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[01-04-2022 18:28:17] Notaoverleg sf: Berichten en gesprekken warden end-to-end versleuteld. Niemand 
buiten deze chat kan ze lezen of beluisteren, zelfs WhatsApp niet. 
[01-04-2022 18:28:17]5.1.2e 	heeft de groep Notaoverleg sf gemaakt 
[01-04-2022 18:28:17]5.1.2e 	heeft u toegevoegd 
[01-04-2022 18:29:02] 5.1,2e 	Dag alien, hierbij alvast een Whatsapp groep voor maandag (en 
dit weekend). Voor nu alien een nine avond! 
[01-04-2022 18:30:01]5.1,2e 	Is het nummer van 5.1.2e 06-5,1.2e (staat in de rijksgids nog 
bij I&W)? 
[01-04-2022 18:36:04] 5.1.2e 	Yes 
[02-04-2022 11:29:32]0.1 	neeft 5.1.2e 	toegevoegd 
[03-04-2022 10:50:02] 5.1. 2e 	Net met 5.12eargesproken dat ik erbijben morgen. 
[03-04-2022 19:08:57] 	.ze 	Ola! Vraag van CDA (lijkt op eerder VVD plan) 
[03-04-2022 19:08:59] 5.1.2e 	Kun je voor mij lets navragen? Stel, we beeindigen de 
halvering van het collegegela en orengen net bedrag over naar de basisbeurs. Dan betalen buitenlandse 
studenten weer het volledige collegegeld, maar zij krijgen geen studiebeurs. Wat is de geschatte 
opbrengst daarvan (ult de 178 miljoen 2023 voor de halvering van het collegegeld wordt oak de halvering 
voor EER studenten betaald)? 
[03-04-2022 19:10:44]5.1.2e 	(OCW): Snap de vraag niet zo goed. Bel je me terug als je 
kan? 
103-04-2022 19:35:2515.1.2e 	(OCW): Heb met 5.1.2e gebeld en de vraag uitgezet bij 5.1.2e 

LUJ-u'4-2022 20:20:45] 5.1 .2e 	(OCW): Ha 5.1 .2e het gaat om ongeveer 15 miljoen dus circa 
9% van het totaal van liu 
En dan gaat het om EER studenten want niet-EER studenten betalen het instellingscollegegeld en daar 
wordt geen besparing gerealiseerd 
[03-04-2022 20:21:25] 5.1.2e 	(OCW): In antwoord op de vraag 5.1.2e Dus: 15 mm n van de 
170 mm n wordt opgebracnt aver ouiteniandse studenten 
[03-04-2022 20:32:26] 5 1 2e 	Dank u 
[03-04-2022 21:49:05] 5.1 .2e vrive: ivioeten we nog paraat blijven tot het coalitieoverleg klaar is, of  
taaien we af en zien we rnorcien verder? 
[03-04-2022 22:09:48] 5.1.2e 	Ik app het belangrijkste nu vast. Hang net op van 
terugkoppeling 
[03-04-2022 22:10:32] 5.1.2e 	2 moties CU (steun coalitie om in te dienen): 

Studenten meenemen in koopkrachtplaatjes. Idee komt vanuit ISO. Eppo Bruins heeft hier eerder keer 
motie over ingediend; kwam toen Nibud onderzoek ult. CPB heeft dit tot 2015 gedaan. 

Studenten met functiebeperking. Verzoek om de financiele positie te monitoren. En toe te werken naar 
centraal punt waar studenten met functiebeperking aanspraak op inkomensondersteuning kunnen doen. 
Individuele studietoeslag. Zit in de participatiewet. D66 maakte hier eerder groat punt van; bedragen 
verschilden per gemeente, nu landelijk gelijkgetrokken. Vraag nu: nu het toch is gelijk getrokken, 
waarom breng je dit dan ook niet onder bii DUO? 
[03-04-2022 22:12:30] 5.1.2e 	Er lijkt consensus in coalitie over halvering collegegeld 
terugdraaien, muv zorg onaerms en tecnnieK. 
NB: CU en WD willen de halvering ten goede laten komen aan basisbeurs, CDA en D66 aan verbreden 
aanvullend. Overleggen ze mamen in schorsing verder over. 
[03-04-2022 22:14:22]5.1.2e 	 <bijgevoegd: 00000020-PHOTO-2022-04-03-22-14-
22.jp9> 
[03-04-2022 22:14:45] 5.1.2e 	CDA lijkt af te stappen van de 26 euro per persoon. 
[03-04-2022 22:16:30] 5.1.2e 	WD komt niet met een motie. Hecht in de eventuele 
coalitiemotie aan doel "mtaaeninKornens neipen" voorop. Vindt het ingewikkeld dat een evt grens van 
70.000 betekent dat mensen met ouders inkomen 75.000 erop achteruit gaan door halvering collegegeld 
[03-04-2022 22:18:34] 5.1.2e 	CU stelt dat van het miljard tijdens formatie gezegd is dat 
hiervoor de oude basisbeurs zou Kunne terugKeren. NB: dubbelcheck morgenochtend op stevige Iijn voor 
minister obv stukken gewisseld met bureau kabinetsformatie waaruit duidelijk blijkt dat gevraagd is wat 
voor het politiek overeenqekomen bedraq van een miljard magelijk zou zijn (en ons antwoord daarop) 
[03-04-2022 22:19:28] 5.1.2e 	<bijgevoegd: 00000024-PHOTO-2022-04-03-22-19-
28.jpg> 
[03-04-2022 22:19:38] 5 1 2e 	Verdet zou CU deze variant op tafel willen? 
[03-04-2022 22:25:42] 5.1.2e 	ISO zou halvering collegegeld steunen, LSVB nog 
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onduidelijk 
[03-04-2022 22:26:32] 5.1.2e 	 En morgenochtend komt CDJA nog met een plan waarin 
terugbetaaltermijn leenstetset teruggaat naar 15 jaar en overheid een geste moet maken in kwijtschelden 
rest oid (klonk vaag, maar bepaald niet als gratis biertje) 
[03-04-2022 22:29:51] 5.1 .2e Prive: Ok, helder. 
[03-04-2022 22:30:16] 5.1 .2e Prive: Deze blijft kwetsbaar, want maatregel via halvering blijft 
ondoelmatig. Maar dat is aan nun probleern. En het land, maar ja. 
[03-04-2022 22:31:03] 5.1 .2e 	 Goed om CU heel duidelijk te maken dat opplussen 
basisbeurs niet gratis kan en aat ze aus moeten kiezen ten koste van andere bestedingen 
[03-04-2022 22:31:32] 5.1.2e Prive: Voor morgen noteer ik: 
1. Wat is er nu precies mar ae formatie gegaan en wat kan M daarover zeggen. 
2. QA over CDJA-plan als we dat eenmaal hebben 
[03-04-2022 22:31:43] 5.1 .2e Prive: (Studietoeslag hebben we al uitstaan) 
[03-04-2022 22:31:46] 0. 1.ze 	 Ja en die twee CU moties 
[03-04-2022 22:31:47] 5.1.2e 	 Oke 
[03-04-2022 22:32:03] 5.1 .2e 	Koopkrachtplaatje hebben we al een QA op. Kunnen we prima 
vragen, maar uiteindelijK clam wij er niet over. 
[03-04-2022 22:32:55] 5.1 .2e Prive: Wat ik nog wet even wit markeren: we kunnen variantjes uit blijven 
draaien tot we een ons wegen, prima, maar die internetconsultatie kan er niet (tang) op wachten. Want 
het lijkt me dat ze ook 23/24 niet in gevaar willen brengen. 
[03-04-2022 22:33:08] 5.1.2e Prive: And on that note: slaap leiter en tot morgen 
[03-04-2022 22:34:01] 0. .ze 	Ja dit heeft D66 a duidelijk gemaakt in CU en moet 
Robbert in zij
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[03-04-2022 	5.1.2e 	• Vraag Cda in de mail 
[04-04-2022 07:12:16] 5,1   2e 	GL begint in dit artikel over de 10k per student 
https://www.nrc.nlinieuws/z* uzziugyui/de-uitwonende-pechstudenten-lopen-veel-geld-mis-fleel-treurig  
a4106852 
[04-04-2022 07:59:11] 5.1.2e 
niet fysiek bij vandaag 
[04-04-2022 08:03:30] 5.1 .2e 
[04-04-2022 08:49:50] 5.1 .2e 
handiger dan de Max vatoetzaat 
[04-04-2022 08:55:52] 5.1 .2e 
[04-04-2022 08:56:44] D. .ze 
weer stit 
[04-04-2022 09:02:24] 5.1 .2e 
[04-04-2022 09:42:06] D. .ze  

Ha collega's, doe net een zelftest en die is positief. Ben er dus  

PvdA is ook ziek, misschien spreekt GL mede namens hen 
Vooroverleg is zo in de ministerskamer op de le verdieping. Is 

(OCW): 5-126  regett een webex voor het vooroverteg 
Kan ae link ook naar mij? Ben er bijna, maar tram staat nu 

Aileen 5.1.2e is te verstaan 
Kan 51.2e  ook toegevoegd? 

[ALLES HIERVOOR KAN WEG, WANT NIET MET 5-1 -2e GEWISSELD] 

[04-04-2022 09:59:13] 5.1 .2e 	heeft 5.1.2e 	toegevoegd 
[04-04-2022 10:07:50] 5.1.2e 	Vragen earn) voor de Dieren: 
- hoe bedragen basisbeurs, aanvuiienae beurs en compensatieregeting tot stand zijn gekomen (wij vinden 
die bedragen te laag). 
- de intrinsieke waarde van onderwijs en onderzoek votgens de minister & daarbij de waarde van zijpaden 
zoals een extra studie. 
- wat er geleerd is uit het leenstelsel-dossier 
- mogetijkheden voor verlagina aanvraagdruk voor studenten met een functiebeperking. 
[04-04-2022 10:26:00] 5.1.2e 	Wat vroeg vdM nou precies? 

Met 15 miljoen bedoelt hij internationale studenten 
Nemen we expliciet mee in antwoord, dat hij dat geld niet 

[04-04-2022 10:26:10] 0, .ze 
[04-04-2022 10:26:26] 5.1.2e 
twee keer kan uitgeven 
[04-04-2022 10:29:59] 5.1 .2e 	Hij zegt halvering colt geld zo in te willen zetten dat we er op 
verdienen. 
[04-04-2022 10:35:05] 5.1 .2e 	Kan iemand uitzoeken of cottegegeld komende jaren alleen stijgt 
met inflatie of dat er noq extra stilaingen aankomen? 
[04-04-2022 10:38:53] 5.1 .2e 	(OCW): Doen we. 
[04-04-2022 10:39:40] 5.1.2e 	(OCW): <bijgevoegd: 00000056-PHOTO-2022-04-04-10-39-
39.jpg> 
[04-04-2022 10:40:26] 5.1 .2e 
[04-04-2022 10:54:16] 0.1 ze (OCW): <bijgevoegd: 00000058-PHOTO-2022-04-04-10-54- 
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16.jpg> 
[04-04-2022 10:56:06] 5.1.2e 	Geen officiele vraag van maken. Aileen als achtergrondinfo in geval 
door gevraagd wordt. 
[04-04-2022 11:00:22] 5.1.2e 	Vraag M: Kunnen we uitrekenen wat de verbreding naar 70k 
doet met de hoogte van ae maximaie aanvullende beurs als we de basisbeurs vasthouden? 
[04-04-2022 11:07:13] 5.1.2e 	 Vraag minister: Kunnen we uitrekenen wat de verbreding 
naar 70k doet met de hooqte van ae maximaie aanvullende beurs als we de basisbeurs vasthouden? 
[04-04-2022 11:20:21] 5.1.2e 	 <bijgevoegd: 00000062-PHOTO-2022-04-04-11-20-
21.jpg> 
[04-04-2022 11:20:21] 5.1.2e 	 <bijgevoegd: 00000063-PHOTO-2022-04-04-11-20-
21.jpg> 
[04-04-2022 11:20:27] 5 1 2e 	 Tekst CDA nog 
[04-04-2022 11:46:34] 5.1.2e 	uggen antwoorden op schema?... 
[04-04-2022 11:47:01] 5.1.2e 	We gaan nu ineens hard qua sprekers. 
[04-04-2022 11:47:54] 0.1 .ze 	Ja liggen op schema. 
[04-04-2022 11:48:22] 5 1 2e 	Hoeveel sprekers nog? Hebben geen sprekerslijst. 
[04-04-2022 11:48:33] 5.1.2e 	2 na bbb 
[04-04-2022 11:48:45] o. i.ze 	Ok. 
[04-04-2022 11:53:28] 5 1 2e 	 5.1.2e zullen we zo in ministerskamer afspreken? 
[04-04-2022 11:53:38] 5.1.2e 	 vie moet vrij zijn, want geen debat plenair 
[04-04-2022 11:54:02] 5.1.2e 
[04-04-2022 11:54:04] o. 1.ze 	 Hier echt te krap 
[04-04-2022 11:57:03] 5 1 2e 	 Heb 45 min schorsing incl lunch afgesproken met voorzitter  
[04-04-2022 11:57:46] 5.1.2e 
[04-04-2022 12:04:25] 5.1.2e 
[04-04-2022 12:15:29] 5.1.2e 
[04-04-2022 12:15:55] 0 I ze 
[04-04-2022 13:37:22] 5.1.2e 
[04-04-2022 13:37:23] 5.1.2e 
[04-04-2022 13:48:51] 3. i.e 
helemaal toch? 
[04-04-2022 13:50:03] 5.1.2e 	(OCW): Er blijft geen 15 min over nee. Die 15 mm n is al 
onderdeel van 170 min. 
[04-04-2022 13:50:43] 5.1.2e 	(OCW): Maar als vd Molen vervolgt met: die 15 min moet ook 
naar studenten, kan het antwoora aaarop best ja zijn 
[04-04-2022 13:51:06] 5.1.2e 	Ja, maar komt dus niet bovenop die 170, toch 
[04-04-2022 13:51:15] 3. 1.ze 	(OCW): Nee dat niet 
[04-04-2022 14:10:08] o. 1 .ze 	 CU werkt hieraan 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende dat er in de hoofdlijnenbrief over de herinvoering van de basisbeurs geen varianten zijn 
uitgewerkt met een hogere basisbeurs als uitgangspunt; 

verzoekt de regering varianten uit te werken met een hogere basisbeurs — bij benadering de 
gelndexeerde bedragen van het oude stelsel — als uitgangspunt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van der Graaf 

Ga hierover gesprek aan met ook de anderen in coalitie 
[04-04-2022 14:10:52] 5.1.2e 	Ok. Hoe past dat in proces wetsvoorstel, 5.1.2e 
[04-04-2022 14:11:49] o. 1.ze 	(OCVV): Als ze varianten verwachten voor internetconsultatie, 
dan past dat niet. 

Eventueel varianten sturen tijdens internetconsultatie zou wet kunnen. Maar vraag me af of dat helpt. Ze 
moeten elkaar dan alsnoq vinden. 
[04-04-2022 14:13:57] 5.1.2e 	Ja, eens. We moeten echt nu meer helderheid krijgen en niet 

UK. 
Ik heb ministerskamer vrijgemaakt 
Wii zijn in ministerskamer 

'5'.1 .2e komt zo dadelijk jullie kant op. 5 minuten. 
<ougevoegd: 00000080-PHOTO-2022-04-04-13-37-22.jpg> 
<biiaevoegd: 00000081-PHOTO-2022-04-04-13-37-23.jpg> 

5.1.2e antwoord mbt 15 min dat robbert net gaf klopt niet 
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tegengesteide signalen uit coalitie 
[04-04-2022 14:19:00] 5.1.2e 	Graag snel antwoord op vraag Dassen mbt inflatie vs collegegeld 
vaststelling. 
[04-04-2022 14:19:12] 5 1 2e 	In april. 
[04-04-2022 14:19:51] 5.1 .2e rrIve: dees 
[04-04-2022 14:20:59] D. I .ze 	Hoeveel is die gestegen toy 2021-2022 
[04-04-2022 14:21:20] 5.1.2e 	SGP motie: Motie vertenging inkomen naar 70.000 
[04-04-2022 14:22:04] 5.1.2e 	VOLT: overweegt motie. De inflatie is inmiddq.lif, 11,9% (maart). 
Mogelijk tijdelijk, maar veraere ver oop Kennen we natuurlijk nog niet. Dit zou voor nu 262 euro aan 
collegegeld betekenen. Kan problemen vergroten voor veel studenten: 
[04-04-2022 14:22:31] 5.1.2e 	Met GL, PvdA en Dassen 
[04-04-2022 14:23:04] i e 	ien koste van hoogte bb? 
[04-04-2022 14:23:47] 5.1 .2e rrive: 22/23 stijgt 41 euro, ofwel 2%, tov 21/22. Gaat volgend jaar wss 
meer zijn dan dat, maar onautdeliik hoeveel. 
[04-04-2022 14:24:20] 5.1.2e 	Andere motie SGP: 
Verder nog verkenning van rtscaie mogelijkheden op tangere termijn voor aanvullende fiscale aftrek voor 
schulden opgebouwd onder leenstelsel. 
[04-04-2022 14:24:43] 5.1.2e 	Moties notaoverlegLW.docx <bijgevoegd: 00000101-Moties 
notaoverlegLW.docx> 
[04-04-2022 14:24:49) 5.1 .2e 	Moties GL 
[04-04-2022 I4:25:09j 0. *Le 	vvanneer wordt bepaald voor 2023-2024 
[04-04-2022 14:26:33] 5.1.2e 	3x ontraden... 
[04-04-2022 14:26:39] 5 12e 	Da's makkelijk 
[04-04-2022 14:28:26 5.1.2e rime. juni 2022 obv inflatie april 
[04-04-2022 14:29:08 D. I .ze 	VVat zou dan je antwoord zijn? Qua compensatie. 
[04-04-2022 14:29:27] 3.1 .Le 	(OCW): Niet op vooruitlopen. Te veel alsdan. En ongedekt 
[04-04-2022 14:30:51] 5.1.2e 	motie basisbeurs.docx <bijgevoegd: 00000109-motie 
basisbeurs.docx> 
[04-04-2022 14:30:59] 5.1.2e 	Motie BBB 
[04-04-2022 14:31:34] D. I 	verwijzen naar algehele kk discussie kabinet? 
[04-04-2022 14:31:54] 0 I Le 	(OCW): 
[04-04-2022 14:31:55] 5.1.2e 	BBB: en waarschijniijk nog lets over verzoek aan kabinet om 
concrete plannen wat er voor stuaenten uit de pechgeneratie gedaan zou kunnen worden en wat voor 
financiele middelen daarvoor nodiq zouden zijn 
[04-04-2022 14:32:38] 	 CDA vraagt of dit Oordeel Kamer kan krijgen: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet een nieuwe studiebeurs voor studenten per studiejaar 2023-2024 invoert; 

overwegende dat uit onderzoeken blijkt dat vooral studenten met ouders met een middeninkomen in de 
knel komen en deze groep mogelijk geholpen kan zijn met een verbreding van de aanvullende beurs of 
een verhoging van de basisbeurs; 

overwegende dat als het terugdraaien van de halvering van het collegegeld in het eerste studiejaar 
betrokken wordt, er meer varianten zijn om ook studenten met ouders met een middeninkomen er 
financieel op vooruit te laten gaan; 

verzoekt het kabinet bij de nadere uitwerking .van de hoofdlijnen herinvoering basisbeurs de regeling 
verlaagd wettelijk collegegeld te betrekken en te onderzoeken of de bijbehorende middelen ingezet 
kunnen worden via het verbreden van de inkomensgrens van de aanvullende beurs of het verhogen van 
de basisbeurs, de effecten hiervan op de diverse inkomensgroepen in beeld te brengen en hierbij mede 
als criterium te hanteren dat in 2023/2024 de nieuwe basisbeurs ingevoerd wordt, 

verzoekt het kabinet de Kamer een voorstel te doen toekomen om het verlaagd wettelijk collegegeld als 
beleidsinstrument te behouden voor specifieke tekortberoepen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
[04-04-2022 14:37:13] 	Prive: 1k heb 5.1.2e een aangepast voorstel voor de laatste 'verzoekt'. Om 
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te moaen betrekken voor hetzelfde duel. Verder prima wmb 

	

.1.2e 	51'2e  ben jij ook akkoord? 

	

. .ze 	ivemen jullie straks printjes mee van de moties? 
1.2e rrive: van wat we hebben, ja. 

	

.ze 	Akkoord. 

	

.1.2e 	Akkoord 

	

.1.2e 	Mits 5.1.2e dit in proces vindt passen 
1.2e rrive: Ja, past. run dat er geen brief tussendoor moet. Dit nemen we dan 
ept-wetsvoorstel. 

