle studerenden
ongeacht het onderwijsniveau vindt er met betrekking tot de inkomensafhankelijke financiering een verschuiving plaats van het WO en het HBO
naar het MBO en het overig voortgezet onderwijs, omdat de huidige
ouderafhankelijke financiering voor het WO en HBO (rijksstudietoelagen)
ruimer is dan die voor het MBO en het overig voortgezet onderwijs (regeling
Tegemoetkoming Studiekosten);
- er vindt een herverdeling van middelen plaats van grotere gezinnen
naar kleinere gezinnen als gevolg van het niet langer meetellen bij de
bepaling van de kinderbijslag voor de beneden 18-jarigen van de studerenden van 18 tot 30 jaar;
- doordat het bedrag waarvoor de studerenden afhankelijk zijn, is
gemaximeerd, wordt bereikt dat de ouderafhankelijkheid niet toeneemt als
de studerende uitwonend in plaats van thuiswonend is. Dit heeft een
herverdeling van de middelen tot gevolg van thuiswonende naar uitwonende
studerenden.
Zoals uit het bovenstaande moge blijken, is er een veelheid van herverdelingseffecten, die beogen op een juistere wijze dan thans de studiesteun
te doseren.
In bijlage I wordt voor een aantal (gezins)situaties de inkomenseffecten
van het nieuwe stelsel studiefinanciering gepresenteerd. Daarbij wordt het
effect bij de ouders, bij de studerende en dat voor het gezin weergegeven.
Voorts wordt het effect weergegeven van het onderwijsretributiebeleid, dat
bij invoering van het nieuwe stelsel zal resulteren in hogere collegegelden
in het WO en het HBO en in de invoering van een vast lesgeld in het
secundair onderwijs voor 18-jarigen en ouder in plaats van het inkomensafhankelijk schoolgeld.

