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NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
19 november 1993

Ondergetekende is de leden van de vaste Commissie voor Weten–
schapsbeleid en Hoger Onderwijs erkentelijk voor de snelle schriftelijke
behandeling van het onderhavige wetsvoorstel. Graag gaat hij in op de
vragen die zijn gesteld.

De leden van de CDA-fracties vragen naar het verband tussen de tekst
van het onderhavige wetsvoorstel en het voornemen de OV-Studenten–
kaart BV over te hevelen naar de nieuwe Informatie Beheer Groep (IBG).
Voorts vragen deze leden naar de stand van zaken en de verdere parle–
mentaire procedure met betrekking tot deze operatie.

De huidige Wet op de studiefinanciering (WSF) geeft de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen de bevoegdheid om met een rechts–
persoon overeen te komen dat deze de toekenning van de reisvoor–
ziening en de beëindiging daarvan zal uitvoeren (artikel 32a, eerste lid,
WSF). Van deze bevoegdheid is thans gebruik gemaakt bij de overeen–
komst met de OV-bedrijven van 11 november 1988, waarin voorzien is in
de gezamenlijke oprichting en instandhouding van de OV-Studentenkaart
BV ten behoeve van de uitvoering van de toekenning van de reisvoor–
ziening en van de beëindiging daarvan. Het onderhavige wetsvoorstel
wijzigt in die bevoegdheid niets. Weliswaar behoort volgens artikel 3 van
het onderhavige wetsvoorstel de uitvoering van de WSF tot de taken van
de IBG, maar blijkens artikel 23 van dit wetsvoorstel, wordt de in artikel
32a van de WSF geregelde taak van toekenning en beëindiging van de
reisvoorziening niet aan de IBG opgedragen. Dit zou ook ongewenst zijn
gegeven de wijze waarop de uitvoering van de reisvoorziening - namelijk
via onderhandelingen over een contract - wordt ingevuld. Deze onder–
handelingen blijven een bevoegdheid van de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen.

In september 1993 is door de Minister van Onderwijs en Weten–
schappen een overeenkomst ondertekend over de verlenging van de
huidige overeenkomst met de OV-bedrijven tot 1 november 1994. Op 28
oktober 1993 is vervolgens door de minister een overeenkomst getekend
met de OV-bedrijven over de invulling van de reisvoorziening in de
periode van 1 november 1994 tot 1 november 1998. Beide overeen–
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komsten zijn bij brief van 29 oktober 1993 aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer toegezonden. In laatstgenoemde overeenkomst is onder
andere bepaald dat de uitvoering van de toekenning en van de beëin–
diging daarvan in genoemde periode verzorgd zal worden door de Infor–
matiseringsbank (IB), dan wel haar rechtsopvolger.

Een en ander wordt opgedragen via een daartoe te sluiten contract
tussen de IB enerzijds en de Staat en de OV-bedrijven anderzijds. Aan dit
contract wordt thans gewerkt. De keuze voor de IB is unaniem genomen
na uitvoerig overleg over en onderzoek naar de offertes die zowel de IB
als de OV-Studentenkaart BV hiertoe uitgebracht hadden. In het contract
met de IB zal worden opgenomen de nader overeen te komen overdracht
van aandelen in de OV-Studentenkaart BV van de Staat en de
OV-bedrijven naar de IB dan wel haar rechtsopvolger. Ook de gevolgen
voor het personeel van de BV zullen hierin geregeld worden.