	

.1.2e 	Wij komen zo naar de zaal, 51-26  

.1.2e 

	

ze 	Heb voorzitter gevraagd om 20 min op moment dat moties 

ook andere instrumenten 
[04-04-2022 14:37:43] 5 
[04-04-2022 14:38:25] 0 
[04-04-2022 14:39:06] 5. 
[04-04-2022 14:39:40] 0 
[04-04-2022 14:39:45] 5 
[04-04-2022 14:40:00] 5 
[04-04-2022 14:40:56] 5. 
gewoon mee bij het conc 
[04-04-2022 14:44:01] 5 
[04-04-2022 14:44:12] 5 
[04-04-2022 14:44:22] 0 
zijj uitgesproken 

	

04-04-2022 14:44:36] 5.1 .2e 	Ok, dan beter ministerzaal? 
04-04-2022 14:45:11] 0.1 .,fie 

Waar moties geprint women nu niet pienatr 

	

[04-04-2022 14:52:21] 5.1.2e 	Ok 

	

[04-04-2022 14:56:53] 5.1 .2e 	Vraag VOLT: weten jullie dit? Een vraagje nog: wanneer wordt 
het collegegeld voor 20z.5-zuzff vastaesteld? 

	

[04-04-2022 14:57:35] 5.1 .2e 	Moties VOLT over: 
Terugkeer naar basisbeurs 	aeneratietoets, bevriezing collegegeld 

	

[04-04-2022 15:00:07] 5.1 .2e 	Juni 2022 op basis van inflatie april. 

	

[04-04-2022 15:01:48] 5.1.2e 	Thx moties SGP in de mail 

	

[04-04-2022 15:01:49] 0. i .ze 	De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet een nieuwe studiebeurs voor studenten per studiejaar 2023-2024 invoert; 

overwegende dat uit onderzoeken blijkt dat vooral studenten met ouders met een middeninkomen in de 
knel komen en deze groep mogelijk geholpen kan zijn met een verbreding van de aanvullende beurs en 
een verhoging van de basisbeurs; 

overwegende dat als het terugdraaien van de halvering van het collegegeld in het eerste studiejaar 
betrokken wordt, er meer varianten zijn om ook studenten met ouders met een middeninkomen er 
financieel op vooruit te laten gaan; 

Verzoekt de regering bij het voorliggende studiebeursvoorstel aanpassingen te onderzoeken hoe ook 
studenten met ouders met een middeninkomen gericht en/of extra financieel ondersteund kunnen 
worden, bijvoorbeeid door verhoging van de basisbeurs en verbreding van de aanvullende beurs, en de 
invoering per studiejaar 2023-2024 als criterium te hanteren, 

verzoekt het kabinet een voorstel te doen hoe om een deel van deze middelen aangewend kan worden 
voor scholing richting specifieke tekortberoepen, 

en gaat over tot de orde van de (Jag. 

	

[04-04-2022 15:03:12] 5.1.2e 	Reactie Sgp: Daar zit nog de nodige ruimte en flexibiliteit voor 
zorgvuldige uitwerking 
[04-04-2022 15:03:22] 5.1.2e 
[04-04-2022 15:04:02] 0. i 
[04-04-2022 15:19:34] 5 1 2e 
[04-04-2022 15:19:49) 5.1.2e 
[04-04-2022 15:20:391 5.1.2e 
natuurlijk de toezegging van ae min 
ontvangen, zodat we daar noq over in debat kunnen gaan met de minister. 

Ruim voor het wetsvoorstel 
untraden geen dekking 
Idem 

Kunnen we dit toezeggen? Anders alsnog een motie 
<bijgevoegd: 00000144-PHOTO-2022-04-04-15-27- 

UK 

Ja kan ook. Maar ik kom wel eerst daar heen. Weet niet 

CDA VVD en D66 staan bier nu onder 
uit pericht is verwijderd. 

<bijgevoegd: 00000137-PHOTO-2022-04-04-15-19-34.jpg> 
<bijgevoegd: 00000138-PHOTO-2022-04-04-15-19-49.jpg> 
Geen motie generatie toets van Volt: Generatietoets hebben we 

ster. Graag zouden we daarin wel echt ruim op tijd een brief willen 

[04-04-2022 15:20:59] 5.1 .2e 
[04-04-2022 15:23:26] 3. i .ze 
[04-04-2022 15:23:36] 5.1 .2e 
[04-04-2022 15:27:24] 5.1 .2e 
[04-04-2022 15:27:38] 0. i .ze 
38.jpg> 
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16:22:48] 5.1.2e 	Bij openbaarmaken achterliggende CA stukken.. 
16:22:59] 5.1.2e 
.kabinetsformattezuzi.nydocumenten/brieven/2022/02/15/uitvraagbrief-ocw-afschaffing- 

16:23:2015.1 .2e 
16:24:44] 5.1.2e 
16:45:42] 5 1 2e 
16:45:47] 5.1.2e 
16:46:00] 5.1.2e 
16:50:32] 0. 1 .ze 
17:30:2415 1 2e 
17:30:26] 5.1.2e 
13:34:191o. I .Le 

/Vies staat op Kabinetsformatie.n1 
<bijgevoegd: 00000168-PHOTO-2022-04-04-16-24-44.jpg> 

internetconsultatie begint volgende week 
tenzij ze eerder stemmen :D 
Dus eerder stemmen graag! 

(OCW): We komen zo naar de ambtenarenkamer 
<bijgevoegd: 00000173-PHOTO-2022-04-04-17-30-24.jpg> 
<bijcievoecid: 00000174-PHOTO-2022-04-04-17-30-26.jpg> 

Hi 5.1.2e hier een idee voor de motie: 

[04-04-2022 15:27:45] 5.1.2e 
[04-04-2022 15:28:04] 5.1.2e 
[04-04-2022 15:28:31] D. i.e 
[04-04-2022 15:28:36] 5.1.2e 
[04-04-2022 15:28:39] D. 1.ze 
[04-04-2022 15:29:21] 5.1.2e 
we moeten volgende week in consuitatie a's we redelijke termijnen aan willen houden 

	

[04-04-2022 15:29:48] 5.1.2e 	(OCW): Wat denk je hiervan. Oordeel kamer indien we dit 
tijdens of na internetconsuitatie mogen aoen, en met de winstwaarschuwing dat de beweegruimte dan 
beperkt is. Dus geen garantie dat het dan cook een andere variant wordt. Want 23/24 heilig 

	

[04-04-2022 15:30:28] 5.1.2e 	Overigens staat niet in de motie dat hogere bb ten koste mag 
gaan van hoogte ab, staat wet in ae apples daarna 

	

[04-04-2022 15:37:50] 5.1.2e 	(OCW) <bijgevoegd: 00000153-PHOTO-2022-04-04-15-37- 
49.jpg> 
[04-04-2022 15:38:35] 5.1.2e 
kamer mee toch? 

	

[04-04-2022 15:39:19]5.1.2e 	(OCW): Oordeel 5.1.2e 

	

[04-04-2022 15:40:52] 5.1.2e 	uok oordeel kamer reaen dat partnerinkomen nu meetelt is 
financieel ingestoken 

toen we van pre-cats naar cats gingen 
Dus geen ander inhoudelijk argument om dit onderzoek nu at niet 

(OW): Ok 
Oat was toch het antwoord van vrijdag dat het 14 miljoen zou 

Ja, uit mijn hoofd wet 
<bijgevoegd: 00000162-PHOTO-2022-04-04-15-57- 

36.jpg> 

	

[04-04-2022 15:59:08] 5.1.2e 	https://nos.nliartike1/2423875-dijkgraaf-wit-kijken-naar- 
aanvullende-beurs-voor-meer-stuaenten 

	

[04-04-2022 16:22:13] 5.1.2e 	Kunnen jullie checken of onze berekeningen idd naar Kamer zijn 
gegaan. 
[04-04-2022 
[04-04-2022 
https://www  
leenstetsel 
[04-04-2022 
[04-04-2022 
[04-04-2022 
[04-04-2022 
[04-04-2022 
04-04-2022 
04-04-2022 
04-04-2022 

[05-04-2022 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de jaarlijkse stijging van het wettetijk collegegetd aan het inflatiecijfer is gekoppetd; 

constaterende dat de inflatie afgelopen maand 11,9 procent bedroeg, wat momenteel een verhoging van 
ca. 260 euro zou betekenen; 

constaterende dat de hoogte van het wettetijk coltegegeld voor 2023-2024 in juni 2022 bepaatd wordt, 
over het inflatiecijfer van april 2022; 

overwegende dat studenten uit lage- en middeninkomensgezinnen hierdoor mogelijk financieel verder in 
de knel komen; 

Over generatietoets 
- kunnen we toezeggen 

VOLT bedoel je? 
Y es 

Moeten hier nu wet knoop op doorhakken 
His art tijdens internetconsultatie kan, kunnen we dat doen. Maar 

Het is onderzoek, dus daar kunnen we niets anders dan oordeel 

[04-04-2022 15:40:58]5.1.2e 
[04-04-2022 15:41:16] 5.1.2e 
te doen 
[04-04-2022 15:43:54] 5 1 2e 
[04-04-2022 15:56:30] 5.1.2e 
kosten? 
[04-04-2022 15:56:56] 5.1.2e 
[04-04-2022 15:57:36] 0. i .ze 

file: OCW.LOCALI.. rs%20(ontvangen%2Ona%201°-';:,20mei);2022-087%20-1/020LeensteIse1/2.°7020werkinap 'onvet n20220401_chat. 19-1-2023 18:06:07] 



verzoekt de regering de verhoging van het wettelijk collegegeld voor 2023-2024 te bezien op basis van 
een eenmalig aangepaste berekeningssystematiek, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van een 
gecorrigeerd inflatiecijfer [bijv. exci. de energieprijzenj, teneinde een acceptabele aanpassing van de 
hoogte van het collegegeld te bewerkstelligen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Dassen 
[05-04-2022 13:34:25] 5.I.2e 
[05-04-2022 13:48:28] 5 1 2e 
[05-04-2022 14:02:0710 ze 
kan. 
[05-04-2022 15:49:3415.1.2e 
[05-04-2022 16:07:2415.1.2e 
[05-04-2022 17:01:23] 5. .2e 
[06-04-2022 12:26:0715.1.2e 
vertraging van invoering Dastspeurs zou 

Van Volt 
Kan de motietekst zo oordeel Kamer krijgen? 

Nee. Maar ik moet even schakelen met HOenS on to kijken wat wel 
Moeten wel snel gaan schakelen hierop 

rieo jantina om speed gevraagd. Moet echt even goed uitgezocht. 
Zojuist officieel besloten dat de stemmingen donderdag zijn 
Vraag CDA of aannemen van deze Spreekt uit- motie tot 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

spreekt uit dat het wenselijk is dat het Nibud het wetsvoorstel ter herintroductie van de basisbeurs toetst 
aan de financiele situatie van verschillende categorieen huishoudens en studenten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van Baarle 
[06-04-2022 12:28:45] 5.1 .2e 	(OCW): Nee. Het is een spreekt uit, dus geen oproep aan het 
kabinet. En zelfs als we oat wet zo zouaen zien, kunnen we het aan het nibud vragen. Aan hen om het te 
doen of niet. Dus kan wmb 
[06-04-2022 12:30:16] 5.1.2e 	(OCW): Nog wel goed om scherp te hebben: die andere motie 
v Baarle, die oproept om max aanvutienae beurs te verlagen. Die hebben we OK gegeven omdat het ad 
Kamer is om te bepalen wat ze willen, maar als CU en WD mogelijkheid willen houden dat de BB omhoog 
gaat, moeten ze tegen stemmen. Want anders kunnen we die variant, die ook voorkeur minister heeft, 
niet betalen 
[06-04-2022 12:30:26] 5.1.2e 	(OCW): Zet ik ook in mn stukje straks 
[06-04-2022 12:35:11] 5.1.2e 	Je bedoelt dat het parallel kan 
[06-04-2022 12:46:19] 	i ze 	(OCW): Ja, zodra het in internetconsultatie is 
[06-04-2022 12:46:37] 5.1.2e 	rhx 
[07-04-2022 14:05:05] 5.1.2e 	Stemmingen om 15.00 uur 
[07-04-2022 15:07:53] 0 I .ze 	Van Baarle aangenomen, Van der Graaf ook en CDA-D66 
oak 
[07-04-2022 15:08:17]5.1.2e 
[07-04-2022 15:09:37]0. .ze 
Oordeel Kamer 
[07-04-2022 20:14:03] 
week 
[07-04-2022 20:15:39] 5.1.2e 	Dank voor ie bericht. Gaan we morgen in gang zetten. 
[07-04-2022 20:35:33] 5.1.2e 	OK, via 5.12e. 5.1.2e is ziek. 
[11-04-2022 20:59:0715.1.2e 	https://www.telegraar.nlinieuws/1136269242/tussenjaar-fevert- 
uitwonende-student-in-spe-ziuu-euro-op-vrees-voor-lege-collegezalen? 
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=seeding-telegraaf&utm _intemal=telegraaf-
paywall-login-eigensite 
[11-04-2022 21:47:01] 5.1.2e 	Kunnen we hier snel wat publiciteit tegen aan gooien dat dit hele 
domme berekening is. Want par later is jaar later op arbeidsmarkt. Scheelt je met minimumloon al .... 
Euro. @5.1.2e? 
[11-04-2oz.z z1:57:38] 5.1.2e • 	Hmmm. Als je in dat tussenjaar werkt, gaat dat sommetje 
met wml niet op. Wel later in je ioopoaan peter omdat je een jaar eerder in je eigen vakgebied begint 
met een goed diploma. Maar das niet te kwantificeren dus zou meer kwalitatief verhaal moeten zijn. 
[11-04-2022 22:00:10] .1.2e 	Ja, die som idd. 
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5.1.2e 

Yes gehoord 
De twee andere moties die zijn aangenomen hadden ook 

Voorstel basisbeurs moet via reguliere weg tangs MR dus volgende 



[11-04-2022 22:32:55] 5.1 .2e 	Idd een stomme berekening van Telegraaf. Het punt van eerder 
kunnen starters op arbeiasrnarKt nemen we eerder gemaakt, kijken waar we dat sterker laten 
terugkomen in communicatie. Ook nav monitoring aanmeldingen. 
[15-04-2022 16:01:47] 5.1.2e 	WD 

Voor ons nog de volgende vragen: 
1. Kunnen we het concept krijgen voor de wetsartikelen waarin de hoogte van de basisbeurs en 
aanvullende beurs wordt bepaald? 
2. We ontvangen graag nog de bedragen van de variant waarin de halvering afschaffing collegegeld 
volledig wordt gebruikt voor het verhogen van de basisbeurs. 
3. We horen graag of de minister bereid is om de variant met alleen een hogere basisbeurs in consultatie 
te brengen 
4. We horen graag of de minister bereid is meerdere varianten in consultatie te brengen. 
5. We horen graag of de minister bereid is om meerdere varianten (indusief bedragen) uit te werken in 
de MvT en het oorspronkelijke voorkeursscenario in consultatie te brengen 
[15-04-2022 16:02:19] 5.1 .2e 	Heb al aangegeven dat in de MR is besloten dat 
oorspronkelijke voorkeursscenario in consuitatie een no go is 
[15-04-2022 16:24:08] 5.1 .2e 	(OCW): 1k mail je straks de antwoorden. 
[16-04-2022 08:01:09] 0. i .ze 	CU: 

Zouden jullie dinsdag lig de variant doorgerekend kunnen hebben waarbij de extra middelen die 
vrijkomen door halvering collegegeld (170 min) (volledig) ten goede komen aan de verhoging van de 
basisbeurs. 
[16-04-2022 11:47:51] 5.1 .2e 	(OCW): Deze zit al in de wd set! 
[16-04-2022 11:49:37] D. 1.ze 	Ah excuus, niet scherp 
[25-04-2022 13:38:14] 5.1 .2e 	stuaentenbond LSVb en FNV Young kondigen een Stufi-protest 
aan op 11 juni, locatie ae uam. tees er alles over: https://www.nietmijnschuld.nl/stufi-protest  en 
https://www.instagram.comistufiprotest/ 

[19-10-2022 12:26:26] 5.1.2e 	<bijgevoegd: 00000208-PHOTO-2022-10-19-12-26-
26.jpg> 
[19-10-2022 15:34:07] 5.1.2e 
https://www.rtinieuws.nyeconornie/irreiartiKel/4500331/leensteisel-hypotheek-student-schuld-duo-
koophuls  
[19-10-2022 15:34:26] 5 1 2e 	Maar even voor de dubbet check 
[19-10-2022 15:34:35] 5.1.2e 	Het klopt dus niet? Wat hier over bussemaker staat? 
[19-10-2022 15:36:27] 5..1.2e 	tUCW): 5.1-26  kijkt ernaar. 
[19-10-2022 15:43:58] 5.1 .2e 	 . ueze is lets genuanceerder. In het bericht staat dat we hebben 
beloofd dat studenten er niet op acnteruit gaan voor wat betreft een hypotheek. In de handelingen staat: 
'Met de Nederlandse Vereniging van Banken hebben wij afspraken gemaakt over de manier waarop 
studieleningen worden meegewogen bij de hypotheekverstrekking. (...) Zonder herziening van die 
afspraak zou de toename van de studieschuld onder het studievoorschot er dus toe leiden dat oud-
studenten minder hypotheek kunnen krijgen. Dat heb ik met deze afspraak voorkomen.' 

Even verderop wordt wel duidelijk dat dat geldt voor studenten met een gemiddelde schuld, waarbij die 
destijds is ingeschat op 21.000€. 

Over deze zou je dus kunnen twisten of het niet klopt. Wat in ieder geval niet klopt is dat we beloofd 
zouden hebben dat het niet mee zou tel en voor een hypotheek. 
[03-11-2022 12:01:37] 5.1.2e 	https://nos.n1/1/2450880  
[03-11-2022 12:01:58] 5.1.2e 	Lijkt zelfde als mail van cda 
[03-11-2022 12:03:55] O. i.ze 	Nlopt. We zijn nu bezig met het antwoord op de vraag van het 
cda. Ontvang je zo snel mocieniK. 
[22-11-2022 15:04:39] 5.1 .2e 	Nav narratief over 'pechgeneratie', dit gebeurd gisteren bij Uva 
https://dub.uu.nlinlinieuwsierciernIS-Dli-rilinister-hoezo-pechgeneratie  
[22-11-2022 15:13:25] 5.1 .2e 	Verfrissend en nodig 
[22-11-2022 15:15:31] 5.1 .2e 	ISO wil mij er over spreken 
[22-11-2022 15:15:41] 5.1 .2e 	Heb na 17u afspraak met Terri 
[23-11-2022 11:56:20] 5.1 .2e 	riot,  geeft ons (grotendeels) gelijk: 
https://www.utoday.nlinewsuzii/cneck-breekt-het-kabinet-twee-beloftes-aan-studenten  
[23-11-2022 12:32:03] 5.1 .2e 	https://nos.nliartike1/2453557-kamer-wit-ook-na-volgend- 
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studiejaar-hogere-basisbeurs-voor-uitwonende-studenten 

	

[14-12-2022 07:17:03] 5.1 .2e 	Weclerom ved `pechgeneratie`: 
Straks geen beurs voor stuaenten ale ianger dan vier jaar studeren: 'Het is zo frustrerend' 
https://www.ad.nl/nieuws/straks-geen-beurs-voor-studenten-die-langer-dan-vier-jaar-studeren-het-is-zo-
frustrerend-br—aelf58ce/ 

	

[14-12-2022 07:22:10] 5.1 .2e 	Ja, zag het afgelopen dagen rondgaan. Wat hadden zij gedacht.... 

	

[14-12-2022 07:29:55] 5.1 .2e 	Eens, de term `pechgeneratie` wordt helemaal uitgenut. Daar zijn 
we op aan het terugduwen 
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185 

Minister bekijkt aanvullende studiebeurs voor 
meer studenten 

ma 04-04-22 1€:00 / Media net BIN 

DEN HMG (ANP) - one studenten uit 
middeninkomengezinnen meer te Eaten profiteren van 
de basisbeurs die vanaf 2023 terugkomt, overweegt 
minister Robbert Dijkgraaf om studenten uit meer 
inkomensgroepen in aanmerking te Eaten komen voor 
een aanvutlende beurs. Dat zal wet betekenen dat het 
maximum aan die aanvutlende beurs of de basisbeurs 
zetf wat lager uitvalt, waarschuwt de bewindsman. 

Diverse partijen in de Kamer vroegen om meer oog voor 
middeninkomens bij de terugkeer van de studiebeurs. 
Dijkgraaf was gevoelig voor dat punt en benadrukte dat 
er "nog niet een definitieve variant" ligt van hoe de 
basisbeurs eruit moet zien. Het kabinet heeft een 
'denkrichting' opgesteld, en wit hierover met de Kamer 
in debat. Een cruciaal punt blijft wet staan: het budget 
wordt niet hoger dan 1 miljard euro per jaar. 