V. ASPECTEN VAN DEREGULERING (Tweede Kamer, 17931, nr. 49,
Aanwijzingen inzake toetsing van ontwerpen van wet)
V.1. Algemeen
Studiefinanciering wordt verstrekt ten einde financiële drempels die de
toegang tot het onderwijs kunnen belemmeren weg te nemen. Het thans
geldende stelsel van studiefinanciering berust op een bonte lappendeken
van veelal elkaar beïnvloedende regelingen zoals:
- de Algemene Kinderbijslagwet
- de Regeling Rijksstudietoelagen (RS)
- de Regeling Tegemoetkoming Studiekosten (TS)
- de Regeling Tegemoetkoming part-time studerenden
- de Regeling Rentedragende Studieleningen onder rijksgarantie
- aftrek van buitengewone lasten voor de loon- en inkomstenbelasting
voor ouders wegens het verstrekken van levensonderhoud aan hun
studerende kinderen.
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De werkingssfeer van deze regelingen is verschillend. Aanspraak op
kinderbijslag hebben ouders van 18- tot 27-jarige kinderen indien
- de voor werkzaamheden beschikbare tijd van deze kinderen grotendeels
in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs
of een beroepsopleiding en
- de ouders zelf in zekere mate bijdragen in kosten van studie en
levensonderhoud.
Onder de regeling rijksstudietoelagen vallen degenen die als voltijdsstuderenden zijn ingeschreven aan instellingen voor h.b.o. of w.o. voor het
volgen van onderwijs dat ingevolge de WVO en WWO is bekostigd dan wel
aangewezen alsmede degenen die een opleiding tot kleuterleidster volgen.
Ook studerenden aan een aantal andere voltijdopleidingen, bekostigd door
andere departementen dan die van Onderwijs en Wetenschappen en
Landbouw en Visserij, vallen onder deze regeling.
Verder vallen onder de RS de overige studerenden in het voortgezet
onderwijs van 21 jaar en ouder in het volledig dagonderwijs, dan wel het
niet-volledig dagonderwijs met ten minste 19 lesuren per week, dat
ingevolge de WVO is bekostigd, dan wel aangewezen. Voorwaarde is
steeds dat de studerende bij het begin van de studie nog geen 47 jaar is, of
was.
Onder de regeling TS vallen alle studerenden in het voortgezet onderwijs
in zowel het volledig dagonderwijs als in het niet volledig dagonderwijs
met ten minste 19 lesuren per week, die niet onder de RS vallen.
De regeling TS deeltijd studerenden geldt voor deeltijdstuderenden
vanaf 21 jaar die een deeltijdopleiding volgen in het door de Minister
bekostigd aangewezen dan wel onderwijs dat wordt verzorgd door een
erkende instelling.
De regeling Rentedragende Studieleningen onder Rijksgarantie is
bedoeld voor studerenden die op grond van financiële omstandigheden
van henzelf en/of hun ouders niet in aanmerking komen voor een rijksstudietoelage.
De aftrek van buitengewone lasten in de loon- en inkomstenbelasting
voor ouders speelt thans hoofdzakelijk een rol bij studerenden ouder dan
27.
Deze regelingen zijn bij stukjes en beetjes tot stand gebracht en niet altijd
goed op elkaar afgestemd. Ze zijn ingewikkeld en voor de gebruikers vaak
weinig doorzichtig. De uitvoering van deze regelingen geschiedt door
verschillende organen zoals de Raden van Arbeid, die door het hele land
gespreid zijn, het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de
Belastingdienst. Deze regelingen zijn alle afkomstig van de centrale
overheid. Daarnaast houden verschillende gemeenten, provincies en
particuliere instellingen zich bezig met studiefinanciering. Het voorliggende
wetsvoorstel heeft alleen betrekking op de studiefinanciering zoals die van
rijkswege wordt verleend.
Knelpunten in het thans geldende stelsel van studiefinanciering zijn al in
hoofdstuk II van deze memorie van toelichting genoemd. Kort samengevat:
- de volledige financiële afhankelijkheid van de studerende van zijn
ouders
- de ongelijke behandeling van de diverse onderwijsniveaus
- ontbreken van gecoördineerde draagkrachtmeting bij de toepassing
van de regeling rijksstudietoelagen en de regeling tegemoetkoming
studiekosten
- ontbreken van een goede rechtsbeschermingsregeling voor de
studerende
- de ondoorzichtigheid van de regelingen en slechte onderlinge afstenv
ming van de regelingen.
V.2. De doelstellingen van de regeling
Deze wet beoogt een wettelijke basis te verschaffen aan de studiefinanciering alsmede de bestaande regelingen te herstructureren. De Wet op de
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studiefinanciering regelt de studiefinanciering voor studerenden van 18 tot
30 jaar die volledig onderwijs volgen. Daarnaast biedt de wet de grondslag
voor zowel de Regelingen Tegemoetkoming Studiekosten voor studerenden
jonger dan 18 jaar als voor deeltijdstuderenden van 18 tot 55 jaar. Door
deze koppeling in de wet zal er in de toekomst een goede afstemming
worden gerealiseerd. Hiermee wordt het knelpunt van de ondoorzichtigheid
en slechte onderlinge afstemming van de thans geldende regelingen, naar
verwachting opgelost.
Tevens wordt de kinderbijslag voor kinderen ouder dan 18 jaar afgeschaft.
Voor wat betreft de afstemming van deze wet op wetgeving van de
Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën wordt
het volgende opgemerkt.
Ouders van studerende kinderen van 18 jaar en ouder ontvangen in het
voorliggende voorstel van wet geen kinderbijslag voor die kinderen.
Bedoelde bedragen zullen deel uitmaken van het bedrag dat als basisbeurs
aan studerenden wordt verstrekt.
Voor wat betreft de wijziging in de fiscale wetgeving en de aanpassing
van de Algemene Kinderbijslagwet zij verwezen naar de hoofdstukken 11.10
en 11.11 van het algemeen gedeelte van de memorie van toelichting.
Vanwege de eis van budgettaire neutraliteit is het niet mogelijk gebleken
om een geheel ouderonafhankelijk stelsel te realiseren. Een gedeeltelijke
ouderonafhankelijkheid is wel gerealiseerd, in de toekomst zal dit uitgebreid
kunnen worden door de aanwending van de ontvangsten van de renteopbrengst (vastgesteld op 50 min. per jaar). Elke studerende vanaf 18 jaar
komt in principe in aanmerking voor studiefinanciering, ongeacht het
onderwijsniveau. De werkingssfeer wordt ten opzichte van het huidige
stelsel uitgebreid door opleidingen die worden verzorgd door instellingen
die zijn erkend op grond van de binnenkort in te voeren Wet op de erkende
onderwijsinstellingen onder de werking van dit nieuwe stelsel te brengen.
Het realiseren van de gecoördineerde draagkrachtmeting is thans nog
niet mogelijk, maar deze draagkrachtmeting zal geleidelijk aan ingevoerd
worden.
Studiefinanciering heeft tot doel de toegankelijkheid van het onderwijs te
waarborgen. Er mogen geen financiële drempels voor studerenden zijn. Bij
het verstrekken van studiefinanciering dient echter rekening te worden
gehouden met de financiële draagkracht van de studerenden en hun
ouders. Dit leidt er toe dat de wet uitgebreide draagkrachtbepalingen
bevat. Zo zijn er bepalingen met betrekking tot de draagkracht van een
ouder. Deze bepalingen zijn echter tevens van toepassing als de studerende
debiteur is geworden en aan het terugbetalen is. Daarnaast bevat de wet
bepalingen met betrekking tot de inkomsten van de studerende zelf. Ook
hier immers bepaalt de mate van draagkracht de mate van studiefinanciering.
Op diverse punten heeft er herregulering plaatsgevonden waarvan met
name de volgende aandacht verdienen.
1e. Maatstaf voor de bepaling van de ouderlijke bijdrage is het belastbare
inkomen. Dit gegeven is duidelijk en kan met behulp van de definitieve
belastingaanslag gemakkelijk gecontroleerd worden.
2e. Bij de bepaling van de ouderlijke bijdrage wordt alleen rekening
gehouden met de biologische en adoptiefouders. Stiefouders en pleegouders blijven buiten beschouwing.
3e. De bijdrage van de ouders die met elkaar zijn gehuwd zonder duurzaam
gescheiden van elkaar te leven, worden evenals hun bijdrage vrije voeten
bij elkaar geteld. In andere gevallen wordt de ouderlijke bijdrage per ouder
berekend. Dit laatste sluit aan bij de tendens naar individualisering in de
belasting- en premiesfeer.
4e. Bij de bepaling van de draagkracht van de studerende vervalt het
onderscheid tussen inkomsten uit arbeid-inkomsten niet uit arbeid. Ook
stage zal niet meer apart worden behandeld. Hierdoor vervalt de noodzaak
uit te zoeken uit welke bron de inkomsten afkomstig zijn.
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5e. De «30 april regel» vervalt. De «30 april regel» hield in dat veranderingen in omstandigheden na 30 april in het algemeen niet meer verwerkt
werden, waardoor bij voorbeeld inkomsten van de studerenden na die
datum verworven, veelal buiten beschouwing bleven.
Het instellen van de commissie van beroep studiefinanciering komt
tegemoet aan de eis van rechtsbescherming.
De uitvoering van de wet zal in handen gelegd worden van de Minister
van Onderwijs en Wetenschappen. Dit zal een eenduidige uitvoering ten
goede komen.
V.3. Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten en de met de uitvoering
gemoeide bestuurlijke lasten
