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EINDVERSLAG
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Na kennisneming van de memorïe van antwoord zijn in de vaste
Commissie voor onderwijs en wetenschappen1 alleen door leden van de
fractie van Groen Links enkele vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

Onder het voorbehoud dat de regering deze tijdig zal hebben beant–
woord, acht de Commissie de openbare beraadslaging over het
wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

De leden van de fractie van Groen Links hadden met de nodige terug–
houdendheid kennis genomen van de antwoorden van de regering. Op
wezenlijke punten waren deze leden nog niet overtuigd door de
argumentatie van de regering. De leden van de fractie van Groen Links
zagen in de voorgestelde omzetting van de indexering van welvaartsvast
naar waardevast een principiële verschuiving in de gedachtengang over
het doel van de Wet studiefinanciering (WSF). Van uitkering ten behoeve
van de kosten van levensonderhoud voor studerenden wordt de WSF nu
een doeluitkering voor het «doen van een investering». Deze leden
vroegen de regering deze koerswijziging nader uiteen te zetten. Omdat
het budget voor studenten wel jaarlijks wordt aangepast aan de prijs–
index, naar deze leden meenden, zou deze wijziging bovendien inhouden
dat de ouderlijke bijdrage respectievelijk het te lenen bedrag jaarlijks
groter zou moeten worden. Is deze veronderstelling juist, zo vroegen de
hier aan het woord zijnde leden?

In de memorie van antwoord werd door de regering op een suggestie
van deze leden ten aanzien van de wijziging van de grondslag geconsta–
teerd dat zij deze wijziging van de grondslag afwezen. Deze constatering
was vooralsnog juist. De leden van de fractie van Groen Links nodigden
de regering uit hen alsnog te overtuigen van de juistheid van de keuze
voor de AKW-indexeringsgrondslag.

Ten aanzien van de incidentele effecten, die blijkens de memorie van
antwoord in het huidige voorstel zijn uitgebannen wilden de leden van de
fractie van Groen Links van de regering weten hoe zij zo zeker kan zijn
dat deze bij aansluiting bij de AKW-grondslag niet zullen optreden. Óok
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het AKW-beleid is onderwerp van politieke besluitvorming, en als
zodanig onderhevig aan veranderingen. Zouden deze veranderingen niet
ook onbedoelde effecten kunnen hebben voor de WSF, zo vroegen deze
leden?

Bij doorrekening van de vergelijking van de normbedragen voor de
huidige situatie tussen de huidige indexering en de nieuw in te voeren
indexering bleek de leden van de fractie van Groen Links dat er verschil
zou zijn ontstaan van f 22,21 per maand. Deze leden vroegen de regering
of dit bedrag gezien moet worden als een overcompensatie, die
voorkomt uit de huidige systematiek? Als dit zo is, waarom was dan niet
al veel eerder gekozen voor de nieuwe indexeringssystematiek, of voor
reparatiewetgeving op dit punt, zo vroegen deze leden tenslotte?

De voorzitter van de Commissie,
Van Leyenhorst

De griffier van de Commissie,
Hillen
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