Dijkgraaf voett er weinig voor om in zijn eigen 
departement op zoek te gaan naar bezuinigingen om 
het basisbeursbudget te verhogen. Dat "is altijd 
problematisch", zegt de minister na vragen van onder 
meer het CDA: het zou namelijk betekenen dat hij op 
andere gebieden, bijvoorbeeld cuttuur, "pijn moet 
veroorzaken". 
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Aanvulle de b ur mogel i j k verru i and 

Onderwijsminister Dijkgraaf bekiikt 
sf meer studenten een aanvullende beurs 
unnen krijgen.De Tweede Kamer is 

nezargd over studenten met ouders die 
ondkomen van een middeninkomen. 

anaf 2023 is er een aanvullende beurs 
oor kinderen van ouders die minder dan 

ro'n 53.000 euro per jaar yerdienen.De 
amen wil dat wordt gekeken naar de 

froep die meer verdient,maar te weinig 
•m studerende kinderen te ondersteunen. 

li'kgraaf bekijkt twee opties om de 
osten te dekken:afschaffing van de 
alvering van het collegegeld in het 

-erste studiejaar,en verlaging van de 
aximale aanvullende studiebeurs. 



c4V-°11'St  liP 
mk, WA coo, - 

1,00 

De Kamer 

Gehoord de beraadslaging. 

Overwegende dat het tientatien jaren kan Buren voordat eon (hoge) studieschuld voiiedig is 
afgelost, 

Overwegende dat DUO de dezamentijke inkomsten als uitgangspunt neernt voor de hoogte 
van de maandelijkse aflossing in het gavel van een fisceal partnerschap, zoals aangegaan 
door huwelijk, geregistreerd partnerschap of de geboorte van een kind, 

Overwegende dat dit een oneerlijke last ken veroorzaken voor een partner zonder 
studieschuld en/of hogere inkomsten, 

Overwegende dat dit mensen met een studieschuld kan \Neerho'uden van gezinsvorming, 
huwelijk, of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, 

Roept de regering op OM de mogelijkheid te onderzoeken waarbij in het gevai van fiscaal 
partnerschap atleen de inkomsten van het individu met studieschuld worden gewogen in het 
vastellen van de hoogte van de maandelijkse afiossing van de studieschuld, 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Kerseboorn 
• 



5.1.2e Stieneke van der Graaf DI  

189 
Vandaag 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende dat er in de 
hoofdlijnenbrief over de herinvoering 
van de basisbeurs geen varianten zijn 
uitgewerkt met een hogere basisbeurs 
als uitgangspunt; 

verzoekt de regering varianten uit te 
werken met een hogere basisbeurs als 
uitgangspunt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van der Graaf 

5.1 2e deze motie verwachten wij een 
oordeel kamer op. 

Wij herkennen onze positie niet dat de 
huidige aanvullende beurs het 
uitgangspunt is voor de definitieve 
verdeling. 	 f, 

	

, 	4 

Dat is niet in Iijn met het coalitieakkoord 
en de besprekingen. Daarom 
verwachten wij dat de minister ook 
scenario's neerlegt met de basisbeurs 
als uitgangspunt. 



190 

De Kamer, 

gehoord de beraadsiaging, 

constaterende dat de hoogte van de basisbeurs in het voorliggende kabinetsvoorstel 
(absoluut gezien) onder het niveau van de basisbeurs ten tijde van afschaffing in 2015 ligt; 

constaterende dat, volgens cijfers van het CBS, de inflatie sinds 2015 enorm is gestegen; 

overwegende dat de hoogte van de basisbeurs met de inflatie meegestegen zou zijn indien 

deze niet was afgeschaft in 2015; 

verzoekt de regering de her in te voeren basisbeurs ten minste op het niveau van 2015 te 
brengen, plus correctie voor de inflatie die sinds 2015 heeft plaatsgevonden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 



De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de jaarlijkse stijging van het wettelij 	
inflatiecijfer is 

k collegegeld aan het  

gekoppeld; 

constaterende dat de inflatie of elopers rnaand 11,9 procent beciroeg, wat momenteel een 

verhoging van Ca. 260 euro zou betekenen; 

constaterende dat de hoogte van het wettelijk colle egeld voor 2023-2024 in juni 2022 g  

bepaald wordt, over het inflatiecijfer van april 2022; 

overwegende dat studenten uit lage- en middeninkomensgezinnen hierdoor mogelijk 

financieel vender in de knel komen; 

verzoekt de regering de tarieven voor het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2023-2024 

eenmalig to bevriezen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Dassen 

(2,.( 
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MOTIE VAN HET LID VAN DER PLAS 

Voorgesteld *VOER DATUM IN* 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het kabinet in de hoofdlijnenbrief 'herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming 
studenten' in de voorkeursvariant voorstelt om 'andere maatregelen' te financieren uit het bedrag 
van een miljard euro gereserveerd voor de basisbeurs; 

constaterende dat met 'andere maatregelen' het niet gebruiken van de aanvullende beurs in het 
hoger onderwijs en mbo, het afschaffen van de bijverdiengrens in het mbo en het gelijktrekken van 
terugbetaalvoorwaarden van het mbo met het hoger onderwijs bedoeld wordt; 

overwegende dat de kosten van deze maatregelen per student zo'n €28,20 per maand bedraagt wat 
ten koste gaat van het voor de basisbeurs gereserveerde bedrag; 

overwegende dat het wel van belang is om de voorgestelde maatregelen te treffen; 

overwegende dat in het coalitieakkoord de intentie is uitgesproken het bedrag van een miljard euro 
te reserveren voor de basisbeurs; 

overwegende dat de voorgestelde maatregelen zorgen dat niet het gehele bedrag gereserveerd voor 
de basisbeurs daaraan besteed kan worden; 

verzoekt het kabinet om de in de hoofdlijnenbrief genoemde 'andere maatregelen' niet te 
financieren met gelden gereserveerd voor de basisbeurs en op zoek te gaan naar alternatieve 
financiering van deze maatregelen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van der Plas 



MOTIE HUURTOESLAG 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende dat in 2008 de m2-prijs van een studentenkamer 16 
euro was en dat die prijs in 2021 is gestegen naar 21 euro; 

constaterende dat studenten recht hebben op een betaalbare 
woonruimte en dat de voorgestelde basisbeurs daarvoor 
ontoereikend is; 

verzoekt de regering om de huurtoeslag uit te breiden naar 
studentenkamers en onzelfstandige woningen; 

verzoekt de regering tevens om de huurtoeslag beschikbaar te stellen 
voor studenten onder 18 jaar; 

en gaat over tot de orde van de dag 

Westerveld 

Wassenberg 

Kwint 
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MOTIE COLLEGEGELD 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat in de voorkeursvariant van het kabinet de 
bedragen voor de basisbeurs vergelijkbaar zijn met de bedragen in 
het oude stelsel in 2008; 

Constaterende dat ook in 2008 is besloten het collegegeld 
stapsgewijs te verhogen om recht te doen aan de voorgestelde 
investeringen in het rapport leerkracht!' maar die investeringen 
teniet zijn gedaan door volgende kabinetten; 

Constaterende dat ook hier een belofte door het kabinet is gebroken 
en hierdoor 100 miljoen euro is bezuinigd op het hoger onderwijs; 

verzoekt de regering de 100 miljoen euro terug te geven aan het 
hoger onderwijs door het toe te voegen aan het budget voor de 
nieuwe basisbeurs; 

en gaat over tot de orde van de dag 

Westerveld 



MOTIE JONGEREN DIE NIET STUDEREN 

De Kamer 

gehoord de beraadslaging; 

constaterende dat over het algemeen mensen met een hoger 
onderwijsdiploma hun leven lang het dubbele verdienen, 15 meer 
gezonde Ievensjaren hebben en 6 jaar langer leven dan jongeren die 
niet hebben gestudeerd; 

constaterende dat de ongelijkheid tussen jongeren die wel studeren 
en jongeren die niet (kunnen) studeren groter wordt; 

verzoekt de regering om met een voorstel to komen voor een 
solidariteitsbijdrage, waarbij personen met vermogens van boven de 
1 miljoen euro (m.u.v. eigen huis) een extra belasting betalen ten 
gunste van onderwijs en ontwikkeling voor alle jongeren vanaf 18 
jaar; 

en gaat over tot de orde van de dag 

Westerveld 

Kwint 
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WD-Kamerlid Hatte van der Woude is nog stelliger over 
het bedrag. "Nee, we hebben afspraken gemaakt. Dat 
zijn de piketpaien waarbinnen we werken", zegt zij op 
vragen uit de oppositie. Verschiltende oppositiepartijen 
vinden de voorgestelde basisbeursbedragen veel to 
laag. 

Thuiswonende studenten krijgen volgens dat plan 91 
euro per maand, studenten die op kamers wonen 255 
euro. Ook wil Dijkgraaf meer nadruk leggen op de 
aanvullende beurs, waar studenten recht op hebben die 
uit een huishouden met een lager inkomen komen. De 
bewindsman benadrukte in een brief aan de Kamer dat 
het gaat cm een 'voorkeursvariant'. Hij wil met de 
Kamer in gesprek over hoe de terugkeer van de 
basisbeurs er precies uit gaat zien. 

Daar hebben de coatitiepartijen overigens nog wel 
suggesties voor. Zo vragen Van der Laan (D66) en Van 
der Molen (CDA) zich of of de halvering van het 
collegegeld in het eerste jaar nog wel een goed idee is. 
Als die korting wordt teruggedraaid, Levert het een 
flinke pot geld op, wat weer ten goede kan komen van 
studenten. 

a 	Schram (pdi) A PX-04042 	 20 2 A P ALLE RE HT EN 
VOOrTLHOUDEN 
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Oppositie wit meer, maar coalitie houdt vast aan 
budget basisbeurs 

na. 04-04-22 12:53 Medianet BIN 

DEN HMG (ANP) - De meeste oppositiepartijen den ken 
dat er meer geld nodig is om de basisbeurs goed in te 
voeren dan de 1 miljard per jaar die daarvoor nu opzij is 
gezet. Hoewel ook de coalitiepartijen kanttekeningen 
hebben bij het voorstel van het kabinet, houden zij wet 
vast aan het budget. 

CDA-Kamerlid Harry van der Molen vindt niet dat 
verantwoordelijk minister Robbert Dijkgraaf "naar de 
minister naar Financier) moet topen met: doe me nog 
eens 1 miljard", zegt hij op vragen van Stephan van 
Baarle (DENK). Wel wit de CDA'er dat onderwijsminister 
Dijkgraaf "nog eens goed in zijn eigen zakken" kijkt of 
hij "binnen zijn eigen begroting creatief kan zijn". 

Van der Moten voegt daar wet aan toe dat de Kamer 
vrijwei attijd debatteert over onderwerpen "met een 
financiete beperking". Het budget is nu eenmaal 
afgesproken in het regeerakkoord, aldus de 
christendemocraat. Dat zegt ook D66'er Jeanet van der 
Laan. "We hebben te maken met financiete begrenzing. 
Mijn uitgangspunt is om te kijken wat we met die 1 
miljard kunnen doer)." 

WD-Kamerlid Hatte van der Woude is nog stelliger over 
het bedrag. "Nee, we hebben afspraken gemaakt. Dat 
zijn de piketpalen waarbinnen we werken", zegt zij op 
vragen uit de oppositie. Verschittende oppositiepartijen 
vinden de voorgestetde basisbeursbedragen veet te 
laag. 
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Voorzitter, 
rs aan alle studenten er straks'op vooruit. Maar op een onderdeel 

Door de invoering van de basisbeu g  
mag de Minister wat het CDA betreft meer ambitie toner. En dat is de ondersteuning van 

middeninkomens. De Minister kiest ervoor de groeP die recht heeft op een aanvullende beurs niet 

verder 
te vergroten. Dat wit zeggen, de keuze van de Minister om het maximale inkomen waarop je 

een minimale beurs ontvangt niet te verhogen naar 70.000 euro. 

Oat terwijI het met name de middeninkomens waren die de dupe werden van het leenstelsel. lagere 

ns rofiteerden van de aanvullende beurs en hogere inkomens betaalden de kosten 
inkome p  
makkelijker uit eigen zak, Idealiter betekent dit dat straks meer studenten in aanmerking moeten 

komen voor een aanvullende beurs en meer studenten een hoger bedrag aan aanvullende beurs 

moeten kunnen ontvangen. 

Dat kan niet zonder extra geld. Het CDA wit dat de Minister nog eens goed in zijn eigen zakken kijkt of 

er meer middelen binnen de begroting van OCW beschikbaar zijn. We hebben nog wat tijd. Zell 

kunnen we ons goed voorstellen dat de Minister ook gaat kijken naar de regeling voor de halvering 

van het collegegeld. Die regeling is niet al te positief geevalueerd en beheist bijna 170 miljoen. 

Dat geld kan wat het CDA betreft ook op een andere manier voor studenten ingezet worden. Zoals 

voor de verbreding van de aanvullende beurs of voor de ophoging van de basisbeurs, waarvan 

iedereen zou kunnen profiteren. Kan de Minister bevestigen dat het besteden van het geld aan de 

basis-of aanvullende beurs ook geld oplevert? lk begreep zoin 15 miljoen euro. Zo ja, dat geld kan 

dan wat het CDA betreft ook terugvloeien naar een hogere beurs. 

Met deze aanpassingen ligt er wat het CDA betreft een haalbaar pakket om eindelijk het leenstelsel 

of te schaffen en de beurzen te verhogen om op een redelijke en financierbare manier tegemoet te 

komen aan de kritiek daarop. 

Want het kan wat ons betreft niet zo zijn dat we na alle discussie over bedragen en financiering erop 

uitkomen dat leenstelsel op een latere datum wordt afgeschaft. 

Nadat ik mijn rondjes rond de Hofvijver heb gerend is het nu de beurt aan de Minister om op zijn 

beurt te gaan rennen. Zodat de wetgeving op tijd klaar is en we dit hoofdstuk kunnen afsluiten. 

Dank u voorzitter. 
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Voorzitter, 

197 

Het is twaalf jaar geleden dat ik namens het COMA rondjes rond de Hofvijver rende om te 

demonstreren tegen de komst van het leenstelsel. ©at maakte toen blijkbaar weinig indruk. Want het 

leenstelsel kwam er tact), 

De Minister zegt in zijn brief dat 'we' anno 2022 anders tegen de startpositie van jongeren in het 

teven aankijken. ik ben het daarmee oneens. Het was in 2015 ook al geen goed idee. Het leenstelsel 

was een bevlieging. Met liberate vleugets. Studeren werd een investering in je eigen succes en de 

overheid werd verder naar de achtergrond gedrongen. Aileen de praktijk werkte niet mee. 

Nu heel wat jaren later zit ik hier achter de microfoon als Kamertid, trouwens een stuk ongezonder 

dan rondjes rennen am de Hofvijver, om te praten over de afschaffing van het leenstelsel. Oat had ik 

vier jaar geleden nog niet voor mogetijk gehouden. Dus tetten we als CDA vandaag onze zegeningen. 

Het gaat weer de goede kant op. En laten we het hebben over hoe we daarvan het beste maken. 

Voorzitter, 

De Minister legt een aantat scenario's aan de Kamer voor om een basis- en aanvullende beurs in te 

voeren. Toegegeven, als CDA hadden wij verder willen gaan dan het regeerakkoord ons dat qua 

budget mogelijk maakt. Oat is een compromis en daar staan we voor. Maar dat wit niet zeggen dat 

we als CDA de voorzet van de Minister volledig delen, Maar er zijn zeker pluspunten. 

Het is goed dat de Minister kiest voor een onderscheid tussen uitwonende en thuiswonende 

studenten, Daar is veel over gediscussieerd, maar het is verstandig om studenten die op zichzelf gaan 

wonen extra financieel te ondersteunen. 

Net is ook goed dat de Minister de moties die ik samen met SP en Groenlinks indiende om de 

studievoucher, de tegoedbon voor een tweede studie, uit te betalen of af te trekken van de 

studieschuld. Daarmee verdubbett de. tegemoetkoming voor veel studenten naar 3200 euro. De 

vorige Minister kon dat niet regelen. Goed dat het nu wet kan. 

Als CDA steunen we ook de keuze om uit het beschikbare geld de positie van mbo studenten te 

verbeteren. Het regeerakkoord spreekt niet alleen over de afschaffing van het leenstelsel, maar ook 

over de gelijke behandeling van studenten in het mbo en het hoger onderwijs. 

Ook goed dat de Minister aankondigt dat hij mijn motie om voor mbo`ers de 1 februari regeling af te 

schaffen eindelijk kan gaan uitvoeren. Daarmee lopes mbo studenten geen financiele risico's meer 

als ze in hun eerste studiejaar stoppen met hun opleiding. 
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Q&A 
Karrierlidifractie: Van der Moleri / CDA 

Vraag: Kan iemand uitzoeken of collegegeld komende jaren 

alleen stijgt met inflatie of dat er nog extra stijgingen 

aankomen? 

• Het collegegeld stijgt de komende jaren inderdaad alleen met 

de inflatie. 

Ter info: als er naar gevraagd wordt 
• Het collegegeld voor studiejaar 2022-2023 is reeds vastgesteld. 

Studenten moeten wet rekening houden met een grotere stijging van 
het coliegegeld den normeal voor studiejaar 2023-2024. Dat komt door 
de hoge inflatie. 

Dit is vervelend voor studenten, maar ik vind het wet goed uit te 
leggen. 

• Door de hoge inflatie wordt het voor hogescholen en universiteiten 
duurder om onderwijs te verzorgen. De overheid draagt hieraan bij 
door de loon- en prijscompensatie op de Rijksbijdrage en studenten via 
een hoger collegegeld. 

• De loon- en prijscompensatie 2022 is onderdeet van de 

voorjaarsbestuitvorming die nog gaande is. 
• Studenten die dit widen kunnen collegegeldkrediet aanvragen bij DUO. 

Dit bedrag wordt ook hoger als het collegegeld hoger wordt. 



• Oat komt daar dus niet nog bovenop. 

bA 
Q&A 
	

199 
Kamerlidgractie: CDA 

Vraag: Kan de minister bevestigen dat het investeren van de 

middelen van de halvering van het collegegeld, in de 

aanvullende beurs of de basisbeurs, nog extra geld oplevert 

doordat buitenlandse studenten meer betalen? Namelijk 15 

miljoen? 

• Het afschaffen van de halvering van het collegegeld zou 

structured 170 miljoen opleveren. 

• Daarin zit ook al het bed rag dat wordt opgebracht door 

buitenlandse studenten. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 
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>Retouradres Postbus 16375 2500 67 Den Haag 

De Jongerencommissie van de Assadaaka Community 
Polderweg 300, 1 hoog 
1093 KP AMSTERDAM 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 
Riirstraat 50 
Der Haag 
Postbus 16375 
2500 B) Den Haag 
www.riksoverheid.n1 

Datum 0 4 APR 2022 
Betreft 	Reactie op uw petitie over het leenstelsel 

Onze referentie 
51.2e 

Beste Jongerencommissie van de Assadaaka Community, 

Op 1 maart is een delegatie van mijn ministerie te gest geweest bij de Assadaaka 
Community om een petitie in ontvangst te nemen, waarin juilie 
Jongerencommissie aangeeft volledige compensatie te willen voor studenten die 
onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Julie doen dat naar aanleiding van de 
maatregelen die zijn aangekondigd in het coalitieakkoord op het gebied van 
studiefinanciering. 

Om te beginnen wil ik jullie bedanken voor de petitie en de betrokkenheid die 
jullie bij dit onderwerp tonen. Ik vind het belangrijk om over dit onderwerp in 
gesprek te zijn en te blijven met jongeren. De signalen die ik van jullie en van 
andere jongeren ontvang, neem ik vervolgens mee bij het maken van beleid. 

Het kabinet heeft in maart een brief naar de Kamer gestuurd met de nadere 
uitwerking van onze plannen. Daarin is oak meer duidelijk gemaakt over de 
hoogte van de tegernoetkoming voor de individuele studenten. In het 
coalitieakkoord is afgesproken een tegemoetkoming te geven aan studenten die 
tijdens het leenstelsel hebben gestudeerd. Met het beschikbare geld kunnen we 
niet alles compenseren, maar ik wit dit geld wel zo goed mogelijk verdelen. 1k ga 
hierover binnenkort met de Tweede Kamer in gesprek. 

Daarbthten wit ik mij attief inzetten voor het verbeteren van de positie van 
jongeren en starters binnen de huidige maatschappelijke context. Daarom spreek 
ik in deze periode met verschillende jongeren in het hele land. Daarbij gnat het 
oak over andere onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn, naast onderwijs 
en studiefinanciering. De zorgen die jullie aan mijn ambtenaren hebben geuit 
warden daarbij oak betrokken. 