In het onderhavige wetsontwerp vindt op een aantal plaatsen delegatie
plaats naar de Kroon dan wel naar een lager niveau.
Van delegatie naar de Kroon is sprake in de artikelen 1, onderdeel i, 7,
onderdeel c, 9, eerste lid de onderdelen d en e, 12, vierde lid, 41, vierde lid,
58, eerste en tweede lid, 67, 71, 74, 81, tweede lid, 84, 87, 94, 96, 112.
Van delegatie naar een lager niveau is sprake in de artikelen 9, tweede
lid, 19, 24, derde lid, 35, 40, 47, derde lid, 61, 64, derde lid, 82, zevende lid
en 111.
De hoofdpunten van de regelgeving zijn vervat in het voorstel van wet
zelf.
Bij de delegatie gaat het in veel gevallen om geheel of nagenoeg geheel
gebonden delegatie (artikelen 1, onderdeel i, 7, onderdeel c, 12, vierde lid,
19, 24, derde lid, 35, 40, 41, vierde lid, 47, derde lid, 61, 64, derde lid, 82, 84
en 94).
In een aantal gevallen is sprake van meer open delegatie. Het gaat hier
onder meer om de artikelen 9, eerste lid, onderdeel e, 9, tweede lid, 12,
vierde lid, 67, 81 en 87. In de hier genoemde delegatiebepalingen gaat het
echter om regelingen die niet meer de hoofdlijnen betreffen van het
nieuwe stelsel van studiefinanciering.
Artikel 71 en artikel 74 zouden daarentegen de indruk kunnen geven een
nagenoeg open delegatie te behelzen. Dit is echter ten onrechte: niet alleen
de in de artikel 70 dan wel de in artikel 73 genoemde bepalingen zijn van
toepassing op de in hoofdstuk III, onderscheidenlijk de in hoofdstuk IV
bedoelde categorie van studerenden, maar ook alle algemene bepalingen
zoals die van hoofdstuk I, hoofdstuk V (beroep), hoofdstuk VI (inlichtingen)
en hoofdstuk VII (strafbepalingen).
Alle krachtens deze wet tot stand gebrachte ministeriële regelingen
worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. De Minister is
belast met de uitvoering van deze wet. De financiële lasten worden gedragen
door het Rijk. De lagere overheden zijn niet betrokken bij de uitvoering van
de wet anders dan voor het verstrekken van inlichtingen. Ook in de huidige
regelingen worden inlichtingen gevraagd aan gemeenten.
Bij de uitvoering van de wet zijn globaal geen neveneffecten te verwachten.
In sommige gevallen kunnen ouders er in financieel opzicht op vooruitgaan,
in andere gevallen zullen zij er op achteruit kunnen gaan. Dit is echter een
logische consequentie van het overschakelen van een lappendeken aan
regelingen naar meer uniforme regelgeving. Verwezen zij ook naar hoofdstuk
IV van deze toelichting.
De bestuurlijke lasten worden gedragen door de centrale overheid (de
Minister van Onderwijs en Wetenschappen). Deze is belast met het ontwerpen van de uitvoeringsregelingen, het geven van voorlichting, het afgeven
van beschikkingen en het innen van de terugbetalingen.
Wat betreft de personele consequenties van de invoering van de wet kan
worden verwacht dat de werklast van het Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen zal worden verhoogd met ten hoogste het equivalent van
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enkele tientallen arbeidsplaatsen maar die invoering veroorzaakt tevens
een vermindering van de werklast van de Raden van Arbeid. De instelling
van de commissie van beroep studiefinanciering zal personele consequenties
hebben.
V.4. Handhaving, werkdruk, justitieel apparaat en rechtsbescherming
De wet kent administratiefrechtelijke en strafrechtelijke sancties. De
Minister heeft de bevoegdheid om bij handelen in strijd met het gestelde
bij of krachtens de wet een beschikking waarbij studiefinanciering is
toegekend te wijzigen. Krachtens deze wet stelt de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen de commissie van beroep studiefinanciering in. Tegen
een beschikking tot herziening als bedoeld in artikel 64, eerste lid, staat de
indiener van het verzoek gedurende 30 dagen na de verzending van de
beschikking beroep open. De wet heeft geen gevolgen voor de justitiële
handhaving: de financiering van de commissievan beroep studiefinanciering
komt ten laste van de begroting van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Daarnaast is er de strafrechtelijke handhaving. In artikel 88 is de sanctie
hechtenis van ten hoogste 6 maanden of geldboete van de derde categorie.
Artikel 89 heeft als sanctie gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie. Overtreding van een bepaling krachtens
deze wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of een
geldboete van de eerste categorie. Het aantal zaken voor de strafrechter zal
vermoedelijk niet toenemen.
V.5. Gevolgen voor de sociaal-economische ontwikkeling en voor bedrijfsleven, burger en non-profitinstellingen
De inwerkingtreding van het nieuwe stelsel van studiefinanciering gaat
gepaard met de afschaffing van de kinderbijslag voor studerenden van 18
jaar en ouder. De financiering van de kinderbijslaguitgaven geschiedt uit de
premie AKW, die voor zover het werknemers betreft voor rekening van de
werkgevers komt. De afschaffing van de kinderbijslag zal resulteren in een
verlaging van het premiepercentage. De invoering van het nieuwe stelsel
zal resulteren in een vermindering van de AKW-uitgaven met f 1800 min.
Voor non-profitinstellingen vloeien geen financiële rechten en verplichtingen voort uit de wet. Ook voor ondernemingen vloeien er behalve een
daling van de premie AKW geen financiële rechten en verplichtingen voort
uit deze wet. Voor de financiële rechten van de burgers kan verwezen
worden naar hoofdstuk IV van de memorie van toelichting.
Ten aanzien van de gevolgen van het voorliggende wetsvoorstel voor de
burger zij het volgende opgemerkt. Betrokkenen zijn de studerenden, met
eventueel hun partner, de ouders van de studerende alsmede de terugbetalende ex-studerenden (de debiteur) met eventueel hun partner. Belangrijk
winstpunt ten opzichte van de huidige regeling van het wetsvoorstel is dat
ouders en studerenden niet langer te maken hebben met twee regelingen,
te weten de Algemene Kinderbijslagwet en de regeling Rijksstudietoelagen.
Met name telt hier dat niet langer door de betrokkenen hoeft te worden
berekend in hoeverre het aan rijksstudietoelage gevraagde bedrag moet
worden beperkt ten einde een optimale combinatie van kinderbijslaggelden
en toelagegelden te ontvangen. Tevens houdt het opheffen van het
kinderbijslagloket voor de betrokkenen in dat niet langer ten aanzien van
een en dezelfde situatie - te weten het studeren - tweemaal dezelfde of
nagenoeg dezelfde inlichtingen behoeven te worden verstrekt, aan twee
instanties. Te denken valt hier aan het opgeven van eigen inkomen alsmede
aan het overleggen van het bewijs dat men als studerende aan de desbetreffende onderwijsinstelling is ingeschreven. Ook vervalt de toets aan het
thans in de kinderbijslag gehanteerde criterium dat de voor werkzaamheden
beschikbare tijd grotendeels in beslag dient te worden genomen door of in
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verband met studie. Tegenover dit zeer belangrijke winstpunt staan enkele
belangrijke nadelen, welke met name het gevolg zijn van de eis van
budgettaire neutraliteit bij de realisering van een nieuw stelsel van studiefinanciering.
Zo dient in het nieuwe stelsel rekening te worden gehouden met de
ouderlijke draagkracht, de draagkracht van de studerende en diens partner
alsmede met de draagkracht van de debiteur en diens partner. Dit leidt
onontkoombaar tot een zekere complexiteit. Wordt de voorgestelde
studiefinancieringsregeling uitsluitend vergeleken met de huidige regeling
Rijksstudietoelagen - waarmee overigens geen recht wordt gedaan aan de
beoogde situatie, getuige het eerder geschetste belangrijke winstpunt - ,
dan kan worden gesproken van een ingewikkelder regelgeving ten aanzien
van toekenning en terugbetaling. Zo heeft de berekeningsmethodiek van
de toelage aan inzichtelijkheid ingeboet door een andere financieringsverdeling van de toelage en een andere kortingssystematiek ten aanzien van
ouderlijke en eigen draagkracht van de studerende. Overigens zij hierbij
opgemerkt dat in een groot aantal situaties de ouderlijke draagkracht
zodanig zal zijn dat alleen een basisbeurs zal worden verstrekt. Men
vergelijke de grote groep ouders van studerenden die in het thans geldende
stelsel alleen kinderbijslag aanvragen, omdat zij gezien hun draagkracht
niet in aanmerking komen vooreen rijksstudietoelage. Ook het in aanmerking
nemen van de niet-huwelijkse partner leidt tot meer-regulering terwijl
hiervan ook sprake is als gevolg van de overschakeling van het huidige
systeem van renteloze voorschotten op het systeem van rentedragende
studieleningen.
Bezien tegen de wenselijkheid om thans na jaren van uitblijven van
besluitvorming ter zake te komen tot een wettelijke regeling van de
studiefinanciering en mede in aanmerking genomen het hierboven gesignaleerde belangrijke winstpunt zijn wij echter van oordeel dat de gesignaleerde complexiteit van de regeling de invoering van het onderhavige
stelsel niet in de weg mag staan.