De invulling van de reisvoorziening is binnen de beperkingen van
artikel 32a WSF een bevoegdheid van de Minister van Onderwijs en
Wetenschappen. Het onderhavige wetsvoorstel wijzigt aan die
bevoegdheid niets. Wel wordt de aanspraak op schadevergoeding, die de
studerende thans op grond van artikel 32a vijfde lid WSF, jegens de
minister heeft indien hij de kaart niet tijdig ontvangt, door het onder–
havige wetsvoorstel gewijzigd in een aanspraak jegens de IBG. Strikt
genomen is de nieuwe invulling van de reisvoorziening (middels een
keuze tussen een week– en een weekendkaart) alsmede de uitvoering
daarvan door de IBG, mogelijk zonder wijziging van de WSF. Een derge–
lijke wijziging van de WSF zal echter wel worden voorbereid, in ieder
geval betrekking tot de in– en excassobepalingen. Ook de in het nieuwe
opgenomen voorstellen uit de notitie Vereenvoudiging studiefinanciering
(Kamerstukken II, 23 060, nr. 1) vergen wijziging van de WSF. Bovendien
zullen ook de overige voorstellen uit deze notitie met betrekking tot de
OV-Studentenkaart, namelijk de publiekrechtelijke verstrekking van die
kaart en de gevolgen daarvan voor de rechtsbescherming van de stude–
renden, in dat wetsvoorstel tot wijziging van de WSF worden meege–
nomen. Tevens zal in dat wetsvoorstel duidelijker worden vastgelegd dat
de uitvoering van de reisvoorziening door de IBG niet op basis van het
onderhavige wetsvoorstel plaatsvindt, maar uit hoofde van de afspraken
gemaakt in een privaatrechtelijke overeenkomst.

Voorts vragen deze leden hoe in de praktijk de budgettaire verantwoor–
delijkheid van de Staten-Generaal voor het doen en laten van de IBG
gedragen zal worden. Zij wijzen op het voorbeeld van de overschrijding
van het voor studiefinanciering beschikbare budget.

Ondergetekende merkt op dat voor het antwoord op deze vraag onder–
scheid moet worden gemaakt tussen de apparaats-uitgaven en de
programma-uitgaven. Een overschrijding van het studiefinancierings–
budget behoort tot de laatste categorie. Daarvoor geldt dat er ten
opzichte van de situatie van voor de verzelfstandiging geen wijziging
optreedt, omdat de programmabudgetten ook na de verzelfstandiging
geheel onder de verantwoordelijkheid van de minister zullen blijven
berusten. Zij behouden hun plaats onder de daartoe bestemde artikelen
van de begroting van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

De situatie met betrekking tot het apparaatsbudget wijzigt wel. Op
grond van artikel 10 van het onderhavige wetsvoorstel stelt de minister
jaarlijks in overleg met de IBG het budget vast en neemt dit bedrag op in
de begroting van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Het
parlement kan zich derhalve over de omvang van het budget uitspreken.
Wat betreft de controle op het beheer van het apparaatsbudget merkt
ondergetekende het volgende op. In het kader van zijn verantwoorde–
lijkheid voor een ordelijk en controleerbaar financieel beheer van de
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begroting van het departement, heeft de minister op grond van het
onderhavige wetsvoorstel een aantal instrumenten om de rechtmatigheid
en doelmatigheid van het financieel beheer inzake het apparaatsbudget
te controleren. Het betreft de mogelijkheid de controlewerkzaamheden
van de accountant van de IBG te controleren alsmede de mogelijkheid
een onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer, de organisatie en
het beleid van de IBG te laten uitvoeren. Ook kan de minister onrecht–
matig gedane uitgaven in mindering brengen op het apparaatsbudget
van een volgend kalenderjaar. Het parlement kan de minister voor het
gebruik van die instrumenten ter verantwoording roepen.

Tot slot vragen de leden van de CDA-fractie welke wijzigingen in het
comptabel bestel relevant zijn voor de IBG.

Het comptabel bestel blijft in zijn geheel van toepassing op het beheer
van programmagelden. Wijzigingen in het comptabel bestel die daarop
betrekking hebben zullen met andere woorden in volle omvang moeten
worden meegenomen bij het in artikel 14 van de onderhavig wetsvoorstel
genoemde financiële beheer van programmagelden door de IBG. Op het
beheer van het apparaatsbudget van de IBG is de Comptabiliteitswet niet
langer van toepassing, hetgeen tot de conclusie leidt dat wijzigingen in
het comptabel hierop geen invloed zullen hebben.

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,
M. J. Cohen
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