Pagina van 2 



Tot slot wens ik juilie veel succes bij het afronden van jullie studies en activiteiten 	Onze referentie 
binnen de Assadaaka Con-,munity, 	 5.1.2e 

Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwns, Cultuto en Wetenschap, 

5.1 .2e 
Robbert Dijkgraaf 

Pagina 2 van 2 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	traject basisbeurs 
Datum: 	 woensdag 6 april 2022 16:55:40 

Hoi 

Het is nog behoorlijk hectisch op het dossier. Gesprek met minister vanochtend ging 
over twee dingen: 

I. Kleine punten nota: M eens met afschaffen kwijtschelding en maximaal 
leenbedrag. Hij wit m.b.t. invoering beurs in 2023 wet dat wij nog eens goed 
kijken of het echt niet simpeler kan voor studenten (ook vanwege ervaringen 
met niet-gebruik aanv. beurs). In de aanvraag uitvoeringstoets zal daarom 
warden gevraagd of DUO mogelijkheden tot toekenning in 2023 ziet die 
minder (doenvermogen) van studenten vragen, bijvoorbeeld (toch) 
automatische omzetting lening in beurs. 

II. De bedragen voor basisbeurs en aanvullende beurs. Hier kwam 5.1.2e met 
twee hoofdvarianten, beide uitgaand van verbreding doelgroep aanvullende 
beurs naar inkomens tot 70.000 en afschaffen halvering collegegeld : a) 
aanvullende beurs wordt niet verlaagd. En b) aanvullende beurs wordt wet 
verlaagd. Er ligt of gaat nu ter sondering bij de coalitie variant b). Minister 
verwachtte dat variant a), die de basisbeursbedragen niet veel omhoog doet 
gaan, op te weinig steun zal kunnen rekenen. Bij variant b) daarentegen heb 
je het over een uitwonende beurs van ong. 290-293 euro. Maar de 
aanvullende beurs wordt dan verlaagd naar 328 euro, een forse dating. In het 
nagesprek hebben 5.1 2e en ik wet gesignateerd dat je niet alleen zou moeten 
kijken naar de opters'OM van basisbeurs en aanvullende beurs (de 
thuiswonende student houdt 91 x:2  328 = 419 euro) maar ook naar de 
terugdraaiing van halvering collegegeld, die de eerstejaarstudenten zo'n 100 
euro per maand zal kosten. Om te voorkomen dat studenten er daardoor toch 
op achteruit zouden gaan, zou je de aanvullende beurs met ca. 20 euro 
minder moeten vertagen. Jochem wilde dat we dit met een asterix nog 
meegaven aan coatitiepartijen. 

Morgen begin middag is er weer een overteg met de minister, hopelijk wordt de knoop 
dan echt doorgehakt. It's about time © 

Morgenmiddag gaat het wetsvoorstel de lijn in en vrijdag in weekendtas minister. 
Maandag start internetconsuttatie. 

Groet, 

5.1.2e 



van: 	5.12e 
Aan: 	5.1.2e 
Cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: SF & MR van vrijdag 
Datum: 	woensdag 6 april 202217:54:25 

5 1 2e g a vies, Graa d - 5 1 2e en 	.  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 6 apr. 2022 °in 16:14 heeft 5.1.2e 
0,:nnnocw_nl> het volgende ges even: 

Dag 5-126  

2e 	liet vanrniddag weten dat de IRF erop staat dat het voorstel om SF te intensiveren 
ten koste van een extensivering van de halvering van het collegegeld, nog eens voorbij komt in 
de MR. Dit omdat het een intensivering is buiten de integrate bestuitvorming. 

Voorstet is om dit morgen te bespreken met de minister, tijdens het oploopje na afloop van het 
DUO-debar. De vraag is even of zijn inschatting is dat het voldoende is dat hij hierover een 
mededeling doet in de MR, of dat dit formeel op de agenda moet. Ats een mededeling volstaat, 
dan zou dat as vrijdag kunnen, en dan kunnen we volgens planning in internetconsultatie. Ats hij, 
of wij, denken dat dat niet voldoende is, zou het formeel op de agenda moeten. De volgende MR 
is 14 april (dag voor goede vrijdag), en dan zouden we daarop moeten wachten voor 
internetconsultatie. 

Ik neig er vooralsnog naar om de Minister te adviseren om hierover contact te zoeken met de 
MP, en te kijken of ze onderling of kunnen kaarten dat een mededeling in de MR van aanstaande 
vrijdag voldoende is. Maar ik houd me aanbevoten voor betere ideeen :-} 

Met vriendelijke groet, 

Directie Hager Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 12500 BJ I Den Haag 
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Van: 	5.1.2e 
Aan: 	5.1.2e  
Onderwerp: 	Re: traject basisbeurs 
Datum: 	woensdag 6 april 2(2217:57:47 

Dank voor de update 5•1•2e, fielder verhaal! 
Ben benieuwd naar de uitkomst morgen. 

Verstnurd vanaf nnin &hone 

Op 6 apr. 2022 one 16:55 heeft 5.1.2e • 
@minocw.nl> het volgende ge chreve 

Hoi5 1.2e 

Het is nog behooriijk hectisch op het dossier. Gesprek met minister vanochtend ging over twee 
dingen: 

<!--[if !supportLists]-->t. 	<!--[endif]—>K1eine punten nota: M eens met afschaffen 
kwijtschelding en maximaal leenbedrag. Hij wil m.b.t. invoering beurs in 2023 wet 
dat wij nog eens goed kijken of het echt niet simpeler kan voor studenten (ook 
vanwege ervaringen met niet-gebruik aanv. beurs). In de aanvraag 
uitvoeringstoets zal daarom worden gevraagd of DUO mogelijkheden tot 
toekenning in 2023 ziet die minder (doenvermogen) van studenten vragen, 
bijvoorbeeld (toch) automatische omzetting lening in beurs. 

<!--[if !supporttists]—>11. 	<!--[endifl-->De bedragen voor basisbeurs en aanvullende 
beurs. Hier kwam Manuel met twee hoofdvarianten, beide uitgaand van 
verbreding doelgroep aanvullende beurs naar inkomens tot 70.000 en afschaffen 
halvering collegegeld : a) aanvullende beurs wordt niet verlaagd. En b) aanvullende 
beurs wordt wet verlaagd. Er ligt of gaat nu ter sondering bij de coatitie variant b). 
Minister verwachtte dat variant a), die de basisbeursbedragen niet veel omhoog 
doet gaan, op te weinig steun zal kunnen rekenen. Bij variant b) daarentegen heb 
je het over een uitwonende beurs van ong. 290-293 euro. Maar de aanvullende 
beurs wordt dan verlaagd naar 328 euro, een forse dating. In het nagesprek 
hebben Marijn en ik wel gesignateerd dat je niet alleen zou moeten kijken naar de 
optetsom van basisbeurs en aanvullende beurs (de thuiswonende student houdt 
91 	328 = 419 euro) maar ook naar de terugdraaiing van halvering collegegeld, 
die de eerstejaarstudenten zo'n 100 euro per maand zal kosten. Om te voorkomen 
dat studenten er daardoor toch op achteruit zouden gaan, zou je de aanvullende 
beurs met ca. 20 euro minder moeten vertagen. Jochem Wilde dat we dit met een 
asterix nog meegaven aan coatitiepartijen. 

Morgen begin middag is er weer een overteg met de minister, hopelijk wordt de knoop dan echt 
doorgehakt. Ifs about time C) 

Morgenmiddag gaat het wetsvoorstel de lijn in en vrijdag in weekendtas minister. Maandag start 
internetconsuttatie. 

Groet, 

203 



5.1.2e 
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Van: 
Aan: 	 5 1 2e • • 
Onderwerp: 	Re: bespreekstuk met variant tbv gesprek minister morgen 
Datum: 	woensdag 6 april 2022 19:47:53 

Akkoord met shik. Weet M zeker dat hij lagere ab+bb oor lage inkoi e s wil dan in zijn 
voorkeursvaliant? 
En klopt eea in de tijd/over de j -en? 
Is dgc hierin meegenomen? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 6 apr. 2022 om 15:34 heeft 5.1.2e 
5. .2e 	(yThauniocw.n1> het volgende gesebreve 

Oke. Dan moet het wel parallel naar de minister. Ok? 

Met vriendelijke groet, 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 2515 XP 1 Den Haag 

Postbus 16375 I 2500 E31 I Den Haag 

M: 0654, 

Van: 5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 15:34 
Aan: 5.1.2e 	 @minocw.ni> 
Onderwerp: Re: bespreekstuk met variant tbv gesprek minister morgen 

ik kan het tussen 17-18 lezen. Kan j j print op buro laten leggen. Dan ben ik snelst. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 6 apr. 2022 om 14:27 heeft 5.12e 
(rum nocw.nl> het volgende geschreven: 

Dag5-120  

Vanochtend hebben we met de minister gezeten over de nieuwe varianten nalv 
het debat van maandag. Hij heeft daarin een keuze gemaakt, en de conclusie was 
dat we 1) hem die variant zouden sturen en 2)5.12e en61.29 zouden bezien 
of/hoe die to sonderen. 



Bij de nadere uitwerking van de variant ontdekten we dat de variant die de 
minister gekozen had, er inderdaad voor zorgt dat iedereen er qua 
studiefinanciering op vooruit gaat — maar dat er een groep is waarvoor dat niet 
zo is als je 66k de halvering van het collegegeld in ogenschouw neemt. Concreet: 
ten opzichte van het leenstelsel verliezen thuiswonende studenten met een 
maximale aanvullende beurs lets meer dan 1000 euro aan collegegeld, terwijI ze 
er 648 euro aan studiefinanciering bij krijgen. Het lijkt ons verstandiger om dat te 
voorkomen, en dat kan vrij eenvoudig door de aanvullende beurs weer lets op te 
plussen. Dat hebben we in de bijlage toegelicht. 

Ons voorstel is dat dit vanavond met de minister meegaat (besproken met Joris), 
en dat we dat morgen met hem bespreken tijdens een moment dat 512e nog 
heeft gevonden na het DUO-debat. En dan nog even te wachten met sonderen 
tot hij een knoop heeft doorgehakt. Dit heb ik ook zo met Dorien besproken. 

Kan jij laten weten of je akkoord bent met dit stuk? 

Met vriendelijke groet, 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

M. 065.1.2e 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	FW: SF & MR van vrijdag 
Datum: 	 donderdag 7 april 2022 11:46:32 

Ter info. IRF heeft gevraagd om de wijzigingen n.a.v. het nota-overleg (o.a. inzake 
halvering collegegeid) in de MR te behandelen. Dit gaan we met de minister bespreken. 
Lijn met HO&S uitgedacht is dat als het naar de MR moet, we de internetconsultatie 
aanhouden, maar de adviesaanvragen AP en RvdR wel uitdoen maandag. Dat is nodig 
om het voorstel voor de zomer in de MR te kunnen behandelen. 
Groet 5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 7 april 2022 11:18 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
CC:5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 
Onderwerp: RE: SF & MR van vrijdag 

Hoi 5.1.2e , 

@minocw.nl> 

Naar aanleiding van je vragen in verband met het verzoek van de IRF het volgende: 

Uit de Handleiding internetconsultatie blijkt dat voor een internetconsultatie in principe 
geen instemming van de MR nodig is, tenzij er sprake is van uitzonderlijke  
omstandigheden (en in een demissionaire periode). Onder uitzonderlijke omstandigheid 
wordt ook genoemd: een voorstel waarover eerder in de MR is besloten, maar daar 
ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden. Dat zal de reden zijn dat de IRF er nu 
voor pleit dat we nogmaals langs de MR zouden moeten gaan. 

Na overleg met WJZ is ons voorstel om tijdens het overleg met de minister vanmiddag 
het bovenstaan•de voor te leggen en daarbij te vragen of: 

1. De minister voldoende mandaat van het kabinet heeft gekregen om toezeggingen 
te doen in de TK, die er toe leiden dat het oorspronkelijke plan uit de 
hoofdlijnenbrief dermate in financiele zin (binnen de eigen OCW-begroting) is 
aangepast. 

2. Zo ja, dan zal hiertoe nog een gesprek moeten plaatsvinden tussen M.00W en 
M.FIN. 

3. Zo nee, dan zal het wetsvoorstel nog in de MR van 14 april moeten worden 
behandeld. 

Het advies is om de internetconsultatie dan na de MR op 14 april te starten, maar wel 
maandag de UT aan DUO en de adviezen aan de AP en RvdR te vragen onder 
voorbehoud van instemming in de MR op 14 april. Hiermee respecteren we 8 weken 
termijn voor de UT en de adviezen, maar houden we wel de mogelijkheid om nog 
eventuele aanpassingen te doen en zijn de bedragen van de bb en ab nog niet 
openbaar. 

Mocht dit nog vragen opleveren, dan kunnen we ook nog even bellen. 

Groet, 
5.1.2e 



van:5.1.2e 	 (tDminorw,  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 16:15 
Aan:5.1.2e 	 cw ii› 
cc: 5.1.2e 	 minocw.  

;, • - v,' , ,:›;5.1 2e 	- Pminocw.n ›- 	.2e 
snit o % 	›;5.1.2e 	 pminocw.nr›  

Onderwerp: SF & MR van vrijdag 

Dage5.1.2e 

5.1.2e 	liet vanmiddag moeten dat de IRF erop staat dat het voorstel om SF te 
intensiveren ten koste van een extensivering van de halvering van het collegegeld, nog 
eens voorbij komt in de MR. Dit omdat het een intensivering is buiten de integrate 
bestuitvorming. 

Voorstel is om dit morgen te bespreken met de minister, tijdens het optoopje na afloop 
van het DUO-debat. De vraag is even of zijn inschatting is dat het voldoende is dat hij 
hierover een mededeling doet in de MR, of dat dit formeel op de agenda moet. Als een 
mededeling votstaat, dan zou dat as vrijdag kunnen, en dan kunnen we volgens 
planning in internetconsultatie. Als hij, of wij, denken dat dat niet voldoende is, zou het 
formed op de agenda moeten. De volgende MR is 14 april (dag voor goede vrijdag), en 
dan zouden we daarop moeten wachten voor internetconsultatie. 

1k neig er vooralsnog naar om de Minister te adviseren om hierover contact te zoeken 
met de MP, en te kijken of ze onderling of kunnen kaarten dat een mededeling in de MR 
van aanstaande vrijdag voldoende is. Maar ik houd me aanbevolen voor betere ideeen :-
) 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Directie Hager Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 1 2500 B3 I Den Haag 

M: 06 5.1.2e 



van: 	5.12e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 

Onderwerp: 	RE: [GRAAG REACTIE VOOR 9:30] Stukken intemetconsultatie 
Datum: 	 donderdag 7 april 2022 17:59:48 

Akkoord met de stukken, 5.1.20 

van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 7 april 2022 17:20 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
CC:5.1.2e 	 @minocw.n1>;5. 	 @minocw.nl>; 

@minocw.n1>-,5.1.2e 
@minocw.nl>.,5.1.2e 	 @minocw.nl>5.1.2e 

@minocw.nl> 
Onderwerp: RE: [GRAAG REACTIE VOOR 9:30] Stukken internetconsultatie 

Ha 4A2e 

Dank! 

Waar we toen straks op zijn uitgekomen is het volgende: 
• De minister probeert vanavond en marge van het BPO met M.FIN te besproken of 

het voldoende is om morgen een mededeling te doen. 
• We concludeerden namelijk dat FIN op zich wel een punt heeft, maar formeel 

hoeven we niet fangs de MR. Een mededeling leek ons daarom een goede 
optossing die ook binnen ons tijdpad past. 

• Mocht dat niet lukken dan gaan we zorgen voor agendering in de MR van volgende 
week donderdag. De advies aanvragen sturen we dan wet maandag al uit met in 
de brief een disclaimer dat het kabinet later die week nog een formeel bestuit 
neemt. Dat doen we omdat we anders voor de zomer in de knel komen met de 
planning - gelet op de 8 weken die deze partijen hebben. 

• De internetconsuttatie kunnen we wet later starters, omdat die maar vier weken 
openstaat. 

We hopen nu attemaat vooral dat het bij een mededeling kan btijven. 

Op verzoek var5. .2e had ik haar ook wat bullets gestuurd voor de minister, die heb ik 
nog onderaan deie Vrait geplakt. 

Groeten, 
5.1.2e 

• Maandag was het debat over de hoofdtijnenbrief studiefinanciering. Die brief is 
besproken in de voorportalen en de MR. 

• Tijdens dat debat is ook een motie ingediend door D66 en VVD met het verzoek 
am de middelen van halvering coltegegetd te betrekken bij dit voorstel. Die motie 
is vanmiddag aangenomen. 

• In het wetsvoorstet wit ik nu opnemen dat een deef van de vrijgekomen middelen 
- namelijk € 100 mitjoen - geinvesteerd wordt in het verruimen van de 
inkomensgrenzen voor de aanvuttende beurs. Ook zal de hoogte van de 
aanvutlende beurs warden verlaagd. Dat betekent dat we een extensivering doen 
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Aan: 5.1.2e 
cc:5.1.2e 

bij het collegegeld en een intensivering bij studiefinanciering. De rest van het 
voorstel is in Iijn met de voorstellen in de hoofdtijnenbrief. 

• Officieel hoeft dit voor de internetconsultatie niet nog tangs de MR, maar gelet op 
de maatregelen random het collegegeld zou dat wellicht wet wenselijk zijn. Echter 
- gelet op de wens om de inwerkingtreding per 23/24 van de basisbeurs, hebben 
we daar in het proces geen tijd voor. 

• 1k zou daarom willen voorstellen om hier morgen een mededeling over te doen 
tijdens de MR, zodat alle collega's daar wel goed van op de hoogte zijn. 

van:5.1.2e 	Pminocw.nl> 
Verzonden: donderdag 7 april 2022 17:14 

Pminocw.nl> 
ftminocw.ni>5:, 

fa)minocw.nl  
minocw.ni›;  51 .2e 	-Pminocw.ni> 
Ominocw.ni> 

Onderwerp: Re: [GRAAG REACTIE VOOR 9:30] Stukken internetconsuttatie 

inocw.ni>;5 .2e 

Gaat vast lukken 

Nog nieuwe inzichten mbt wel/niet MR? 
Anders vraag is cf eerder advies zo eea aan MOCW. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 7 apr. 2022 om 17:05 heeft5.1.2e 	 inocw.nl> 
het volgende geschreven: 

Dag 5.1.2e 

Bijgevoegd vind je de nota voor de minister, het wetsvoorstel en de 
adviesaanvraag voor de Raad voor de Rechtspraak. 

Deze stukken moeten morgen met de minister mee in de tas, zodat het 
wetsvoorstel maandag in internetconsultatie kan en de adviesaanvragen uit 
kunnen. Daarbij zijn we uiteraard nog afhankelijk van of het wetsvoorstel 
nog naar de MR moet, daar spreekt de minister vanavond en marge van het 
BPO over met M.FIN. De nota gaat er nu vanuit dat zij daar uitkomen en we 
niet naar de MR hoeven, mocht dat wet zo zijn dan passen we de nota daar 
nog op aan. 

Lukt het jou om uiterlijk morgenochtend am 9h30 ons je reactie geven? Dat 
geeft ons nog tijd om je opmerkingen te verwerken en het stuk tijdig in de 
tas van de minister te krijgen. We starters parallel ook de lijn in proza. 

Daarnaast appte je net met de vraag om de motieteksten van de 
aangenomen moties. Dat overzicht vind je ook bijgevoegd. 



Alvast bedankt en bij vragen weet je ons to vinden. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 
Senior beleidSmedeWerke.r 5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 B3 I Den Haag 

M: 06-5.1.2e 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	FW: SF-stukken tbv agendering MR 
Datum: 	 vrijdag 8 aprii 2022 14:52:06 
Bijiagen: 	!Iota MR v7..doac 

IiititiLtai=201DarACILY2ASA 
AapbiedingsFonnulier MR mane ab.pdf 

Hoi5.1.2e, 

Highlight laatste 24 uur: 
- gisteren zijn zowel de motie van Baarle als de motie Van der Molen aangenomen. De motie Van 
Baarle riep op de aanvullende beurs niet te verlagen, de motie Van der Molen om lets voor de 
middeninkomens te doen. Dit betekent dat de aanvullende beurs niet zal warden verlaagd, dat 
de doelgroep van de aanvullende beurs wordt verbreed naar inkomens tot 70.000, en dat (om 
dat te financieren) de halvering van het collegegeld wordt teruggedraaid. Ben persoonlijk wel 
tevreden met deze uitkomst. lk zou het wel schraal hebben gevonden als de laagste inkomens er 
niet op zouden vooruitgaan t.o.v. het leenstelsel en andere groepen wel. 
- telefoongesprek MOCW met MFIN heeft opgeleverd dat de twee belangrijkste wijzigingen 
(halvering collegegeld en doelgroep aanvullende beurs) toch even langs de MR (van 14 april) 
moeten. Zie bijlagen. 
- bedoeling is dat het wetsvoorstel in de weekendtas van MOCW belandt. 
- maandag starten we dan de advisering AP en Raad voor de Rechtspraak. In die adviesaanvragen 
nemen we een voorbehoud op m.b.t. de MR. De internetconsultatie wordt aangehouden tot na 
de MR. 