VI. EVALUATIE
Vijf jaar na inwerkingtreding van de wet zal deze geëvalueerd worden. De
resultaten van deze evaluatie zullen worden aangeboden aan de StatenGeneraal. In dit rapport zal worden ingegaan op de werking van de wet en
specifiek op de aanwending van de renteopbrengst. Deze renteopbrengst
wordt de eerste jaren gebruikt voor het bekostigen van de overgangsmaatregelen ingevolge de artikelen 108, 109 en 110 en, voor zover de middelen
reiken, wat naarmate het aantal studerenden dat onder deze overgangsmaatregelen valt. Naarmate er voor die overgangsmaatregel minder
middelen nodig zullen zijn, zal het verschil worden aangewend voor het
verlagen van de maximale rentedragende leningen, bedoeld in artikel 111.
Een mogelijkheid die op het moment van de evaluatie van de wet overwogen
kan worden, is het naast de basisbeurs verlenen van een bedrag aan
ouderonafhankelijke rentedragende lening.

VII. ADVIES EMANCIPATIERAAD
Naar aanleiding van de adviesaanvrage van 18 december 1984 inzake de
nota «Hoofdlijnen voor een nieuw stelsel van Studiefinanciering» reageert
de Emancipatieraad op enkele onderdelen die naar zijn oordeel in het
bijzonder vrouwelijke studenten betreffen. De kritiek van de Emancipatieraad
spitst zich toe op de volgende twee punten.
In de eerste plaats heeft de Emancipatieraad kritiek op de leeftijdsgrens
van 27 jaar. Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam («De
oudere student in de knel» van 8 oktober 1984) is gebleken dat vooral
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tweede kansers en vrouwelijke studenten, en in verstrekte mate vrouwelijke
tweede-kansers, vanwege de leeftijdsgrens buiten deze regeling zullen
gaan vallen. In de tweede plaats heeft de raad kritiek op de geïntroduceerde
afhankelijkheid van het inkomen van een partner, zowel bij de bepaling van
de hoogte van de toelage als bij de terugbetalingsregeling. De raad constateert strijdigheid met het door de regering voorgestane emancipatiebeleid,
in het bijzonder met één van de doelstellingen zoals geformuleerd in het
concept-beleidsplan emancipatie, te weten dat ieder volwassen individu,
ongeacht de leefvorm waarvan zij of hij deel uitmaakt, in staat moet
worden gesteld in het eigen levensonderhoud te voorzien.
Samenvattend komt de raad tot de conclusie dat het voorgestelde stelsel
van studiefinanciering voor wat deze punten betreft onaanvaardbaar is,
zowel vanuit het oogpunt van individuele zelfstandigheid, als vanuit het
gezichtspunt van permanente educatie.
Om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen de leeftijdsgrens als ook
om uitvoering te geven aan een daartoe strekkende uitspraak van de
Tweede Kamer is de maximum leeftijdsgrens in het voorstel van wet, in
afwijking van de in de Hoofdlijnennota genoemde 27 jaar, op 30 jaar
gesteld. Bij een nog verdere verhoging zou öf de budgettaire neutraliteit in
gevaar komen öf zou de basisbeurs naar een onaanvaardbaar niveau
moeten worden teruggeschroefd. Met de verhoging van de bovengrens
wordt bereikt dat het eerste kans onderwijs volledig valt onder het stelsel
van studiefinanciering, ook als de studie niet aansluitend aan het jeugdonderwijs wordt begonnen: bij de start van de studie op 23-jarige leeftijd en
een inschrijvingsduur van 6 jaar, als in het WO, kan de studie met behoud
van studiefinanciering worden voltooid.
Met betrekking tot het tweede-kans onderwijs in het algemeen dient te
worden opgemerkt dat de meest geëigende vorm hiervoor het deeltijdonderwijs is, waaronder mede begrepen het onderwijs aan de Open Universiteit. Met betrekking tot de bekritiseerde afhankelijkheid van de partner kan
het volgende worden opgemerkt. In de terugbetaling is deze afhankelijkheid,
zolang geen sprake is van een huwelijk in gemeenschap van goederen,
facultatief: op verzoek van de debiteur wordt geen rekening gehouden met
de draagkracht van de partner. De consequentie hiervan is dat in die
gevallen de schuld niet of eerst na meer dan 15 jaar van rechtswege teniet
gaat.
Bij de toekenning van studiefinanciering wordt rekening gehouden met
de draagkracht van de partner. Hiermee wordt aangesloten bij de door de
ABW gehanteerde gedragslijn. Het ligt overigens ook niet voor de hand het
gesignaleerde probleem niet in algemene zin meer uitsluitend voor
studerenden in het kader van de Wet op de studiefinanciering op te lossen.
Terzijde zij hier nog gewezen op het vigerende regime van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964, dat bij de belastingheffing ook rekening houdt
met de draagkracht van de partner van de belastingplichtige.