Vanaf volgende week hoop ik de rapportagefrequentie weer flink terug te schroeven 

Groet, 
5.1.2e 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 

Van:5.1.2e 
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 10:41 
Aan:5.1.2e 
cc: 5.1.2 

Onderwerp: SF-stukken tbv agendering MR 

Dag  5.12e 

Bijgaand tref je de stukken aan waarover ik je straks appte, met betrekking tot agendering in de MR van 
donderdag. Het betreft: 

• De two-pager waar in we de budgettaire aanpassing beschrijven. We hebben met AZ besproken dat dit 
voldoende is. 

• Het MR-formulier 
• De bijgaande nota. 



Verzoek aan jou is om hier snel naar te kijken. Het is me nog niet gelukt om Joris te pakken te krijgen over hoe 

we zorgen dat dit vandaag door de bewindspersonen ondertekend wordt, dus ik kan je nog geen preciezere 

deadline geven. 

@DGC, deze versie van de two-pager mogen jullie wmb ook delen met IRF. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

065.1.2e 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: SF-stukken tbv agendering MR 
Datum: 	 vrijdag 8 april 2022 16:04:03 
Bijlagen: 	 note MR v2.docx  

uitkomsten notaoverleg v2.docx  
AanbiedingsFormulier MR motie ab.pdf 

Het wetsvoorstel is hier al op aangepast. Groet, 5.1-2e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 8 apr. 2022 om 15:54 heeft 5.1.2e 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Nog even voor mijn begrip: komende week wetsvoorstel hierop aanpassen of 
moest dat vandaag nog? Ivm de weekendtas die je noemde 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 8 apr. 2022 om 14:52 heeft 5.1.2e 
gminocw.nl> het volgende geschreven: 

Hoi5.1.2e, 

Highlight laatste 24 uur: 
- gisteren zijn zowel de motie van Baarle als de motie Van der Molen 
aangenomen. De motie Van Baarle riep op de aanvullende beurs niet 
te verlagen, de motie Van der Molen om iets voor de 
middeninkomens te doen. Dit betekent dat de aanvullende beurs niet 
zal worden verlaagd, dat de doelgroep van de aanvullende beurs 
wordt verbreed naar inkomens tot 70.000, en dat (om dat te 
financieren) de halvering van het collegegeld wordt teruggedraaid. 
Ben persoonlijk wel tevreden met deze uitkomst. lk zou het wel 
schraal hebben gevonden als de laagste inkomens er niet op zouden 
vooruitgaan t.o.v. het leenstelsel en andere groepen wel. 
- telefoongesprek MOCW met MFIN heeft opgeleverd dat de twee 
belangrijkste wijzigingen (halvering collegegeld en doelgroep 
aanvullende beurs) toch even langs de MR (van 14 april) moeten. Zie 
bijlagen. 
- bedoeling is dat het wetsvoorstel in de weekendtas van MOCW 
belandt. 
- maandag starten we dan de advisering AP en Raad voor de 
Rechtspraak. In die adviesaanvragen nemen we een voorbehoud op 
m.b.t. de MR. De internetconsultatie wordt aangehouden tot na de 
MR. 



Vanaf volgende week hoop ik de rapportagefrequentie weer flink 
terug te schroeven 

Greet, 
5.1.2e 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 

Van:5.1.2e 
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 10:41 
Aan: 5.1.2e 
CC: .1.2e 

Onderwerp: SF-stukken tbv agendering MR 

Dag5-1-2e 

Bijgaand tref je de stukken aan waarover ik je straks appte, met betrekking tot 
agendering in de MR van donderdag. Het betreft: 

• De two-pager waar in we de budgettaire aanpassing beschrijven. We 

hebben met AZ besproken dat dit voldoende is. 

• Het MR-formulier 

• De bijgaande nota. 

Verzoek aan jou is om hier snel naar te kijken. Het is me nog niet gelukt om kris 
te pakken te krijgen over hoe we zorgen dat dit vandaag door de 
bewindspersonen ondertekend wordt, dus ik kan je nog geen preciezere deadline 
geven. 

@DGC, deze versie van de two-pager mogen jullie wmb ook delen met IRF. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Directie Hager Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 

Postbus 16375 1 2500 Ri 1 Den Haag 

oe5 1 2 



Van: 	 5.1.2e 
Aart: 	 5.1.2e 

5.1.2e 

Ortderwerp: 	Re: eactie minister mr stuk studiefi ancierinq 
Datum: 	zondag 10 april 2022 15:06:12 
Bijlagen: 	ui&omsten notaover leg versie zondag.doc.x 

uitkornsten notaoverleg versie zondag tacks.dooc 

Akkoord zo. 
lk zou bijlage evaluatie weglaten. 

Verstuurd vanaf miin iPlioi e 
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0 apr. 2022 om 14:15 heeft 5.1.2e 
ininocw.nl> het volgende geschreven: 

Dag 

begon je al te missen! 

Bijgaand een nieuwe versie. Daarin heb ik drie dingen aangepast: 
* De minister gaf aan dat de argumentatie zou moeten volgen nit het debit, en 
niet nit de beleidsmatige effectiviteit van het collegegeld. Daartoe heb ik de 
passage over de halvering van het collegegeld integraal in de bijlage gestopt. 
Die passage over halvering is nog altijd een feitelijke weergave van waarom 
deze is ingevoerd en van de evaluatie, dus ik zon hem wel laten staan, maar op 
deze wijze wordt duidelijk dat dit uitleg is, en Been motivatie. Want de 
motivatie ligt idd in de motie besloten. 
* De minister gaf aan graag opener forrnuleringen te zien over de besteding 
van de 70 min  Daartoe heb ik op een aantal plekken verduidelijkt dat dit een 
reservering is, dat dit nader uitgewerkt moet worden, en dat daar een separaat 
traject voor komt. 
* FIN heeft vrijdag aangegeven dat zij ainbtelijk akkoord kunnen gaan met 
deze lijn, mits de 70 min voor tekortopleidingen uitgewerkt wordt ism 
FIN!IRF, en dat dat expliciet ook in dit stuk zou staan. Dat heb ik nu ook 
meteen meegenomen. 

5.1.2e is akkoord met deze versie. 
5.1.2e  kan jij laten weten of je akkoord bent? F 	zou jij hem dan naar de 
minister willen sturen? 

Voor de volledigheid: ik heb dit nu even opgepakt omdat 5:12e  aangaf dat de 
minister morgen na 9:00 niet meer kon kijken. Stuk moet morgenochtend wel 
echt weg, begreep ik vrijdag van AZ. Dus dan moet de minister hier vandaag 
idd nog wat van vinden. 

Fijne zondag nog! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e -wwroe#51 



M: 06 

----Oorspronkelijk bench  
Van: 5.1.2e 
Verzonden: zond 
Aan: 5.1.2e 

ocw.nl> 
2022 13:01 

amino v.n1 

aminocw.nl-

aminocw.nl›; 

n~inocw.ni> 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinancierin 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 1 2515 XP f Den Haag 
Postbus 16375 1 2500 13J1Den Haag 

@rninoc 
Iniocw.n1>: 5.1.2e tvi 

aimmocw.nl> 
aminoc v.nl›; 5. 2e 

ammocw.n1 .1.2e 
niinocw.nl>: 5 1 

aminocW 
ammocw.al> 

minocw.i 

Ondenverp: Reactie minister nil stuk studiefmai ciering 

Hallo Team SF, 

Hieronder vinden jullie de reactie van de minister op het A4 voor de 
Ministerraad. Kunnen jullie dit verwerken in een nieuwe versie? 

De minister heeft morgen vanaf 09.00 Been tijd oni een nieuwe versie te 
bekijken vanwege het debat morgen. Vanaf 14.30 zou hij weer kronen kijken, 
als dat te last is, morgen voor 09.00. 

Groeten, 

5.1.2e 

In de huidige vomi neemt het stuk te stellig aan dat halvering collegegeld niet 
effectief is gebleken. Dit gezichtspunt is niet zo met de Kamer gedeeld en kan 
dus ook nu Met de reden zijn voor de voorgestelde besluitvorming. Ook de 
bestemming van de reservering van 70 miljoen voor stimulering tekort 
sectoren moet opener geforinuleerd worden en zou heel goed toch in een 
gerichte vermindering van collegegelden kunnen vloeien. De argumentatie 
moet gebaseerd zijn op de discussie met de Kamer en de aangenomen moties. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	FIN: aenefatietoet 
Datum: 	 maandag 11 april 2022 16:34:39 

Ter info. Groet, 
5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 14:21 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
CC:5.1.2e 	 @minocw.nl›; 5. 1.2e 	 @minocw.nl>-, 
5.1.2e 	 @minocw.nl>5.1.2e 	 minocvv.ni>5.1. e 

minocw.nl> 
Onderwerp: RE: generatietoets 

Hoi 5.1.2e 

De generatietoets goed kennen is wat te veel eer, ik werd tijdens het nota-overleg juist een 
beetje overvallen door de vraag van Volt hierover. Wat ik tijdens nota-overleg met hulp van 

heb kunnen achterhalen is dat: 
• Generatietoets oorsprong heeft in een motie-Jetten/Segers uit 2019. 
• Op 17 februari 2020 in kabinetsreactie hierop: "Het kabinet trekt het zich aan dat de 

indruk bestaat dat een stapeling van beleid een aanzienlijk negatief effect heeft gehad 
voor het huidige cohort jongeren. Het kabinet neemt de handschoen van deze 
aanbeveling graag op. Het kabinet zal, in samenwerking met de jongeren, een 
igeneratietoets` introduceren waarmee in de procedures voor beleid en regelgeving nog 
meer aandacht kan wOrden besteed aan mogelijke generatie-effecten". Hierin staat ook 
dat M.BZK de Kamer nader zal informeren. 

• In antwoord op Kamervragen in juli 2020 is o.a. gezegd: "In samenwerking met de 
initiatiefnemers en planbureaus wordt dit najaar geexperimenteerd met het 
vormgeven van de «generatietoets»". 

• Na die datum heb ik geen kabinetsstukken over de generatietoets gevonden. 
• SER jongenplatform heeft in januari 2022 nog eens opgeroepen tot (brede) toepassing van 

de generatietoets 
• Via 5.1.2e en het IAK netwerk kwam deze informatie: 

15.1.2e 	is5.1.2e 	Pminbzk.n106-5.1.2e  . Er is een methodiek ontwikkeld, er 
draaien pilots met de toepassing daarvan. Reikwijdte wordt met dit kabinet verbreed naar Brede 
welvaart. Media mei komen planbureaus met een kernset van brede welvaartfactoren waarop 
getoetst kan worden, in juni verschijnt rapport over de methodiek, pilots nationaal groeifonds, 
en bevindingen warden in volgende ronde van het groeifonds benut." 

lk denk dus dat 5.1.2e 	van BZK een goede ingang is zowel voor het eerste als tweede 
actiepunt. BZK is het leidend ministerie voor de generatietoets. Optie is dat in de brief van onze 
minister, procesmatig wordt verwezen naar een nog door MBZK te sturen brief over de 
generatietoets in het algemeen, en dat BZK ons helpt am de ontwikkelde methodiek alvast los te 
laten op ons wetsvoorstel. 

Groet, 
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5.91.2e 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 

Van: 
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 15:53 
Aan:5.1• 2e 
Onderwerp: generatietoets 

Ha5.1.2e, 

We zijn net met team SF door de toezeggingen gelopen. Daar zat er ook een bij over de 
generatietoets, of twee eigenlijk: dat er een brief moest komen namens het kabinet over 
hoe het daarmee staat, en dat we aan zouden geven wat we daar specifiek in dit traject 
mee doen. 

Van Ellen begreep ik dat jij de generatietoets goed kent. Weet jij hoe we dit handig 
kunnen beleggen? 

Met vriendelijke groet, 

. 26 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 al I Den Haag 

M: 06 5 1 2e 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: po"tje 
Datum: 	maandaQ 11 april 2022 15:55:53 

Ha  5.1.2e 

zou je de vergaarde info mbt de generatie-toets (die je as 
mi' willen stiffen ? Dank, 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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5 .2es urde) ook even aan 

Op 11 apr. 2022 om 12:12 heeft 5.1.2 e 
@minocw.n1--- het volgende geschrev 

Hoi 

lk stel voor het po'tje vanmiddag te laten vervallen. Als er naast de basisbeursontwikkelingen 
nog dingen moeten warden besproken weet ik je te vinden, en omgekeerd geldt dit natuuriijk 
ook. 

Groet, 

51.2e 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: Vraag over MvT 
Datum: 	 donderdag 14 april 2022 10:29:03 

Tnx. Lijkt mij goed zo. Brspreek het zo met mocw. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

219 

Op 14 apr. 2022 om 09:25 heeft 5.1.2e 
@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Ha" 2e  zie onder met dank aan Imke en WJZ. OK zo? 

Gr" .1 

van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 14 april 2022 09:24 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
cc:5.1.2e 	 @minocw.ni>;5.1.2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 
Onderwerp: Vraag over MvT 

Ha5.1.2e 

@minocw.nl> 

Om aan de wens van de VVD tegemoet te komen zien we twee opties: 

1. We nemen de volgende tekst op aan het einde van de inleiding: 'Dit wetsvoorstel is 
een vertaling van de hoofdlijnenbrief van het kabinet, de uitkomsten van het 
notaoverleg en de door de Tweede Kamer aangenomen moties. Dit voorstel 
kan nog worden aangepast naar aanleiding van de consultatie, advisering of 
nadere inzichten van het parlement.' 

2. We kunnen bij de internetconsultatie specifieke vragen opnemen. Daar 
zouden we een vraag op kunnen nemen als: 'Wat vindt u van de gekozen 
variant?' of — als we dichter bij de motie willen blijven — 'Wat vindt u ervan 
dat het kabinet kiest om middeninkomens te ondersteunen via het 
verruimen van de aanvullende beurs?' . 

Laat het vooral weten als er nog meer nodig is! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 
Senior beleidsmedewerker5 1. 2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

oE5.1.2e 



Van: 	 512e 
Aan: 
Cc: 	5 1 2e 

RE: Mngepast wetsvoorstel herinuoering basisbeurs 
dcwiderdag 21 april 2022 17:44:01 

mcaV,MIS. 

Akkoord, 5.12e. 

Van:5.1.2e 	 minocw.ni> 
Verzonden: donderdag 21 april 2022 17:22 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
CC: 5.' e 	 minocw.n1>;51 

e 	 .2e 
minocw.nl>-,5.1.2e 	 minoc .n > 

Onderwerp: Aangepast wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

Hoi 5.1.2e 

Naar aanleiding van het overleg vanmorgen met de coalitie hebben we het wetsvoorstel 
voor herinvoering van de basisbeurs aangepast. De wijzigingen zijn zichtbaar met 
tracks. In het wetsvoorstel zijn de bedragen aangepast en in de MvT zijn de 
voornaamste wijzigingen doorgevoerd op de pagina's: 14, 16 en 18. 

Kort gezegd zijn dit de wijzigingen ten opzichte van de variant uit de hoofdlijnenbrief: 

De grens voor de aanvullende beurs wordt verruimd tot 70.000 euro. Dat is bijna 
twee keer modaal (nu: 53.900) 

o De basisbeurs wordt verhoogd tot 273,90 euro voor uitwonenden en 109,90 voor 
thuiswonenden (hoofdlijnenbrief: 255 en 91). 

o De aanvullende beurs wordt zodanig verlaagd dat de optelsom van aanvullende 
beurs en basisbeurs gelijk is aan diezelfde optelsom in de voorkeursvariant. 
Deze minimumgrens is verzocht in de motie Van Baarle. De aanvullende beurs 
wordt daarmee 401 euro. (Nu 419 euro). Het geld dat dit oplevert is in de 
basisbeurs gestoken. 

WJZ kijkt op dit moment ook nog naar de laatste wijzigingen. Als je akkoord bent zal 
deze versie aan de minister worden voorgelegd, voordat morgen, als alles goed gaat in 
de MR, de internetconsultatie wordt gestart. 

Onderwerp: 
Datum: 

Groet, 
5.1.2e 
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Na invoering van het studievoorschotstelsel zijn de opgebouwde leningen door 
2 studenten flink gestegen. Daardoor beginnen zij aan hun werkende leven met een flinke 
3 schuld, die hen kan belemmeren bij de eerste stappen op de arbeidsmarkt en 
4 woningmarkt. Hoewel de studielening tegen sociale leenvoorwaarden wordt uitgegeven, 

wordt de hoogte van de gemiddelde schuld door afgestudeerde studenten op dit 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Startnota besluitvorming 

Aan: MT HO&S en MT-lid.WJZ 

nota 	Studiefinanciering herinvoering basisbeurs 2023-2024 

Datum startgesprek: 
Eerst verantwoordelijke(n) bij 
beleidsdirectie(s):  
Betrokkene(n) vanuit uitvoering: 
Betrokkene(n) vanuit toezicht: 
Betrokkene(n) vanuit WJZ: 

Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Van 
5.1.2e 

T (0E5.1.2e 

Datum 
9 mei 2022 

Referentie 

Bijlagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
9 

(directie(s)) 

(dienstonderdeelL 
(dienstonderdeel) 
(afdeling) 

(naam) 

(naam) 
(naam) 
(naam) 

1. 	Wat is de aanleiding? 
Kies hieronder do aanleidinq en vermeid daarachter de vindpiaats (met Liri) near het 
betreffende stuk. Geef zo nodig een korte toelichting. 

Vindplaats en eventueel korte toelichting of 
citaat 
Uit het coalitieakkoord: 
• We willen dat iedereen in staat is om to kunnen 
studeren, ongeacht het inkomen van de ouders. We 
voeren daarom per studiejaar 2023/2024 een 
basisbeurs voor alle studenten in en een 
inkomensafhankelijke aanvullende beurs. We 
hebben daarbij aandacht voor de uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid. We laten de OV-studentenkaart en 
de investeringen vanuit het studievoorschot 
ongemoeid. 
• Studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar 
is geweest krijgen de keuze tussen korting op hun 
studieschuld of een studievoucher. Hiervoor 
wordt €1 miljard extra uitgetrokken, bovenop het 
huidige budget voor studievouchers. 
file:///H7Downloads/coalitieakkoord-2021-2025.0df 

Aanleiding 
(meerdere opties mogelijk) 
• Regeerakkoord 
E Motie 
▪ Kamerbrief 
T Toezegging 

E Anders, namelijk: 

• 2. Wat is het probleem? 
Beschrijf iii maximaal 15 regeis wet het feitelijke probleern is wear regelgeving voor moot 

rri n 
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Het algemene doel van een studiefinancieringssysteem is een doelmatig en rechtvaardig 
stelsel van studiefinanciering, dat de (financiele) toegankelijkheid van het onderwijs 
waarborgt. Daardoor ontstaat een stelsel waarin iedereen die kan en wil studeren die 
kans met beide handen kan pakken. Ook onder het leenstelsel is dit doel niet in het 
gedrang gekomen. Wel is gebleken dat er sinds de invoering van het leenstelsel een 
andere zienswijze is gekomen op het hebben van schulden. Die veranderde kijk op het 
hebben van schulden, maakt dat het kabinet Rutte IV het studiefinancieringsstelsel 
wenst aan te passen. De herinvoering van de basisbeurs kan daarnaast ook helpen bij 
het wegnemen van een drempel voor mbo-studenten die door willen stromen naar het 
hbo. 

Daarnaast is het doel dat studenten na hun afstuderen klaar zijn om hun eerste stappen 
op de arbeidsmarkt en woningmarkt te zetten en zo ook mee te werken in en aan 
Nederland. Dat moet ook financieel mogelijk zijn. Daarom vinden we het onwenselijk dat 
studenten met te hoge schulden afstuderen. Verder is het belangrijk dat er voldoende 
ruimte blijft voor investeringen in de kwaliteit van het hoger onderwijs. 
Naast een basisbeurs wordt een eigen investering van de student gevraagd waarbij 
rekening wordt gehouden met de financiele draagkracht van ouders. Daarom blijft er 
een inkomensafhankelijke aanvullende beurs bestaan. De middeninkomens worden met 
het wetsvoorstel meer ondersteund doordat de inkomensgrens wordt verruimd naar € 
70.000. Hierdoor komen meer studenten voor een aanvullende beurs in aanmerking en 
worden de middelen doelmatig besteed. 

Als gevolg van de herinvoering van de basisbeurs en de wens om de 
terugbetaalvoorwaarden in het ho niet aan te passen en de bijverdiengrens daar niet 
terug te laten keren, is ook gekeken naar de samenloop met regelingen in het mbo. 
Deze twee onderdelen worden in lijn gebracht met de regelingen in het ho. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Datum 
9 mei 2022 

6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

moment te hoog gevonden. Maatschappelijk is - naast het economisch risico meer -
meer oog voor de niet-economische aspecten van lenen en schulden. Ook als het 
economische risico beperkt is kunnen schulden een belemmering vormen voor het 
mentale welzijn van de studentenl. Uit onderzoek van het RIVM blijkt ook dat bijna alle 
studenten last hebben van stress en mentale druk. Het hebben van een schuld kan daar 
aan bijdragen. Ook is uit onderzoek gebleken dat de angst voor schulden een van de 
factoren is die mbo-studenten kan doen besluiten of te zien van een vervolgopleiding. 

Dat betekent overigens niet dat de student geen eigen bijdrage moet leveren en 
helemaal geen lening aan zou mogen gaan. Deze moet echter beter in verhouding 
komen te staan met de bijdrage van de ouders en de investering van de overheid in de 
toekomstige generaties. 

De studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd zijn met vele 
uitdagingen geconfronteerd. Denk daarbij aan de situatie op de woningmarkt, op de 
arbeidsmarkt en de gevolgen die corona heeft op het leven van jongeren. Hoewel het 
leenstelsel niet heeft geleid tot minder studenten in het hoger onderwijs, zien we wel 
dat de hoogte van de schuld de startpositie van deze studenten in het leven na de studie 
kan beInvloeden. Hoewel een tegemoetkoming zeer ongebruikelijk is, willen we deze 
studenten toch een steuntje in de rug geven door een tegemoetkoming. 

3. 	Wat is het doel? 
Beschrijf in maximaal 15 regels wat het doei is of de doelen zijn van het voorstel, Wat wil je 
bereiken? 

1  ISO: Impact van leenstelsel op welbevinden studenten, 23 januari 2019. 
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Daarnaast wil de regering de studenten die geen basisbeurs hebben ontvangen een 
steuntje in de rug te geven in de vorm van een tegemoetkoming. Het is niet de 
bedoeling om de volledig "misgelopen" basisbeurs te compenseren. 

Tot slot zal de wet- en regelgeving moeten worden aangepast om de vorm van de 
studievoorschotvoucher te wijzigen en het mogelijk te maken de waarde van de voucher 
van de studieschuld af te trekken of als er geen studieschuld (meer) is, het bedrag uit te 
keren aan de student. Eerder heeft de TK hier om gevraagd en ook studenten hebben de 
wens uitgesproken om het instrument van voucher af te schaffen en daarvoor in de 
plaats een tegemoetkoming te geven. 

De rol van de overheid in het hoger onderwijs is gelegitimeerd door het maatschappelijk 
belang ervan. Een goed opgeleide beroepsbevolking - van mbo tot wo-gediplomeerden 
- is van belang voor de Nederlandse econonnie. Daaronn wordt gestimuleerd dat 
iedereen die wil studeren, die mogelijkheid ook krijgt en de vrijheid voelt om die keuze 
te maken. 

Er is nu geen wettelijke grondslag om studenten in het hoger onderwijs een basisbeurs 
te verlenen. Voor studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar is geweest, is er geen 
wettelijke basis om een korting op hun studieschuld te geven of een bedrag uitbetalen. 
Tevens is een wettelijke basis nodig om het mogelijk te maken dat studenten die recht 
hebben op een studievoorschotvoucher een aftrek kunnen krijgen op hun studieschuld of 
dat dit bedrag wordt uitbetaald. 
Om gevolg te kunnen geven aan de voorstellen uit het regeerakkoord is wijziging van de 
Wet studiefinanciering 2000, het Besluit studiefinanciering en de Regeling normen Wsf 
2000, WTOS en WSF BES, noodzakelijk. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Datum 
9 mei 2022 

4. 	Wat rechtvaardigt overheidsinterventie? 
Beschrijf de rechtvaardiging in maximaal 15 regels en besteed aandacht aan de voigende 
vragen: 
a. Wat is de noodzaak van het overheidsingrijpen? Welk publiek belang is gediend bij dit 

voorstel? 
b. Wat gebeurt er als de overheid filets doet (nul-optie)? Is dat in strijd met het 

kabinetsbele ;dl,  afspraken of beoaalcie iuridische verphchtingen? 

5. 	Wat is het beste instrument? 
Als een interventie van c overheid wenselijk is, dan is het be!angrijk om in kaart te 
brengen welke verschillende instrumenten (beleidsinstrumenten en/of wet- en regeigev.ing) 
.er ingezet kunnen warden om het doe! te bereiken. Beschrijf puntsgewijs welke ideeen er 
zijn om het probleem op te lossen en het doel te bereiken en oeef daarbij kort aan wat de 
voor- en nadelen zijn van die oplossingen. 

Genoemde doelen vergen alien wetgeving, omdat studiefinancieringsrechten wettelijk 
verankerd zijn. 
De WSF 2000 moet op alle genoemde onderdelen (basisbeurs, aanvullende beurs, 
harmonisatie mbo-ho, tegemoetkoming, aanpassing vorm studievoorschotvouchers) 
worden aangepast. 

Het BSF 2000 moet in ieder geval op de volgende punten worden aangepast: 
- wijze van indexering bedragen; 
-wijze van verstrekking tegemoetkoming en studievoorschotvoucher (schuldvermindering, 
uitbetaling); 
- in welke gevallen de tegemoetkoming op aanvraag en ambtshalve wordt verstrekt. 
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Datum 
9 mei 2022 

De Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES moet in ieder geval op de volgende 
punten worden aangepast: 

- Aanpassing normbedragen studiefinanciering 
- Aanpassing rentepercentage studieschulden mbo 
- Waarde voucher en tegemoetkoming 
-Eventueel overgangsrecht 

6. 	Wie zijn betrokken bij het onderwerp? 
Voor de regie op het wetgevingsproces en een goede krachtenveldanalyse is het belangrijk 
am te weten welke partijen belang hebben bij het onderwerp. Gebruik de lettercodering am 
aan te geven hoe partijen betrokken zijn of warden. 

PO-Raad Raad voor Cultuur Politiek - coalitie 

VO-Raad Politiek - oppositie 	A Culturele instellingen 

MBO-Raad DUO 	 A/C Mediaorganisaties 

VH IvhO Emancipatieorganisaties 

UNL Inspectie OE 

VTOI D.PO CvdM 

N RTO D.VO NVAO 

ISO/LSVb  A/B/D  D.MBO  CvTE 

JOB A D.HO&S A/B/D VNG 

LAKS IPO D.E&K 

Ouderorganisaties Caribisch NId. D.M&C 

Lerarenorganisaties D.IB Onderwijsraad 

D.OWB Andere ministeries 	I 

D.K0 

A = is of wordt actief betrokken 	C = consensus nodig/wenselijk 	I = informeren/afstemmen 
B = heeft belang bij onderwerp 

	
D = doelgroep van het beleid 	X = Anders namelijk 

*) toelichting... 

geef met sterretjes eventueel een toelichting Dat kan met name van belang zijn als je tegengestelde 
belangen ziet of als je een categorie instellingen nader wilt duiden 
0 een kleurmarkering van (verwachte) mede- en tegenstanders kan ook heel inzichtelijk zijn 

7. 	Wat zijn de gevolgen? 
Geef in maximaai 15 rages aan wat de gevolgen van je voorstel zijn voor de doelgroep en 
\poor \,^)e,  het moot uitvoe.ren en/of im.oiE,menteren, 
1 De studenten die daarvoor in aanmerking komen kunnen vanaf studiejaar 2023/2024 
2 een basisbeurs aanvragen. De hoogte van de bedragen staan nog niet vast, maar als 
3 deze lager uitvallen dan de geindexeerde bedragen van voor het leenstelsel, dan zullen 
4 de studenten hier naar verwachting kritiek op hebben. De herinvoering van de 
5 basisbeurs kan mogelijk leiden tot een grotere doorstroom vanuit het mbo naar het ho, 
6 omdat dit kan bijdragen aan het wegnemen van een financiele drempel. 
7 Door herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, waarbij de 
8 terugbetaalvoorwaarden van het studievoorschot blijven gelden, kunnen er mogelijk 
9 verschillen ontstaan met het mbo. Daarom worden de terugbetaalvoorwaarden tussen 
10 het ho en mbo gelijk getrokken. 
11 
12 Studenten die geen basisbeurs hebben ontvangen, kunnen aanspraak maken op een 
13 tegemoetkoming. Er dient nog duidelijkheid te komen over de groep die hiervoor in 
14 aanmerking komt en de hoogte van de tegemoetkoming. Op dit onderdeel is veel 
15 

Onderwijsinstellingen 
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Struc? Bedragen of berekeningswijze Geraamde... 

...programmakosten 

...uitvoeringskosten voor OCW 

De basisbeurs kost 1 miljard 
'structureel. De kosten voor de 
tegemoetkoming zijn 1 miljard 
incidenteel. 
DUO maakt kosten voor beide 
onderwerpen om deze te 
implementeren. 

F 

F 
...uitvoeringskosten voor de 
doelgroep(en) (per doelgroep) E 

De directie Communicatie (COM) en DUO werken samen met de directie HO&S een 
communicatieplan uit. Tijdens de parlementaire behandeling wordt begonnen met de 
voorlichting (naar verwachting eind 2022/begin 2023). (Aankomende) studenten en 
hun ouders moeten goed op de hoogte worden gehouden van de plannen en de 
wijzigingen. Dat stelt hen zo goed mogelijk in staat hiermee rekening te houden. Dat 
is belangrijk omdat het tijdpad om de wetswijziging te realiseren krap is. 
(Aankomende) studenten moeten zich daar op kunnen voorbereiden. Samenwerking 
met studentenorganisaties is daarvoor van groot belang. 

Om de doelen te realiseren zoals het terugdringen van het niet-gebruik is 
communicatie van groot belang. Daarbij kunnen gedragsinzichten goed worden benut. 
Ook voor de keuze-infrastructuur van de aanvraagprocedure kunnen gedragsinzichten 
bijdragen. 

1 
2 
3 
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Datum 
9 mei 2022 

maatschappelijke en politieke weerstand te verwachten vanwege het (lager dan 
verwacht) bedrag van 1 miljard dat het CA hiervoor beschikbaar heeft gesteld. 

De combinatie van de basisbeurs en de tegemoetkoming kan ertoe leiden dat studenten 
hun studie een jaar uitstellen, zodat zij in aanmerking komen voor de basisbeurs. Het is 
lastig in te schatten of dit daadwerkelijk plaats zal gaan vinden en in welke mate. 

DUO is de uitvoerder van de studiefinanciering. De wijzigingen zullen zowel incidenteel -
voor het aanpassen van de systemen - als structureel - bijvoorbeeld voor de controle 
voor de uitwonende beurs - gevolgen hebben. Daarom is DUO ook om een 
uitvoeringstoets gevraagd. 

8. 	Wat gaat het voorstel kosten? 
Goof eon (desnoods globale) beschrijving van de kosten van je voorstel of hoe die gevolgen 
berekend gaan \Norden. Geef ook can of de financiering structureel of incidenteel is. 

9. 	Hoe wil je communiceren? 
Beschrijf m_ animal i5 rectais 	over je voorstel moet worden gecommuniceerd. Naar 
buiten toe, maar ook eventueel binnen OnAl. 

10. Wat is de planning 
Geef in maximaai 15 regeis aan welke zaken belangrijk zijn voor do planning;  zodat ricer 
rekening mee ken worden gehouden dedurende het wetgevingstraject.  

De planning is zeer krap, zowel voor het wetgevingstraject als de communicatie en de 
uitvoering. 

1 
2 
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22 april 2022 - 3 juni 2022 
Planning wetsvoorstel: 

Internetconsultatie en 
uitvoeringstoetsen 

Mei 2023 Plenaire behandeling EK 
Uiterlijk 1 juli 2023 
1 september 2023 

Publicatie in Staatsblad 
Inwerkingtreding 

Om de inwerkingtredingsdatum op 1 september 2023 te kunnen halen, is het wellicht 
noodzakelijk politieke invloed aan te wenden ter bespoediging van het een en ander. 

Aanbieden aan de Raad van State Voor het zomerreces 
Advies Raad van State en nader rapport 
Aanbieden aan de Tweede Kamer 
Voorbereiding plenaire behandeling 
(schriftelijke vragen)  
Plenaire behandeling TK 
Aanbieden aan Eerste Kamer 

Na de zomer 
Najaar 2022 
Najaar 2022 

3anuari 2023 
Februari 2023 

Voorbereiding plenaire behandeling 
(schriftelijke vragen) 

Voorjaar 2023 

De wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 en de Regeling normen Wsf 2000, 
WTOS en WSF BES, zullen in het stramien van het wetsvoorstel meelopen.  

-Automatisch aanvragen aanvullende beurs - dit is een wens om het niet-gebruik 
terug te dringen en in de TK is deze wens ook aanwezig (ook in het kader 
van de toeslagenaffaire). Van belang is om hier vinger aan de pols te houden 
ivm het geschatte niet gebruik en de "winst" die hierin wordt gehaald. 

De hoogte van de aanvullende beurs. Die is onder het studievoorschot verhoogd 
en wordt nu weer met een klein bedrag verlaagd. Daar staat echter een 
basisbeurs tegenover die hoger is dan deze verlaging, ook deze studenten 
gaan er dus effectief op vooruit. 

- Middeninkomens en gevolgen berekend door het NIBUD. Uit onderzoek blijkt 
dat met name studenten met ouders met een middeninkomen in een lastige 
financiele situatie kunnen komen. Ook de Kamer heeft daar middels een 
motie aandacht voor gevraagd. Daarom is het voorstel om de 
inkomensgrenzen voor de aanvullende beurs te verruimen. 

-Mbo - door het herinvoeren van de basisbeurs in het ho en de verruiming van 
de inkomensgrens van de aanvullende beurs, ontstaan er grotere verschillen 
tussen het ho en mbo. 

Studievouchers - door de formulering in het CA ontstaat er een samenloop met 
de tegemoetkoming en de studievouchers. Vanuit de TK en bij de studenten 
is de wens om de vorm van de studievouchers aan te passen. Hiertoe zal het 
Besluit studiefinanciering 2000 moeten worden aangepast. 

-Voor de tegemoetkoming zal in het Besluit studiefinanciering 2000 ook het 
aanvraagproces voor de tegemoetkoming worden opgenomen. In principe zal 
DUO dit ambtshalve uitkeren, tenzij de (oud-)student niet in beeld is. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
10 

Datum 
9 mei 2022 

11. Overige aantekeningen 

Toelichting en aandachtspunten bij de vragen uit de startnota 

2. 	Wat is het probleem? 
0 Checklist aandachtspunten: 

5 
6 
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Datum 
9 mei 2022 

• 1. Een probleemdefinitie beschrijft een feitelijke situatie, nu of (naar verwachting) in de 
nabije toekomst die negatief wordt gewaardeerd. 

• 2. Waaruit blijkt dat het een probleem is? Welk bewijs heb je? Denk aan onderzoeken, 
statistiek, lobbystukken, kamermoties, incidenten 

• 3. Scheid probleem van oplossing. Zeg dus niet: "Het probleem is dat er geen wettelijke 
regeling is voor situatie X", maar zeg: "Situatie X is een maatschappelijk probleem 
omdat...." (en dan volgt een negatieve waardering van een feitelijke situatie). 

• 4. Scheid feiten van de waardering van die feiten (vb: "lerarentekort neemt toe van 
1600 naar 4800 vacatures", versus: "lerarentekort wordt nijpend"). 

• 5. Besteed aandacht aan de vraag: voor wie of wat is het een probleem? Wie heeft 
behoefte aan nieuw beleid? 

• 6. Soros is er geen probleem, maar is er toch een ambitie om iets nieuws te doen. Kijk 
in dat geval ook goed naar vraag 4: is het dan wel echt nodig om als overheid in te 
grijpen? 

3. 	Wat is het doel? 
O Checklist aandachtspunten: 
f 1. Een doel is een beschrijving van de gewenste feitelijke situatie die je met het 

voorstel wil bereiken. 
• 2. De doelen dienen inhoudelijk maatschappelijke doelen te zijn. Zeg bijvoorbeeld niet 

"Het doel is dat alle leerlingen een toets afleggen" (want dat is het "middel"), maar 
zeg: "Het doel is dat alle leerlingen optimaal worden beoordeeld op de mate waarin 
zij presteren bij..." enz. (want dat is het echte inhoudelijke maatschappelijke "doel"). 

• 3. Formuleer de doelen zo SMART mogelijk: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch 
en Tijdgebonden. 

4. 	Wat rechtvaardigt overheidsinterventie? 
O Checklist aandachtspunten: 
E 1. Als het probleem en het doel duidelijk zijn, is het van belang je of te vragen: is de 

overheid (in dit stadium) aan zet? Een wat filosofische vraag, die van belang is om na 
te gaan of andere mechanismen of minder vergaand overheidsingrijpen het probleem 
niet ook kunnen oplossen. 

• 2. Geef zo mogelijk aan of de resultaten van wetenschappelijk onderzoek of 
omgevingsonderzoek (veldtoets, media-analyse, stakeholderanalyse, 
opinieonderzoek, internetconsultatie) een extra onderbouwing zijn om actie te 
ondernemen (evidence based). 

I—  3. Welke bijdrage/actie wordt van andere partijen verwacht om het probleem aan te 
pakken of de beleidsambitie gestalte te geven? Zie ook vraag 6 (wie zijn betrokken). 

5. 	Wat is het beste instrument? 
O Checklist aandachtspunten: 
• 1. De lijst met sturingsmogelijkheden uit het IAK is besproken 
• 2. De voorstellen zijn passend qua budget, communicatie, en planning (zie vragen 8, 9 

en 10). 
• 3. Er is nagedacht over de integraliteit en uniformiteit over de sectoren heen. 
• 4. Bij elk voorstel zijn zoveel mogelijk de voor- en nadelen besproken en er is een 

voorkeursoptie aangegeven. 
• 5. Er is nagedacht over doelstellingen, doelmatigheid en effectiviteit (een toelichting 

daarop is verplicht op grond van art. 3.1 Comptabiliteitswet) 
• 6. Er is de nodige specialistische kennis ingeschakeld (juridisch, financieel, uitvoering, 

toezicht, politiek, communicatie, kennis) 
• 7. De U&H-checklist (uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid) is besproken. Deze 

checklist wordt later met name door IvhO en ADR gebruikt voor de uitvoeringstoets. 
• 8. De mogelijkheden om het voorstel te onderbouwen met wetenschappelijke kennis, 

omgevingsonderzoek (veldtoets, media-analyse, stakeholderanalyse, 
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Datum 
9 mei 2022 

opinieonderzoek, internetconsultatie) en cijfermateriaal zijn besproken. Voor de 
toelichting is het van belang zoveel mogelijk steun te zoeken in beleidsevaluaties, 
onderzoeksrapporten etc. om  argumenten te onderbouwen. 

r 9. De juridische haalbaarheid is besproken, en hoe het zich verhoudt tot bestaande 
juridische kaders. 

10. Er is aandacht besteed aan mogelijkheden om wetgeving te vereenvoudigen en 
instrumenten samen te voegen. 

• 11. Er is aandacht besteed aan de mogelijkheid om bijkomende regeldruk te 
minimaliseren of te verminderen (zie OCW stappenplan regeldruk). 

• 12. Er is vastgesteld of het voorstel een Privacy Impact Assessment (DPIA)  vereist. 
• 13.Er is aandacht besteed aan aspecten van staatssteun  en aanbesteding. 
• 14. Er is aandacht besteed aan de gevolgen voor Caribisch Nederland en de noodzaak het 

voorstel (in aangepaste vorm vanwege de Caribische context (zie leidraad legislatieve  
terughoudendheid en differentiatie))  ook voor CN uit te werken. 

• 15. Er is aandacht besteed aan het doenvermogen  van burgers (zie doenvermogentoets); 
voor onderwijsinstellingen kan dat ook nuttig zijn. 

7. 	Wat zijn de gevolgen? 
o Checklist aandachtspunten: 
L 1. Welke gevolgen  worden beoogd en welke zijn meer een neveneffect? Naast de 

bedoelde effecten kunnen er ook onbedoelde en zelfs ongewenste neveneffecten 
optreden, bijvoorbeeld administratieve lasten of bezwaarschriften. Vermeld ook deze 
effecten al zoveel mogelijk. 