B. Artikelen
Artikel 1
Naar aanleiding van de onderdelen d en e, waarin de begrippen «thuiswonende studerende» respectievelijk «uitwonende studerende» worden
omschreven, zou de vraag kunnen rijzen waarom het begrip «ouders» in
deze bepaling niet voorkomt. De reden hiervan is dat in deze wet het begrip
«ouders» niet afwijkt van de betekenis die het privaatrecht daaraan geeft:
in het Burgerlijk Wetboek gelden «adoptiefouders» wel, maar «stiefouders»
en «pleegouders» niet als ouders.
Het begrip «belastbaar» in de omschrijving van het belasbaar inkomen in
onderdeel i is bedoeld als belastbaar in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Daarmee is de delegatie tot het definiëren van het begrip
minimumloon geen open delegatie. Definiëring van dit begrip in de wet
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zou de overzichtelijkheid niet ten goede komen omdat het hier gaat om
aanduiding van het belastbare minimumloon van een standaardpersoon
wiens inkomen uitsluitend bestaat uit minimumloon en wiens aftrekposten
ook aan allerlei beperkingen onderhevig zijn.
Artikel 4
Het controleren van de woonplaats geschiedt in principe aan de hand
van het bevolkingsregister. Om andere mogelijkheden van controle niet uit
te sluiten is deze bepaling ruim geformuleerd.
Artikel 9, tweede lid
Het tweede lid strekt er toe ook studerenden aan door de minister
aangewezen rijksscholen voor voortgezet onderwijs in het buitenland te
brengen onder de werking van deze wet.
Artikel 10
Met betrekking tot de in deze bepaling voorkomende voorwaarde van
daadwerkelijk studerenden wordt opgemerkt dat periodiek aan de studerenden gevraagd zal worden of zij nog echt met hun studie bezig zijn.
Artikel 12
In de aanhef van het eerste lid onderdeel c wordt het begrip «tegemoetkoming» gehanteerd om duidelijk te maken dat niet altijd alle kosten
worden vergoed. Is een studerende bij voorbeeld ingeschreven aan een op
grond van artikel 118 van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb.
1975, 729) aangewezen bijzondere instelling dan krijgt deze studerende een
tegemoetkoming ter hoogte van de verschuldigde onderwijsbijdrage voor
het volgen van onderwijs aan een in artikel 15 van de WWO genoemde
instelling van wetenschappelijk onderwijs. Het eventuele tekort zal door de
studerende in het voorstaande voorbeeld zelf moeten worden aangevuld.
Artikel 15
In tegenstelling tot de Hoofdlijnennota is in het bedrag dat aan maximale
rentedragende lening aan een studerende in het wetenschappelijk onderwijs
kan worden verstrekt direct opgenomen een bedrag van f250, ook als de
studerende is verzekerd of medeverzekerd op grond van de Ziekenfondswet.
Hierdoor wordt mede een vereenvoudiging van het systeem bewerkstelligd.
Artikelen 17 en 18
Aan het in het tweede lid van artikel 17 en het in het eerste lid van artikel
18 vastgelegde vereiste dat aanspraak moet bestaan op kinderbijslag wordt
ook voldaan indien wel op grond van de Algemene Kinderbijslagwet het
recht op kinderbijslag bestaat, maar van dit recht, bij voorbeeld in verband
met gewetensbezwaren, geen gebruik wordt gemaakt.
Artikel 21
Voor wat betreft het begrip «ouder» zij verwezen naar de toelichting op
artikel 1.
Artikel 22
Het tweede lid van dit artikel maakt het mogelijk om, indien er geen
belastbaar inkomen wordt vastgesteld, uit te gaan van het zuivere loon.
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Artikel 27
In dit artikel vindt de draagkrachtcoördinatie plaats. Het betreft de
coördinatie van de ouderlijke draagkracht bepaald ingevolge de hoofdstukken II en III van de wet, alsmede de draagkracht van de debiteur, bepaald
ingevolge titel 6 van hoofdstuk II van de wet. Ten aanzien van deze laatstgenoemde draagkracht wordt het bedrag van de in artikel 49, eerste lid,
toegepaste correcties niet meegerekend.
Artikel 28, tweede lid
De strekking van deze bepaling is dat de ouderlijke bijdrage alleen ieidt
tot vermindering van de aanvullende financiering en niet tot vermindering
van de basisbeurs.
Artikel 30, tweede lid
Het tweede lid strekt ertoe dat met de inkomsten van de studerende
rekening wordt gehouden op een wijze die administratief eenvoudig uit is
te voeren en die toch voor studerenden uiteindelijk leidt tot een redelijke
uitkomst.
Het loon uit dienstbetrekking is gemakkelijk netto vast te stellen. Dit geldt
niet voor de overige inkomensbestanddelen. Die overige bestanddelen zijn
derhalve niet naar netto vertaald. Dit is een nadeel voor de studerende.
Daar staat tegenover dat naar huidig recht 100% van deze inkomsten van
de studerende wordt gekort op diens toelage, terwijl dat in het wetsvoorstel
(op grond van het vierde lid) 75% zal zijn.
Artikel 36
Het tweede lid stelt de verzoeker in de gelegenheid om herziening te
vragen op grond van het bepaalde in artikel 64 ingeval deze niet binnen 60
dagen een reactie krijgt op zijn verzoek om toekenning van studiefinanciering.
Artikel 42
De betekenis van het derde lid is dat het renteregiem waaronder de
rentedragende lening valt, verandert in geval een debiteur studerende
wordt. Tijdens de studie wordt de rentedragende lening beheerst door het
renteregiem bedoeld in artikel 41, tweede lid, terwijl bij het ophouden van
de studie dat van artikel 41, derde lid gaat werken.
Artikel 45
De strekking van deze bepaling is dat achterstallige betalingen niet teniet
gaan, waardoor een uitzondering op de artikelen 44, 47, 56 en 57 wordt
gevormd. Het is uiteraard niet de bedoeling dat degenen die achterstallig
zijn met de betaling worden gesubsidieerd.
Artikel 47
Om administratieve redenen is in het derde lid een minimum bedrag
genoemd. Om dezelfde redenen kan het nodig zijn dat minimum, bij
voorbeeld na opgetreden geldontwaarding te verhogen. In geval van
deflatie zal dat minimum worden verlaagd. Het ligt niet in de bedoeling dit
bedrag jaarlijks aan te passen, maar alleen wanneer aanpassing leidt tot
een bij maandelijkse annuïteiten op f 10 afgerond bedrag.
Artikelen 56 en 57
Verwezen wordt naar het algemeen deel van de toelichting onder II.8.
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Artikelen 59 tot en met 62
Deze bepalingen strekken ertoe de daarin genoemde normbedragen, de
basisbeurs, de rentedragende lening en de draagkracht vrije voet te
herzien. Voor wat betreft de aanpassing van het normbedrag van de
kosten van levensonderhoud (artikel 59), van de basisbeurs (artikel 60) en
van de draagkracht vrije voet (artikel 62) wordt uitgegaan van het Bijstandsbesluit landelijke normering (Stb. 1983, 132).
De minister heeft de mogelijkheid de bedragen van de rentedragende
lening (artikel 61) aan te passen. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt
geschiedt deze aanpassing op basis van het indexcijfer van regelingslonen
van volwassen werknemers in de desbetreffende opleidingscategorie. In
het belang van de rechtszekerheid van betrokkenen is de mogelijke jaarlijkse
aanpassing gebonden aan de wijziging in het tweede voorafgaande jaar.
Hiermee wordt voorkomen dat, indien deze mogelijkheid een aantal jaren
ongebruikt is gelaten, de daardoor ontstane achterstand kan worden
ingehaald, hetgeen een gevoelige financiële ingreep zou kunnen betekenen.
Ten tijde van het berekenen van de aanpassing is het indexcijfer van de
regelingslonen van volwassen werknemers in de desbetreffende opleidingscategorie in het voorafgaande jaar nog niet vastgesteld. Derhalve wordt in
dit geval uitgegaan van het indexcijfer van het tweede voorafgaande jaar.
De normbedragen voor boeken en leermiddelen (artikel 59) worden
aangepast aan de hand van het desbetreffende prijsindexcijfer van de
gezinsconsumptie voor werknemers. Bedoeld indexcijfer wordt door het
Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd.
Artikel 63
Deze bepaling voorziet in een ambtelijke herziening van een beschikking
waarbij studiefinanciering is toegekend.
Artikel 64
Hierbij verkrijgt de aanvrager zelf de mogelijkheid herziening aan te
vragen. In dit verband wordt er op gewezen dat de aanvrager pas in beroep
bij de commissie van beroep studiefinanciering kan komen, nadat hij een
beschikking tot herziening als bedoeld in het eerste lid heeft verkregen op
zijn ingediende verzoek tot herziening.
Artikel 68
Het eerste lid geeft de minister de bevoegdheid om in beginsel zonder
tussenkomst van een rechterlijke instantie over te gaan tot executie van het
dwangbevel tot terugbetaling van gelden die deel uitmaken van een
rentedragende lening.
Het is uiteraard mogelijk dat degene die aangemaand is, meent dat van
hem minder of niets meer valt terug te vorderen. In dergelijke gevallen kan
deze zich dan verweren op basis van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Stb. 1896, 156). Het tweede lid geeft een voorziening voor enige
bijzondere gevallen. De laatste volzin is zo geformuleerd, dat de bewijslast
ligt op de studerende dan wel de debiteur.
Artikelen 71 en 74
Wellicht zouden deze bepalingen de indruk kunnen geven een (nagenoeg)
open delegatie te behelzen. Dit is ten onrechte: niet alleen de in artikel 70
en in artikel 73 genoemde bepalingen zijn van toepassing op de in dit
hoofdstuk bedoelde studerenden, maar ook alle algemene bepalingen,
zoals de bepalingen ten aanzien van beroep (hoofdstuk V) en de strafbepalingen (hoofdstuk VII).
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Artikel 76
Verwezen zij naar de toelichting op artikel 64.
Artikel 84
Ten einde de voorzitter, de leden, hun plaatsvervangers en de secretaris
meer zekerheid te geven omtrent hun rechtspositie wordt hun beloning bij
algemene maatregel van bestuur geregeld.
Artikelen 85 tot en met 87
Met het oog op een adequate uitvoering van de wet is het noodzakelijk
een wettelijke verplichting op te leggen aan een ieder tot het verstrekken
van inlichtingen over zich zelf (artikel 85). Eventuele inlichtingen afkomstig
van derden blijven dan ook uitdrukkelijk buiten beschouwing. Artikel 86 ligt
in het verlengde van artikel 85 en is nodig om een en ander te kunnen
controleren.
In artikel 87 wordt aan organen met een publiekrechtelijke taak en
derhalve aan ambtenaren de verplichting opgelegd medewerking te
verlenen bij de uitvoering van deze wet. Onder de woorden «Organen met
een publiekrechtelijke taak» vallen niet alleen publiekrechtelijke lichamen,
maar ook privaatrechtelijke instellingen met (mede) publiekrechtelijke taak.
Ook gemeenten vallen onder de werking van deze bepaling, waardoor de
Wet tot regeling der heffing van regten wegens de verrigtingen van den
ambtenaar van den burgerlijken stand (Stb. 1879, 72) opzij wordt gezet. Het
ligt overigens in het voornemen om gemeenten via een bepaalde verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners voor hun werkzaamheden een
vergoeding te verstrekken.
Artikelen 88 tot en met 91
Het verstrekken van inlichtingen voor een adequate uitvoering van deze
wet is van groot belang. Hierom zijn deze strafrechtelijke sancties opgenomen.
Artikel 93
Het spreekt voor zich dat de studiefinancieringsgelden moeten worden
aangewend voor het doel waarvoor deze worden verstrekt. Deze bepaling
strekt er dan ook mede toe te voorkomen dat deze gelden voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Artikel 102
Deze bepaling omvat de wijzigingen in de Algemene Kinderbijslagwet. In
hoofdstuk 11.11 van de toelichting wordt hierop uitvoerig ingegaan.
Artikel 103
Vooraf wordt opgemerkt dat de verplichting tot terugbetaling van
voorschotten en andere verplichtingen op basis van het Besluit studietoelagen WVO (Stb. 1974, 272) - dit besluit vervalt op de datum van inwerkingtreding van deze wet door het schrappen van het daaraan ten grondslag
liggende artikel 121 WVO (zie artikel 9 8 ) - i n een overeenkomst tussen
betrokkenen aangegaan is vastgelegd. Ook in het wetenschappelijk onderwijs
wordt de verplichting tot terugbetaling van studietoelagen bij overeenkomst
geregeld.
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Artikel 103 voorkomt dat een studerende met terugbetaling van «oude»
studievoorschotten zou moeten beginnen in de periode dat hij studiefinanciering op grond van deze wet verkrijgt. Zonder deze bepaling zou deze
studerende financieel ernstig kunnen worden gedupeerd.
Artikelen 104 tot en met 107
Verwezen zij naar het algemeen deel van de toelichting.
Artikelen 108 tot en met 111
In het algemeen deel van de toelichting is reeds op de strekking van deze
bepalingen ingegaan.
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
W. J. Deetman
De Minister van Landbouw en Visserij,
G. J. M. Braks
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L. de Graaf
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In deze bijlage wordt voor een achttal gezinssituaties het effect van de
invoering van het nieuwe stelsel weergegeven. Ter toelichting diene het
volgende.
De bedragen van de huidige stelsels betreffen de rijksstudietoelagen en
tegemoetkomingen in de studiekosten in het studiejaar 1984/1985 en de
kinderbijslagbedragen per 1 januari 1985. Wat betreft de kinderbijslagen
gaat het om de zogenaamde wegvallende gezinskinderbijslag als door
invoering van het nieuwe stelsel geen kinderbijslag meer zal worden
verleend voor de studerenden van 18 jaar en ouder.
Voor wat betreft de kosten van studie en levensonderhoud van de
studerende is voor de presentatie van de huidige stelsels gekozen voor een
kostenbedrag gelijk aan de maximale rijksstudietoelage plus f2912. Het
laatstgenoemde bedrag spoort met het kinderbijslagcriterium «in belangrijke
mate». Bij de toepassing van de kinderbijslagverlening wordt een dergelijk
kostenbedrag als richtsnoer opgenomen voor de maximaal in aanmerking
te nemen kosten van studie en levensonderhoud. Dit betekent, dat in de
presentatie van de effecten er rekening mee wordt gehouden, dat thans
naast een maximale rijksstudietoelage nog door de ouders eenmaal
kinderbijslag kan worden genoten: een in de praktijk veel voorkomende
situatie.
In situaties, dat de werkelijke kosten van studie en levensonderhoud
lager zijn dan dit maximale bedrag, kan dit resulteren in een lagere bijdrage
van de ouders in het huidige stelsel bij onderdeel A van de tabellen en in
een lager bedrag inkomsten huidig stelsel voor de studerende bij onderdeel
C van de tabellen. Studerenden in het secundair onderwijs (MBO en overig
voortgezet onderwijs) zullen in het nieuwe stelsel van studiefinanciering
een vast lesgeld van f772 moeten betalen, dat in de aanvullende financiering
wordt gecompenseerd. Thans moet door de ouders van deze studerenden
inkomensafhankelijk schoolgeld worden betaald. Om de vergelijking zuiver
te houden is als inkomen in het huidige stelsel tevens aangemerkt het
bedrag, dat de ouders thans minder dan het maximumbedrag aan schoolgeld
behoeven te betalen.
In onderdeel D van de tabellen wordt ingegaan op het effect van het
onderwijsretributiebeleid, dat bij invoering van het nieuwe stelsel zal leiden
tot een verhoging van het collegegeld in het WO tot f 1604 en in het HBO
tot f 1292 alsmede tot het invoeren van een vast lesgeld van f772 voor de
studerenden van 18 jaar en ouder in het secundair onderwijs. Als verschil
wordt gepresenteerd de verhoging van de collegegelden ten opzichte van
die in het studiejaar 1984/1985 cq. de verlaging van het vaste lesgeld ten
opzichte van het maximale schoolgeld in het studiejaar 1984/1985, voor
zover die verhoging of verlaging niet wordt gecompenseerd in de aanvullende financiering in het nieuwe stelsel. Het verschil is voorts uitgedrukt in
een percentage van het belastbaar inkomen van de ouders.
Tabel 1. Thuiswonende MBOstuderende van 19 jaar, geen andere kinderen in het gezin
(in de veronderstelling dat naast een maximale rijksstudietoelage nog recht op eenmaal
kinderbijslag bestaat)
A. Effect voor de ouders
Belastbaar
inkomen
ouders
in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Bijdrage ouders in f
huidig stelsel
f 10 459 minus
beurs, rv en/of
kinderbijslag
5858
6886
7273
7332
7332