• 2. Waar is steun te verwachten en waar weerstand? 
f—  3. Wat zijn eventuele politieke gevoeligheden? 
• 4. Er is aandacht besteed aan de noodzaak van monitoring of evaluatie van het 

voorstel. Als daarvoor (persoons)gegevens moeten worden uitgewisseld is mogelijk 
een PIA nodig. 

n 5. Er is aandacht besteed aan de vraag of het voorstel gevolgen heeft voor andere  
overheden,  Caribisch Nederland, ICT, milieu, emancipatie, grenseffecten,  of 
ontwikkelingslanden. 

• 6. Er is aandacht besteed aan overgangssituaties als gevolg van het voorstel. 
E 7. Er is aandacht voor de vraag of het voorstel bijdraagt aan vermindering van de 

regeldruk. 
r 8. Er is aandacht voor de gevolgen voor het OCW-apparaat aan. 

8. 	Wat gaat het voorstel kosten? 
O Checklist aandachtspunten: 
I—  1. Heeft OCW middelen voor dit voorstel? Is dit vrij te besteden (bijvoorbeeld uit een 

intensiveringsenveloppe) of moeten er andere plannen sneuvelen om middelen vrij te 
maken? 

• 2. Zijn er genoeg middelen beschikbaar? Of moet er geld komen van Financien? Dit 
laatste kan maar een aantal keer per jaar en kan dus consequenties hebben voor het 
moment waarop je voorstel in kan gaan. 

E 3. Wat moet DUO naar verwachting straks doen om de wet- en regelgeving die je 
eventueel voorstelt, uit te voeren? Gaat het om activiteiten die bij haar normale 
bedrijfsvoering horen of gaat het om een verandering? Wanneer gaan die DUO-
activiteiten van start? 

9. 	Wat wil je communiceren? 
O Checklist aandachtspunten: 
I—  1. Wat is de kernboodschap is en wie de belangrijkste doelgroep; wat is het narratief? 
• 2. Vraag je of of het voorstel aan de bewindspersoon moet worden voorgelegd voordat 

het algemeen bekend mag worden (voorafgaand aan de internetconsultatie wordt 
altijd toestemming gevraagd). 
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Datum 
9 mei 2022 

n 3. Betrek de directie Communicatie hierbij en geef aan wie wat doet. 

10. Wat is de planning? 
0 Checklist aandachtspunten: 
• 1. Wie moet wat doen en wat is daarvoor nodig (geld, andere middelen, mensen)? 
1—  2. Draagvlak (politiek en/of maatschappelijk) is een belangrijke factor voor de 

doorlooptijden van de verschillende stappen. 
• 3. Heeft je voorstel haast? Leg dan zo duidelijk mogelijk uit waarom. 
1—  4. Wanneer wordt het beleid geevalueerd? 
1—  5. WJZ maakt een geautomatiseerde gedetailleerde wetgevingsplanning voor wetten en 

amvb's, die vervolgens wordt aangepast op basis van de specifieke situatie van het 
project. 

1—  6. Houd in de planning rekening met: 
a. een eventueel preadvies over uitvoeringsaspecten; 
b. de uitvoeringstoets (8 weken); 
c. de openbare internetconsultatie (circa 6 weken incl. verwerkingstijd), doorgaans 

parallel aan uitvoeringstoets; 
d. de wetgevingstoets door J&V (3 weken); 
e. interdepartementale afstemming en MR-behandeling (circa 6-8 weken); 
f. advisering door de Afdeling advisering van de Raad van State (circa 3 maanden); 
g. parlementaire behandeling (zeer wisselend); 
h. implementatietermijn: er gelden vaste verandermomenten (VVM) voor wet- en 

regelgeving. 
En optioneel met: 
i. een meer gerichte veldbevraging door DUO; 
j. een Privacy impact Assessment en advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (8 

weken); 
k. voor- of nahang van amvb bij parlement (minstens 1 maand); 
I. termijnen voor een aanbesteding; 
m. de tijd die nodig is voor de notificatieprocedure bij de Europese Commissie bij het 

verlenen van staatssteun. 
• 7. Na afronding van de wetgeving is het nieuwe beleid nog niet ingevoerd; heb ook 

aandacht voor de benodigde tijd voor de uitvoering/invoering door de uitvoerder. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

5.1.2e, 
5.12e 
Fwd: [Graag donderdag 18/5 reactie] Advies studievoorschotvouchers 
woensdag 18 rnei 2022 18:26:18 

222 

Ha 5-I-2e ik moet dit nog lezen vanavond, maar los daarvan: ben jij het eens met het 
• alvies? Nog aandachtspunten? 

Ver.  murd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: '5.1.2e 	 ocw.nl> 
Datum: 18 mei 2022 011115:26:04 CEST 
Aan: "5.1.2e 	 et 1110CW.11 

ai,duolii›, 5.1.2e 
(iiminocw.n 

Kopie: "5.1.2e 

	

	 Ptmillocw.nl>, 5.1.2e 
I minocw.nl>, 5.1.2e 

(chninocw.iil>, "5.1 .2e 
'5 1 2e 	 axluo.nl>. 5.1.2e 

minocw.nl>, 5.1.2e 
(dminocw.nl>.5.1 .2e 	 minocw.nl> 

5.1.2e 

	

	 din 	 noc -Ail> 5.1 .2e 
@Minocw.nl> 

Onderwerp: [Graag donderdag 18/5 reactiej Advies 
studievoorschotvouchers 

Dag5.1.2e 
	en 5.1.2e, 

De afgelopen weken hebben we met de werkgroep gesproken over de uitfasering van de 
studievoorschotvouchers en de overgang naar de nieuwe vorm van een korting en uitbetalen. 
De belangrijkste vraag daarbij was tot wanneer oud-studenten nog een aanvraag konden doen 
voor een studievoorschotvoucher. 

We hebben er lang over gesproken, maar zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat 
aanvragen tot 1-9-2023 (de invoering van het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs) gewoon in 
behandeling warden genomen en worden verstrekt (indien de oud-student aan de voorwaarden 
voldoet) en vanaf 1-9-2023 niet meer. De uitvoering van de nieuwe vorm (korting/uitbetalen) 
start vanaf 2025. 

In de nota in de bijlage hebben we de argumentatie achter deze keuze geschetst. In het kort — 
uitvaeringstechnisch is dit de beste optie, zodat er 1) geen duur nieuw systeem gebouwd hoeft 
to warden (waar oak pen ruimte voor is in de tijd) en 2) DUO zo veel mogelijk 'ontlast' wordt in 
de drukke periode vanaf het najaar van 2023. Bovendien zijn aanvragen na 1-9-2023 voor het 
grootste deel voor opleidingen die starten vanaf 1-9-2024 de daadwerkelijke %/enraging' tot 
2025 is dan ook maar 4 maanden en niet anderhalf jaar. 

Wan aan jullie  
De vraag aan Julie is of jullie je ook kunnen vinden in dit advies. Dat Koren we graag zo snel 
mogelijk — het liefst donderdag 18-5 (morgen) — zodat DUO dit ook mee kan nemen in de UT. 



Het advies zal ook nog formeel worden voorgelegd aan de Minister — dat doen we in de 

beslisnota die hij nog ontvangt om de stukken to agenderen voor de CWIZO. 

Alvast bedankt voor jullie snelle reactie en laat het vooral weten als dit vragen oproept. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 
Senior beleidsmedewerker5.1 .2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I  Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

M: 06-5.1.2e 
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Van: 	 5. .2e 
Aan: 	 5. .2e 
Cc: 	 5.12e 

Onderwerp: 	Re: [Graag donderdag 18/5 reactie] Advies studievoorschotvouchers 
Datum: 	donderdag 19 mei 2022 13:19:37 
Bijtagen: 	Inwerkingtredity aangepaste stuftrevnorcchotvoutherc by Imke Verbeek on. 05 1? 702? docx 

Ja eens met het advies. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 18 lnei 2022 om 15:26 heeft 5.1.2e 
,@minocw.nl> het volgende geschreven: 

Dag 51.2 	en5 2e 

De afgelopen weken hebben we met de werkgroep gesproken over de uitfasering van de 
studievoorschotvouchers en de overgang naar de nieuwe vorm van een korting en uitbetalen. 
De belangrijkste vraag daarbij was tot wanneer oud-studenten nog een aanvraag konden doen 
voor een studievoorschotvoucher. 

We hebben er rang over gesproken, maar zijn uiteindelijk tot de conclusie gekornen dat 
aanvragen tot 1-9-2023 (de invoering van het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs) gewoon in 
behandeling worden genomen en worden verstrekt (indien de oud-student aan de voorwaarden 
voldoet) en vanaf 1-9-2023 niet meer. De uitvoering van de nieuwe vorm (korting/uitbetalen) 
start vanaf 2025. 

In de nota in de bijlage hebben we de argumentatie achter deze keuze geschetst. In het kort — 
uitvoeringstechnisch is dit de beste optie, zodat er 1) geen duur nieuw systeem gebouwd hoeft 
te worden (waar ook geen ruimte voor is in de tijd) en 2) DUO zo veel mogelijk 'ontlast' wordt in 
de drukke periode vanaf het najaar van 2023. Bovendien zijn aanvragen ná 1-9-2023 voor het 
grootste deer voor opleidingen die starten vanaf 1-9-2024 — de daadwerkelijke 'vertraging' tot 
2025 is dan ook maar 4 maanden en niet anderhalf jaar. 

Vraag aan jullie 
De vraag aan jullie is of jullie je ook kunnen vinden in dit advies. Dat horen we graag zo snel 
mogelijk — het Iiefst donderdag 18-5 (morgen) — zodat DUO dit ook mee kan nemen in de UT. 

Het advies zal ook nog formeel worden voorgelegd aan de Minister—dat doen we in de 
beslisnota die hij nog ontvangt om de stukken te agenderen voor de CWIZO. 

Alvast bedankt voor jullie snelle reactie en Iaat het vooral weten als dit vragen oproept. 

Met vriendelijke groet, 

2e 
Senior beleidsmedewerker 5.1 .2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 



Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 2500 BJ I Den Haag 

M: 06-5.1.2e 



TER VOORBEREIDING 

Aan: MOCW 
Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Van 
5.1.2e 
T5131E5 1• 2e •  
Datum 
30 mei 2022 

226 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

nota Overleg studentenorganisaties 8 juni 2022 

Referentie 
• 5.1.2e 

Bijlagen 
1. reactie op inbreng 
internetconsultatie 
studentenbonden 

Aanleidinq  

Op woensdag 8 juni 2022 is er een overleg gepland met vertegenwoordigers van 
het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond 
(LSVb) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOBmbo). Dit overleg 
wordt op verzoek van de studentenbonden periodiek ingepland zodat u met de 
vertegenwoordigers van gedachten kan wisselen over de maatregelen met 
betrekking tot studiefinanciering die zijn opgenomen in het coalitieakkoord en 
door het departement worden uitgewerkt. 

De LSVb en JOBmbo hebben op 2 juni besloten niet naar het overleg te komen. 
Zij geven aan de budgettaire kaders onvoldoende te vinden en dat er vanuit het 
ministerie steeds wordt aangegeven dat er vast wordt gehouden aan deze 
budgettaire kaders. De LSVb acht het niet zinvol om hierover nogmaals het 
overleg met u te voeren en JOBmbo geeft aan solidair te zijn met LSVb en uit ook 
zorgen voor de studenten die doorstromen vanuit het mbo naar het ho. U wordt 
tevens opgeroepen om aanwezig te zijn bij het studentenprotest op 11 juni in 
Amsterdam. 

We adviseren u om de afspraak op 8 juni door te laten gaan en in gesprek te 
gaan met de vertegenwoordigers van ISO. 

U voert het gesprek met de volgende vertegenwoordigers: 
- 5.1.2e 	(ISO, huidige voorzitter) 
- 5.1.2e 	(ISO, nieuwe voorzitter)1  
- 5.1.2e 	(ISO, penningmeester) 

Vanuit de directie HO&S wordt u ambtelijk ondersteund door5.1.2e 
Er zal ook iemand aanwezig zijn van de directie COM. 

In de zomerperiode vindt een bestuurswissel plaats bij de studentenorganisaties. Dit 
gesprek zal zodoende mogelijk het laatste gesprek bij OCW zijn met de huidige 
vertegenwoordigers. 
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Datum 
30 mei 2022 

Agenda  

Het doel van dit overleg is om periodiek bij te praten met de studentenbonden en 
de studenten nauw te betrekken in het proces van de herinvoering van de 
basisbeurs en tegemoetkoming. ISO is gevraagd of ze specifieke bespreekpunten 
hebben, maar die zijn niet ingebracht. 

U zit het gesprek voor en opent de bespreking. 

Aangezien er geen bespreekpunten zijn aangevoerd door ISO is het onderstaande 
agendavoorstel rondgestuurd. 
U kunt de vertegenwoordigers vragen of zij aanvullende bespreekpunten hebben 
bij het vaststellen van de agenda. 

1. Opening en voorstellen, de nieuwe voorzitter van ISO, 5.1.2e 
heeft u nog niet eerder ontmoet 

2. Agenda vaststellen 
3. Wetsvoorstel en reacties internetconsultatie 
4. Rente op studieschuld 
5. Collegegeld en inflatie 
6. Afsluiting 

3. Wetsvoorstel en reacties internetconsultatie  
ISO en LSVb hebben een reactie op de internetconsultatie ingestuurd. LSVb heeft 
deze reactie samen met FNV Young & United ingestuurd. JOBmbo heeft niet 
gereageerd. U kunt vragen of ISO de reactie op het wetsvoorstel nog wil 
toelichten. U kunt aangeven dat er in de memorie van toelichting van het 
wetsvoorstel uitgebreid zal worden gereageerd op de internetconsultatie. In totaal 
heeft u 1001 reacties ontvangen. De meeste reacties gaan over de hoogte van de 
basisbeurs en de hoogte van de tegemoetkoming. 

De volgende punten uit het wetsvoorstel zijn in ieder geval door de 
studentenbonden aan de orde gesteld in de internetconsultatie: 

- Herinvoering basisbeurs, tegemoetkoming en de studievouchers. 
- Niet-gebruik en verbreding inkomensgrenzen aanvullende beurs. 

De reacties van de studentenorganisaties op de internetconsultatie zijn kort 
toegelicht in bijlage 1. Tevens is er op elk punt een reactie gegeven zoals deze nu 
ook wordt voorbereid in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel. 

4. Rente op studieschuld  
De studentenbonden hebben hun zorgen in de media geuit over de stijgende 
rente op studieschulden. U kunt aangeven dat er vanuit het kabinet begrip is 
voor de zorgen die er zijn over de huidige hoogte van de inflatie en de gevolgen 
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daarvan. Dat geldt niet alleen voor studenten, maar voor veel meer groepen in de 
samenleving. 
Hoewel we pas aan het einde van dit jaar kunnen zeggen wat de exacte hoogte 
van de rente zal worden, is het voorstelbaar dat die weer boven de 0% uit zal 
komen. Het feit dat de rente zo lang 0% is geweest is een unicum en het is dan 
ook niet gek dat deze nu weer stijgt. 

Toelichting 
- De rente op de studieschuld wordt aan het einde van het jaar vastgesteld 

voor het volgende jaar. Die rente is afhankelijk van de rente op 
staatsobligaties en die stijgt op dit moment. Dat is geen nieuw beleid. 

- Als de rente stijgt heeft dat nog niet meteen effect op alle oud-studenten. 
In de terugbetaalfase wordt de rente namelijk eens in de vijf jaar 
vastgesteld. Tijdens de studie wordt wel ieder jaar met de nieuwe rente 
gerekend. 
Studenten kunnen nog steeds tegen zeer gunstige voorwaarden lenen. 
Hoewel de student straks misschien weer rente moet betalen, wordt deze 
rente ook weer meegenomen in de draagkrachtberekening. Een student 
betaalt dus nooit meer dan op basis van zijn of haar inkomen mogelijk is 
en de schuld die aan het einde van de looptijd nog openstaat wordt 
kwijtgescholden. 

5. Colleciegeld en inflatie  
De studentenbonden hebben zich kritisch uitgelaten in de media op de mogelijke 
verhoging van het collegegeld met 200 euro als gevolg van de inflatie. 

U kunt aangeven dat dit punt uw aandacht heeft, maar het is nog te vroeg om 
hier concrete uitspraken over te doen. 

6. Afsluiting  
Er is eerder afgesproken om elkaar periodiek te spreken. Het voorstel is om dit te 
continueren. Het wetsvoorstel zal als het goed is voor de zomer voor advies naar 
de Raad van State worden gestuurd. Na verwerking van het advies zal het 
wetsvoorstel vervolgens na de zomer naar de TK worden gestuurd. U kunt 
voorstellen om rond die tijd weer een nieuwe afspraak te maken. 

Daarbij is het goed om te weten dat studenten op initiatief van de LSVb en FNV 
Young & United op 11 juni protesteren op De Dam in Amsterdam. De organisaties 
stellen dat de nieuwe basisbeurs niet toereikend is om de hoge studiekosten, 
huurprijzen en energierekening te betalen. U kunt ISO vragen wat zij verwachten 
van het protest (aantal deelnemers, sprekers, eventueel vervolgprotest). In de 
afmelding van de LSVb voor dit gesprek is de hoop uitgesproken dat u tijdens het 
protest in gesprek wilt gaan met de studenten. Vanuit COM ontvangt u nog advies 
over uw aanwezigheid bij het protest, zodat u tijdens dit overleg kunt aangeven 
of u al dan niet aanwezig zal zijn. 
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Bijlage 1: reactie op inbreng internetconsultatie 

Herinvoering basisbeurs, tegemoetkoming en studievouchers 

- In de reacties van de studentenbonden wordt algemeen verwezen naar de 
psychische problemen die onder studenten de afgelopen jaren zijn 
toegenomen, hun positie op de woning- en arbeidsmarkt, prestatiedruk en 
hun financiele positie. 

4 U kunt aangaven dat het kabinet de (psychische) problemen onder studenten 
erkent en deze ook zeker ziet. De basisbeurs zal de problemen van studenten 
kunnen beperken, maar is zeker niet de enige oplossing. Juist daarom is het 
kabinet in gesprek en gaat u langs verschillende onderwijsinstellingen om de 
verhalen van studenten te horen. 

- De studentenbonden stellen dat het leenstelsel een van de grootste oorzaak is 
van deze slechte financiele positie. Daarnaast vinden zij dat de bedragen 
onvoldoende rekening houden met de inflatie en gestegen kosten voor 
levensonderhoud ten opzichte van 2015, het jaar waarin de basisbeurs voor 
nieuwe studenten niet meer beschikbaar was. Daarom is er meer nodig dan 
de huidige plannen. 

4 U kunt hier aangeven dat in het coalitieakkoord 1 miljard euro aanvullend 
beschikbaar is gesteld voor herinvoering van de basisbeurs. Daarmee wil het 
kabinet een zo rechtvaardig mogelijke verdeling over de studentenpopulatie. 
Daarnaast wordt de aanvullende beurs uitgebreid, zodat een grotere groep 
studenten daar straks voor in aanmerking komt en zorgen we ervoor dat het 
studenten meer worden gestimuleerd om de aanvullende beurs daadwerkelijk 
aan te vragen. 

- De studentenbonden stellen - zoals verwacht - dat de tegemoetkoming van 1 
miljard euro totaal ontoereikend en onrechtvaardig is. Zij bepleiten een 
compensatie overeenkomstig met het bedrag dat studenten onder de oude 
basisbeurs zouden hebben gekregen. 

4 U kunt hier herhalen wat ook de hoofdlijnenbrief is opgenomen. Helaas wordt 
het niet anders. In het coalitieakkoord is afgesproken dat 1 miljard euro 
beschikbaar is voor de tegemoetkoming. Het kabinet heeft daarom een 
voorstel uitgewerkt waarmee dit bedrag zo eerlljk mogelijk wordt verdeeld 
over de studenten die (deels) onder het leenstelsel hebben gestudeerd. De 
studentenbonden kunnen zich wel vinden in wijze waarop dit bedrag wordt 
verdeeld. 

De gemaakte beloftes van investeringen in het onderwijs met invoering van 
het leenstelsel zijn volgens LSVB/FNV onvoldoende nagekomen. 
U kunt aangeven dat met het invoeren van het leenstelsel geleidelijk jaarlijks 
extra geld beschikbaar is gekomen voor het hoger onderwijs. De overheid, 
onderwijsinstellingen en studentenorganisaties spraken gezamenlijk of dat dit 
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geld ten goede zou komen aan de student en er zijn daarom in 2018 nieuwe 
afspraken gemaakt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Een 
eerste beoordeling van de realisatie van de plannen voor de 
kwaliteitsafspraken zal dit jaar plaatsvinden. Onder meer met het oog op de 
continuering van de projecten en trajecten die door de onderwijsinstellingen 
zijn ingezet met de kwaliteitsafspraken is besloten de middelen vanaf 2025 
structureel ter beschikking te laten komen aan de instellingen. Vanaf 2025 
beslaan deze middelen jaarlijks een bedrag van ongeveer C 625 miljoen. De 
regering blijft dus - ook voor toekomstige generaties - investeren in de 
kwaliteit van het hoger onderwijs. 