(56%)
(66%)
(70%)
(70%)
(70%)

Voordeel ouders
nieuw iitelsel
f 7246 minus
basisbe urs en
aanv. toelage

in f

in % van in % van
belastouderbijbaar in- drage
komen
thans

0
2588
3726
3726
3726

5858
4298
3547
3606
3606

29,3
10,7
5,9
4,5
3,6

( 0%)
(36%)
(51%)
(51%)
(51%)
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62
49
49
49

48

B. Effect studerende

als beurs
als lening
als ouderbijdrage

Inkomsten in
huidig stelsel

Inkomsten in
voorstel

Verschil

f 10 459

f 7246

-

op min.
niveau

op max.
niveau

op min.
niveau

op max.
niveau

44%
0%
56%

30%
0%
70%

79%

49%

21%
0%

0%
51%

f 3213

C. Effect voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
huidig stelsel
(rs + kb)

Inkomsten
nieuw stelsel

20
40
60
80
100

4601
3573
3186
3127
3127

7246
4658
3520
3520
3520

000
000
000
000
000

Verschil
in f

in %
2645
1085
334
393
393

+ 13,2
+ 2,7
+ 0,6
+ 0,5
+ 0,4

D. Effect van de voorgestelde retributieverhoging voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
nieuw stelsel
zonder retr.
verhog ing

Retributieverhogi ng

20
40
60
80
100

7246
4658
3528
3520
3520

-

000
000
000
000
000

Inkomsten
nieuw stelsel
incl. retr.
verhoging
7244
4656
3520
3520
3520

2
2
2
2
2

Verschil
in %

in f

0
0

+
+
+

2
2
2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tabel 2. Thuiswonende HBO-studerende, f 1000 reiskosten, geen andere kinderen in het
gezin (in de veronderstelling dat naast een maximale rijksstudietoelage nog recht op
eenmalig kinderbijslag bestaat)
A. Effect voor de ouders
Belastbaar
inko'men
ouders
in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Bijdrage ouders in f

Voordeel ouders

huidig stelsel
f 11 463 minus
beurs, rv en/of
kinderbijslag

nieuw stelsel
f 8 2 5 0 minus
basisbe urs en
aanv. toelage

1720
5170
8336
8336
8336

2588
3730
3730
3730

(15%)
(45%)
(73%)
(73%)
(73%)

0

( 0%)
(31%)
(45%)
(45%)
(45%)

in f

in % van
belastbaar inkomen

in % van
ouderbijdrage
thans

1720
2582
4606
4606
4606

8,6
6,5
7,7
5,8
4,6

100
50
55
55
55
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B. Effect studerende

als beurs
als lening
als ouderbijdrage

Inkomsten in
huidig stelsel

Inkomsten in
voorstel

Verschil

f 11 463

f8250

-

op min.
niveau

op max.
niveau

op min.
niveau

op max.
niveau

53%
32%
15%

27%,
0%
73%

70%
30%
0%

55%
0%
45%

f 321

C. Effect voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouder in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Inkomsten
huidig stelsel
(rs + kb)

Inkomsten
nieuw stelsel

9743
6293
3127
3127
3127

8250
5662
4520
4520
4520

Verschil
in f

in %
1493
631
1393
1393
1393

+
+
+

7,5
1,6
2,3
1,7
1,4

D. Effect van de voorgestelde retributieverhoging voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders
in f

Inkomsten
nieuw sitelsel
zonder retr.
verhogi ng

Retributieverhogi ng

20
40
60
80
100

8250
5662
4520
4520
4520

514
514
514
514
514

000
000
000
000
000

Inkomsten
nieuw stelsel
incl. retr.
verhoging
8764
6174
4520
4520
4520

Verschil
inf

-

in %

0
0
514
514
514

-

0,0
0,0
0,9
0,6
0,5

Tabel 3. Uitwonende WO-studerende, neen andere kinderen in het gezin (in de
veronderstelling dat naast een maximale rijksstudietoelage nog recht op eenmaal
kinderbijslag bestaat)
A. Effect voor de ouders
Belastbaar
inkomen
ouders
in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Bijdrage ouders in f
huidig stelsel
f 14 380 minus
beurs, rv en/of
kinderb ijslag
1720
5170
9358
9358
9358

(12%)
(36%)
(65%)
(65%)
(65%)

Voordnel ouders
nieuw stelsel
f 11 520 minus
basisb eurs en
aanv. 1:oelage

in f

in % van
belastbaar inkomen

in % van
ouderbijdrage
thans

0
2588
4000
4000
4000

1720
2582
5358
5358
5358

8,6
6,5
8,9
6,7
5,4

100
50
57
57
57

( 0%)
(22%)
(35%)
(35%)
(35%)
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B. Effect studerende

als beurs
als lening
als ouderbijdrage

Inkomsten in
huidig stelsel

Inkomsten in
voorstel

f 14 380

f 11 520

Verschil

f 2860

op min.
niveau

op max.
niveau

op min.
niveau

op max.
niveau

56%
32%
12%

35%
0%
65%

74%
26%
0%

65%
0%
35%

C. Effect voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
huidig stelsel
(rs + kb)

Inkomsten
nieuw stelsel

20
40
60
80
100

12 660
9210
5 022
5 022
5 022

11 520
8 932
7 520
7 520
7 520

000
000
000
000
000

Verschil
in f

in %

1140
278
2498
2498
2498

5,7
0,7
4,2
3,1
2,5

D. Effect van de voorgestelde retributieverhoging voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
nieuw stelsel
zonder retr.
verhoging

Retributieverhoging

20
40
60
80
100

11
8
7
7
7

556
556
556
556
556

000
000
000
000
000

520
932
520
520
520

Inkomsten
nieuw stelsel
incl. retr.
verhoging
12
9
7
7
7

076
488
520
520
520

Verschil
in f

-

in %

0
0
556
556
556

-

0,0
0,0
0,9
0,6
0,5

Tabel 4. Uitwonende WO-studerende, thuiswonende 19-jarige MBO-studerende,
geen andere kinderen in het gezin (in de veronderstelling dat naast een maximale
rijksstudietoelage nog recht op eenmaal kinderbijslag bestaat)
A. Effect voor de ouders
Belastbaar
inkomen
ouders
in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Bijdrage ouders ir i

Voordeel ouders

f

huidig stelsel
f 24 839 minus
beurs, rv en/of
kinderbijslag

nieuw stelsel
f 18 766 minus
basisbeurs en
aanv. Itoelage

in f

in % van
belastbaar inkomen

in % van
ouderbijdrage
thans

6
11
14
15
15

0
2588
7726
7726
7726

6875
9222
7268
7312
7312

34,4
23,1
12,1
9,1
7,3

100
78
49
49
49

875
810
994
038
038

(28%)
(48%)
(60%)
(61%)
(61%)

( 0%)
(14%)
(41%)
(41%)
(41%)
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B1. Effect WO-studerende

als beurs
als lening
als ouderbi jdrage

Inkomsten in
huidig stelsel

Inkomsten
voorstel

f 14 380

f 11 520

Verschil

f 2860

op min.
niveau

op max.
niveau

op min.
niveau

op max.
niveau

59%
32%
9%

40%
0%
60%

74%
26%
0%

65%
0%
35%

B2. Effect MBO-studerende

als beurs
als lening
als ouderb jdrage

Inkomsten in
huidig stelsel

Inkomsten in
voorstel

Verschil

f 10 459

f 7246

-

op min.
niveau

op max.
niveau

op min.
niveau

op max.
niveau

46%
0%
54%

39%
0%
61%

79%
21%
0%

49%
0%
51%

f 3213

C. Effect voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Inkomsten
huidig stelsel
(rs + kb)

Inkomsten
nieuw stelsel

17 964
13 029
9 845
9 801
9 801

18
16
11
11
11

Verschil
in f

766
178
040
040
040

in %
802

3149
1195
1239
1239

+
+
+
+
+

4,0
7,9
2,0
1,5
1,2

D. Effect van de voorgestelde retributieverhoging voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
nieuw stelsel
zonder retr.
verhoging

Retr butieverhoging

20
40
60
80
100

18
16
11
11
11

554
554
554
554
554

000
000
000
000
000

766
178
040
040
040

Inkomsten
nieuw stelsel
incl. retr.
verhoging
19
16
11
11
11

320
732
062
040
040

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,19125, nr. 3

Verschil
in f

in %

0
0

-

532
554
554

0,0
0,0

-

0,9
0,6
0,5
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Tabel 5. Thuiswonende 19 jarige MBO studerende, thuiswonende 15-jarige SOstuderende, geen andere kinderen in het gezin (in de veronderstelling dat
naast een maximale rijksstudietoelage nog recht op eenmaal kinderbijslag bestaat)
A. Effect voor de ouders
Belastbaar
inkomen
ouders
in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Bijdrage ouders in f
huidig stelsel
f 10 459 minus
beurs, rv en/of
kinderb ijslag
(48%)
(58%)
(62%)
(63%)
(63%)

5069
6097
6484
6543
6543

Voordeel ouders
nieuw stelsel
f 7246 minus
basisbe urs en
aanv. toelage

in f

in % van
belastbaar inkomen

in % van
ouderbijdrage
thans

0
2238
3726
3726
3726

5069
3859
2758
2817
2817

25,3
9.6
4,6
3,5
2,8

100
63
43
43
43

( 0%)
(31%)
(51%)
(51%)
(51%)

B. Effect MBO-studerende

als beurs
als lening
als ouderbijdrage

Inkomsten in
huidig stelsel

Inkomsten in
voorstel

f 10 459

f 7246

Verschil

f 3213

op min.
niveau

op max.
niveau

op min.
niveau

op max.
niveau

52%
0%
48%

37%
0%
63%

79%
21%
0%

49%
0%
51%

C. Effect voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
huidig stelsel
(rs + kb)

Inkomsten
nieuw stelsel

20
40
60
80
100

5390
4362
3975
3916
3916

7246
5008
3520
3520
3520

000
000
000
000
000

Verschil
in f

+ 1856
+ 646
455
396
396

in %

9,3
1,6
0,8
0,5
0,4

D. Effect van de voorgestelde retributieverhoging voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Inkomsten

Retributie"H

zonder retr.
verhogi ng
7246
5008
3520
3520
3520

-

2
2
2
2
2

Inkomsten
nieuw stelsel
incl. retr.
verhoging
7244
5006
3520
3520
3520

Tweede Kamei, vergaderjaar 1984-1985, 19125, nr. 3

Verschil
in %

in f

+
+
+

0
0
2
2
2

-

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Tabel 6. Uitwonende WO-studerende, thuiswonende 17-jarige MBO-studerende,
geen andere kinderen in het gezin (in de veronderstelling dat naast een maximale
rijksstudietoelage nog recht op eenmaal kinderbijslag bestaat)
A. Effect voor de ouders
Belastbaar
inkomen
ouders
in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Bijdrage ouders in f

Voordeel ouders

huidig stelsel
f 14 380 minus
beurs. rv en/of
kinder bijslag

nieuw s telsel
f 11 520 minus
basisbe urs en
aanv. toelage

in f

in % van
belastbaar inkomen

in % van
ouderbijdrage
thans

911
4900
8144
8144
8144

0
888
4000
4000
4000

911
4012
4144
4144
4144

4,6
10,0
6,9
5,2
5,1

100
82
51
51
51

( 6%)
(34%)
(57%)
(57%)
(57%)

( 0%)
( 8%)
(35%)
(35%)
(35%)

B. Effect WO-studerende
Inkomsten in
huidig stelsel

Inkomsten in
voorstel

f 14 380

f 11 520

Verschil

t 2860

op min.
niveau

op max.
niveau

op min.
niveau

op max.
niveau

62%
32%
6%

43%
0%
57%

74%
26%
0%

65%
0%
35%

als beurs
als lening
als ouderbijdrage

C. Effecten voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
huidig stelsel
(rs + kb)

Inkomsten
nieuw stelsel

20
40
60
80
100

13
9
6
6
6

11
10
7
7
7

000
000
000
000
000

469
480
236
236
236

Verschil
in f

520
632
520
520
520

in %

1949
1152
1284
1284
1284

9,7
2,9
2,1
1,6
1,3

D. Effect van de voorgestelde retributieverhoging voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
nieuw stelsel
zonder retr.
verhoging

Retributieverhoging

20
40
60
80
100

11
10
7
7
7

556
556
556
556
556

000
000
000
000
000

520
632
520
520
520

Inkomsten
nieuw stelsel
incl. retr.
verhoging
12
11
7
7
7

076
188
520
520
520

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,19125, nr. 3

Verschil
in f

-

in %

0
0
556
556
556

-

0,0
0,0
0,9
0,6
0,5
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Tabel 7. Uitwonende WO-studerende, thuiswonende HBO-studerende, geen andere
kinderen in het gezin (in de veronderstelling dat naast een maximale rijksstudie
toelage nog recht op eenmaal kinderbijslag bestaat)
A. Effect voor de ouders
Belastbaar
inkomen
ouders
in f

20
40
60
80
100

000
000
000
000
000

Bijdrage ouders in f

Voordeel ouders

huidig stelsel
f 24 843 minus
beurs, rv en/of
kinderbijslag

nieuw stelsel
f 18 770 minus
basisbeurs en
aanv. toelage

in f

in % van
belastbaar inkomen

in % van
ouderbijdrage
thans

2
8
12
15
15

0
2588
7730
7730
7730

2697
5494
4624
7506
7506

13,5
13,7
7,7
9,4
7,5

100
68
37
49
49

697
082
354
236
236

(11%)
(33%)
(50%)
(61%)
(61%)

( 0%)
(14%)
(41%)
(41%)
(41%)

B1. Effect WO-studerende

als beurs
als lening
als ouderbijdrage

Inkomsten in
huidig stelsel

Inkomsten in
voorstel

f 14 380

f 11 520

Verschil

f 2860

op min.
niveau

op max.
niveau

op min.
niveau

op max.
niveau

59%
32%
9%

40%
0%
60%

74%
26%
0%

65%
0%
35%

B2. Effect HBO-studerende

als beurs
als lening
als ouderbijdrage

Inkomsten in
huidig stelsel

Inkomsten in
voorstel

f 10 463

f 7250

Verschi

f 3213

op min.
niveau

op max.
niveau

op min.
niveau

op max.
niveau

55%
32%
13%

37%
0%
63%

66%
34%
0%

49%
0%
51 %

C. Effect voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
huidig stelsel
(rs + kb)

Inkomsten
nieuw stelsel

20
40
60
80
100

22
16
12
9
9

18
16
11
11
11

000
000
000
000
000

146
761
489
607
607

Verschil
in f

770
182
040
040
040

3376
579
1449
1433
1433
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—
+
+

16,9
1,4
2,4
1,8
1,4
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D. Effect van de voorgestelde retributieverhoging voor het gezin
Belastbaar
inkomen
ouders in f

Inkomsten
nieuw stelsel
zonder retr.
verhoging

Retributieverhoging

20
40
60
80
100

18
16
11
11
11

1070
1070
1070
1070
1070

000
000
000
000
000

770
182
040
040
040

Inkomsten
nieuw stelsel
incl. retr.
verhoging
19
17
11
11
11

840
252
582
040
040
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Verschil
in f

-

in %

0
0
528
1070
1070

-

0,0
0,0
0,9
1.3
1.0
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