- ISO geeft aan in de internetconsulatie dat ze tevreden zijn met het voorstel 
om de studievouchers van de studieschuld of te trekken of geldelijk uit te 
keren, maar is kritisch op de 'waarde' die zakt van 2.150 euro naar 1.770 
omdat meer studenten de voucher 'gebruiken. ISO is van mening dat de 
studentenpopulatie niet moet opdraaien voor deze kosten en dat de 
oorspronkelijke waarde van de voucher moet blijven behouden. 

4 U kunt aangeven dat als meer mensen gebruik maken van de regeling het 
bedrag daalt. Daar staat tegenover dat het bedrag in mindering wordt 
gebracht bij een aanwezige studieschuld of wordt uitgekeerd en vrij kan 
worden besteed en de eis wordt losgelaten dat het bedrag moet worden 
ingezet voor een scholingsactiviteit, zoals die voorheen wel gold. 

Niet-gebruik en verbreding inkomensgrenzen aanvullende beurs 

- LSVb en FNV pleiten voor verhoging van de uitwonende basisbeurs naar 421 
euro, tenzij de huurtoeslag voor alle studenten toegankelijk wordt gemaakt. 
Ze bepleiten ook uitbreiding van de inkomensgrenzen van de aanvullende 
beurs: maak de grens voor de maximale aanvullende beurs 45.000 euro en 
voor de minimale 80.000 euro. Tot slot bepleiten zij een thuiswonende en 
uitwonende aanvullende boers van respectievelijk maximaal 308 en 452 euro. 

4 U kunt aangeven dat het kabinet de aanvullende beurs voor een grotere 
groep toegankelijk wil maken. Daarom is deze uitgebreid tot twee keer een 
modaal inkomen. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat het 
beschikbare budget voor herinvoering van de basisbeurs en uitbreiding van de 
aanvullende beurs 1 miljard euro bedraagt. Indien wordt uitgegaan van een 
grensbedrag van C 80.000 euro en een maximale aanvullende beurs dan heeft 
dit als gevolg dat de basisbeurs lager uitvalt voor alle studenten. 

- Het terugdraaien van de halvering van het collegegeld voor de uitbreiding van 
de doelgroep van de aanvullende beurs zien LSVb en FNV als een sigaar uit 
eigen doos. 

4 U kunt aangeven dat het kabinet het budget doelmatiger wil inzetten. Meer 
studenten hebben baat bij de uitbreiding van de doelgroep van de 
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aanvullende beurs dan bij de incidentele halvering van het collegegeld in het 
eerste jaar of bij bepaalde opleidingen. 
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@minocw.ni>;§.1.2e 
@minocw.ni> 

Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	RE: Nota advies studentenprotest basisbeurs 1 juni 
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Dank je. Lastige afweging idd. 

Van: 5.1.2e 	 @minocw.ni> 
Verzonden: viij 	ni 2022 13:58 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.ni›;5.1.2e 
cc:5.1.2e 	 @minocw.n1-; 5.1.2e 
5.1.2e 	 (:,:fominocw.ni-,  5.1.2e 

@minocw.n1>; 5.1.2e 
Ondenmerp: Nota advies studentenprotest basisbeurs 11 juni 

Dag 5.1.2e 

Zaterdag 11 juni organiseren studenten een protestactie tegen de plannen voor de 
basisbeurs. MOCW is uitgenodigd voor dit protest. Hierbij stuur ik je de nota met advies 
aan MOCW die vandaag meegaat in tas. 
In de nota staat zowel het advies vanuit beleid als communicatie. We bespreken het 
advies volgende week inhoudelijk met de minister, om gezamenlijk tot een goede 
afweging te komen. 

Groeten 5.1.2e 

Met vriendelijke groet, 

5.12 

Directie Communicatie 

Ministerie van Onderwijs, Cuituur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BS I Den Haag 

m 065.,-.1 2e 
E 5.1.2e 	Prninocw.n1  

Werkdagen: di, wo, do, vrij 





Akkoord. Kan je nog wel heel helder aangeven/onderstrepen dat kern voor cwizo is dat 
internetconsultatie niet heeft geleid tot aanpassing van het voorstel. 
Dat is kern. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 15 jun. 2022 om 13:43 heeft 	 .2e 	 .n5  het volgende geschreven: 

Hoi 5.1.2e 

Aanstaande maandag staat het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs opnieuw 
geagendeerd in de CWIZO. Het gevraagde besluit is om het wetsvoorstel in te dienen 
voor advies bij de RvS. In overleg met 5.1.2e zend ik je de voorbereiding voor5-1-2e 

hierbij ter informatie toe. De voorbereiding is afgestemd met WJZ en 5.1.2e 
is akkoord. 

Groet, 
5.1.2e 
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Onderwerp: 	RE: takenlijn aanbieding MR gestart voor 
Datum: 	maandag 20 juni 2022 14:10:40 

herinvoering basisbeurs 

Van: 	 5.1. 
Aan: 	 5.1.2 
cc: 	5.1.2e 
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Dank je5.1.2e, zojuist akkoord gegeven, merle namens 

Groet, 5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl› 
Verzonden: maandag 20 juni 2022 14:02 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.ni>5.1.2e 
5.1.2e 	 minocw.nl› 
CC: 5. 	 @minoc nl>-, 5.1.2e 

	
@minocw.nl›; 

5.1.2e 	 @minocw.nI>;5.1.2e 
	

@minocw.ni›; 
5.1.2e 	 @minocw.nl>5.1.2e 
5.1.2e @rninocw.nl› 
Onderwerp: takenlijn aanbieding MR gestart voor wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

Hoi 5.1.2e 	en 5.1.2e 

Goed nieuws, de CWIZO heeft vanochtend het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs als 
hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel kan nu rechtstreeks naar de MR, het hoeft niet 
meer tangs de RWIZO. 
Dit wordt dan de MR van 1 juli, waarvoor de stukken deze vrijdag naar AZ moeten 
warden gestuurd. Ik heb daarom zojuist een takenlijn MR gestart. BOA vraagt of deze 
takenlijn morgen (dinsdag) t/m DGHBW afgerond kan zijn. Hopelijk kunnen jullie daar 
een steentje aan bijdragen. 

Weet me to vinden bij vragen of opmerkingen! 

Groet, 

5.1.2e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: *tie komende adviesaanvra 
Datum: 	woensdag 22 juni 2022 16:50:12 

n OCW (zomerperiode "22) 

Ter info, 

Van:5 I 2e 
Verzonden: woensdag 22 juni 2022 16:33 
Aan: 5.1.2e 	 @raadvanstate.nl> 
CC: 5.' 	 ino .n >5 I .2e 

@minocw.nl> 
Onderwerp: F Iijstje komende adviesaanvragen OCW (zomerperiode '22) 

Hi 5.1.2e 

We voorzien voor de komende zomer de volgende adviesaanvragen vanuit 
OCW: 

• Wetsvoorstei herinvoering basisbeurs; geagendeerd voor de MR van 1 juli a.s. 
Heeft uiteraard topprioriteit voor MOCW. Advies uiterlijk 7 september zou heel 
wenselijk zijn. 

Evt. tevoren onderhands toezenden kan. 

Verder, op volgorde van prioriteit:  

• Besluit experimenten onderwijszorgarrangementen (PO/V0); publicatie in Stb. 1 
oktober zou heel fijn zijn. 

• Besluit doorstroomtoetsen po (PO/VO) 

• Wetvoorstel tot wijziging van de WHW ivm wijzigingen bestuur en inrichting van 
academische ziekenhuizen (planning: CWIZO/MR half juli, advies medio oktober is 
heel wenselijk) (HBS) 

• Direct NA de zomer (media september) voorzien we een spoedadviesaanvraaa op 
een AMvB inzake de indexering van het wettelijk collegegeld. Dit zal gaan om een 
in omvang beperkte technische wijziging. (HBS) 

We spreken elkaar op 1 juli via de webex dus als e.e.a. nog vragen oproept horen we 
het. 

Dan willen we het graag ook even met je hebben over de openbaarmaking van adviezen 
en de wijze waarop we binnen OCW de bewindspersonen tijdig willen informeren (en wat 
daarvoor nodig is in onze samenwerking). 

Groet, mede namens de collega's, 

5.1.2e 



TER ONDERTEKENING 

Aan: DGHBWE 
Hoger Onderwijs en 
Studiefinanciering 

Van 

5T:102e  6)5.1.2e 
Datum 
23 juni 2022 

Referentie 
5.1.2e 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Bijlagen 
1 nota Opdrachtbrief DUO wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

hoger onderwijs 

Aanleiding 
Op 2 juni is de uitvoeringstoets van DUO ten behoeve van het wetsvoorstel 
herinvoering basisbeurs hoger onderwijs ontvangen. DUO is in staat de 
werkzaamheden volgens de gevraagde invoeringsdata uit te voeren. De opdracht 
kan worden verleend aan DUO. 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd de opdrachtbrief te ondertekenen. 

Kernpunten 
Vooruitlopend op de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel wordt de 
opdracht nu aan DUO verleend, omdat de systemen anders niet op tijd gereed 
zijn voor herinvoering van de basisbeurs in studiejaar 2023-2024. In de brief gaat 
u in op de inhoudelijke voorwaarden die DUO heeft gesteld in de uitvoeringstoets, 
te weten de controles van de bijverdiengrens over 2022 en 2023 en toekenning 
van de studievoorschotvouchers tot en met 1 januari 2025. Van beide 
werkzaamheden heeft DUO geadviseerd om deze werkzaamheden niet uit te laten 
voeren. De minister heeft mede daarom besloten om de bijverdiengrens over 
2022 en 2023 niet te controleren en vanaf 1 september 2023 de 
studievoorschotvouchers niet meer toe te kennen. In de brief aan DUO wordt 
gevraagd om voor 1 augustus 2022 aan te geven welke gevolgen dit heeft voor 
de geraamde uitvoeringskosten. 

De totale geraamde kosten voor het uitvoeren van de werkzaamheden die 
verband houden met het wetsvoorstel bedragen op dit moment € 14,1 miljoen 
structureel en incidenteel gaat het om 75.000 uur. Alle kosten worden gedekt uit 
de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de herinvoering van de basisbeurs. 
Eventuele gevolgen andere opdrachten en de mogelijk gevraagde uitbreiding van 
de capaciteit worden meegenomen in de herijking van de MA 2022 en de MA 
2023. 

Toelichting 
De herinvoering van de basisbeurs dient per studiejaar 2023-2024 te worden 
ingevoerd. In verband met die krappe planning is DUO al vooruitlopend op de 
opdrachtverlening begonnen met de werkzaamheden. 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	5.1.2e 5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: takenlijn gestart MR-advies herinvoering basisbeurs 
Datum: 	 maandag 27 juni 2022 14:06:16 
Bijlagen: 	Advies Ministerraad eigen OCW-stuk wetsvoorstel herinvoering basisbeurs Doper onderwijs.docx 

Dank 5-12e, ik heb zojuist akkoord gegeven, merle namens512e 

Groet. 5.1-2e 

Verstuurd vanaf nnjn iPad 

Op 27 jun. 2022 or 12:47 heeft .1 
@minocw.nl> het voIgende geschreven: 

Hoi5.1.2e 	en 5.1.2e 

Een berichtje am jullie te laten weten dat ik zojuist de takenlijn heb gestart voor het (bijgaande) 
MR-advies over het wetsvoorstet over de basisbeurs. Dit wetsvoorstel wordt deze vrijdag 
behandeld in de MR. Het advies is afgestemd met HO&S. 
BOA/MR vraagt dit advies woensdag voor 10.00 uur te mogen ontvangen. 

Weet me te vinden mocht je nog vragen/opmerkingen bq het advies hebben. 

Groet, 

51.2e 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

Hai 5.1.2e, 

5.1.2e 
5.12e 
5.1.2e 
contact met RvS over generatietoets wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 
maandag 4 juli 2022 14:01:14 
wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwgs versie Raad van State (K1).docx 
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1k wil even met je overieggen over het wetsvoorstel basisbeurs, dat door de MR vrijdag 
is geaccordeerd en nu op weg is naar de Raad van State. Wat nog enige aandacht 
vraagt is de generatietoets die op verzoek van de Kamer wordt toegepast op dit 
wetsvoorstel. Het jammere is dat deze generatietoets nog niet geheel is afgerond. 
Tegelijk moesten wij het wetsvoorstel nu wel aan MR en RvS voorleggen en konden wij 
hiermee niet wachten tot na het zomerreces (vanwege de overall-planning van het 
wetsvoorstel). 
Wij hebben ervoor gekozen om de voorlopige resultaten van de toets op te nemen in de 
MvT. Zodoende informeren we de Raad dat pier een generatietoets aan de orde is (dat is 
trouwens ook publiek bekend uit een Kamerbrief) en delen we zoveel mogelijk de 
resultaten daarvan. Niettemin, omdat de Raad eindadviseur is, zou het felt dat er nog 
geen definitieve paragraaf over de toets is opgenomen kunnen leiden tot vragen. We 
willen natuurlijk ook niet dat dit tot vertraging leidt. 

5.1.2e 	(die zich met deze generatietoets bezig houdt) en ik denken daarom dat het 
goed is cm, proactief, zelf contact op te nemen met de Raad. Ik heb een mail 
geschreven die jij zou kunnen sturen naar 5.12e waarin ons dilemma/afweging wordt 
geschetst en waarin het aanbod wordt gedaan de definitieve paragraaf over de 
generatietoets eind juli onderhands na te sturen. Media juli wordt namelijk wel het 
eindrapport van het onderzoeksbureau verwacht. Bijlage bij de mail is het (bijgevoegde) 
wetsvoorstel. 

Wil jij hiernaar kijken en als je het ermee eens bent, versturen naar 5.1.2e 
Groet, 

5.1 2e 

Hai 5.1.2e 
Een dezer dagen wordt het (bijgaande) wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger 
onderwijs aan de Raad voorgelegd voor advies. Afgelopen vrijdag stemde de MR met dit 
wetsvoorstel in. 1k mail je even i.v.m. de zgn. generatietoets die op dit wetsvoorstel 
wordt toegepast. Het uitvoeren van een generatietoets gebeurt op verzoek van de 
Kamer; tijdens het nota-overleg van 4 april over de hoofdlijnenbrief studiefinanciering 
heeft Kamerlid Dassen gevraagd of dit mogelijk was. De generatietoets bevindt zich 
(under regie van het ministerie van BZK) momenteel in de laatste ontwikkelfase, maar 
in afstemming met BZK hebben we besloten de toets toch alvast toe te passen. 

Het toepassen van de generatietoets vroeg (gezien de ontwikkelfase) om inschakeling 
van een onderzoeksbureau dat thuis is in de methodiek van de generatietoets. Het was 
hierdoor niet mogelijk de generatietoets al geheel afgerond te hebben voor 1 juli - de 
geplande MR-datum van dit wetsvoorstel. Het planners van de MR-behandeling op 1 juli 
had te maken met de doelstelling om de basisbeurs per studiejaar 2023/24 opnieuw in 
te voeren. Hadden wij gewacht met de MR-behandeling tot na het zomerreces, dan zou 
dat te weinig tijd hebben overgelaten voor een zorgvuldige parlementaire behandeling 
van dit (niet onbelangrijke) wetsvoorstel. Beide Kamers moeten voor het zomerreces 
van 2023 instemmen met het wetsvoorstel, om de basisbeurs per 1 september 2023 te 
kunnen laten terugkeren. 



We hebben in de memorie van toelichting een paragraaf met de voorlopige resultaten 
van de generatietoets opgenomen (paragraaf 11). Hiervoor hebben wij gekozen om 
richting de Raad transparant te zijn zowel over het feit dat een generatietoets wordt 
gedaan als over de voorlopige resultaten daarvan. Tegelijkertijd beseffen wij dat dit niet 
ideaal is, aangezien de Raad eindadviseur is. Het is dan goed hier te melden dat wij 
verwachten voor het einde van juli de definitieve paragraaf van de toelichting over de 
generatietoets gereed te kunnen hebben (op basis van het eindrapport van het 
onderzoeksbureau). Is het een idee dat wij die definitieve paragraaf nog onderhands 
nasturen, zodat jullie daar wel over kunnen beschikken? 

Zoals ik je op 22 juni berichtte, zou het zeer wenselijk zijn als de Raad uiterlijk 7 
september advies zou kunnen uitbrengen. Ook die datum heeft uiteraard te maken met 
het doel om de basisbeurs in studiejaar 2023/24 terug te laten keren. 

Groet, 

5.1.2e 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
generatietoets wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 
maandag 4 juli 2022 14:07:47 
wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger onderwijs versie Raad van State (Kadocx 
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Beste 5.1.2e 

Een dezer dagen wordt het (bijgaande) wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger 
onderwijs aan de Raad voorgelegd voor advies. Afgelopen vrijdag stemde de MR met dit 
wetsvoorstel in. Ik mail je even i.v.m. de zgn. generatietoets die op dit wetsvoorstel 
wordt toegepast. Het uitvoeren van een generatietoets gebeurt op verzoek van de 
Kamer; tijdens het nota-overleg van 4 april over de hoofdlijnenbrief studiefinanciering 
heeft Kamerlid Dassen gevraagd of dit mogelijk was. De generatietoets bevindt zich 
(onder regie van het ministerie van BZK) momenteel in de laatste ontwikkelfase, maar 
in afstemming met BZK hebben we besloten de toets toch alvast toe te passen. 

Het toepassen van de generatietoets vroeg (gezien de ontwikkelfase) om inschakeling 
van een onderzoeksbureau dat thuis is in de methodiek van de generatietoets. Het was 
hierdoor niet mogelijk de generatietoets al geheel afgerond te hebben voor 1 juli - de 
geplande MR-datum van dit wetsvoorstel. Het plannen van de MR-behandeling op 1 juli 
had te maken met de doelstelling om de basisbeurs per studiejaar 2023/24 opnieuw in 
te voeren. Hadden wij gewacht met de MR-behandeling tot na het zomerreces, dan zou 
dat te weinig tijd hebben overgelaten voor een zorgvuldige parlementaire behandeling 
van dit (niet onbelangrijke) wetsvoorstel. Beide Kamers moeten voor het zomerreces 
van 2023 instemmen met het wetsvoorstel, om de basisbeurs per 1 september 2023 te 
kunnen laten terugkeren. 

We hebben in de memorie van toelichting een paragraaf met de voorlopige resultaten 
van de generatietoets opgenomen (paragraaf 11). Hiervoor hebben wij gekozen om 
richting de Raad transparant te zijn zowel over het feit dat een generatietoets wordt 
gedaan als over de voorlopige resultaten daarvan. Tegelijkertijd beseffen wij dat dit niet 
ideaal is, aangezien de Raad eindadviseur is. Het is dan goed hier te melden dat wij 
verwachten voor het einde van juli de definitieve paragraaf van de toelichting over de 
generatietoets gereed te kunnen hebben (op basis van het eindrapport van het 
onderzoeksbureau). Is het een idee dat wij die definitieve paragraaf nog onderhands 
nasturen, zodat jullie daar wel over kunnen beschikken? 

Zoals ik je op 22 juni berichtte, zou het zeer wenselijk zijn als de Raad uiterlijk 7 
september advies zou kunnen uitbrengen. Ook die datum heeft uiteraard te maken met 
het doel om de basisbeurs in studiejaar 2023/24 terug te laten keren. 

Groet, 

5.1.2e 



van:5.1.2e 
Verzonden: maandag 4 juli 2022 14:01 
Ran:5.1.2e 
cc:5.1.2e 	minocw.,n1> 

.Pminocw.n(> 

Pminocw.nl>  
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Van: 	5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	RE: contact met RvS over generatietoets w 	rstel t rinvoering Ex sbeurs 
Datum: 	maandaq 4 juli 2022 14:38:41 

3ij natuurlijk ook bedankt. Gr t, 5.1.2e 

van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 4 juli 2022 14:08 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nl> 

@minocw.nl> 
Onderwerp: RE: contact met RvS over generatietoets wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

Helemaal prima 5,12e  dank! Mail zojuist verzonden. 

Groet, 

Onderwerp: contact met RvS over generatietoets wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

Hoi 5.1.2e, 

1k wil even met je overleggen over het wetsvoorstel basisbeurs, dat door de MR vrijdag 
is geaccordeerd en nu op weg is naar de Raad van State. Wat nog enige aandacht 
vraagt is de generatietoets die op verzoek van de Kamer wordt toegepast op dit 
wetsvoorstel. Het jammere is dat deze generatietoets nog niet geheel is afgerond. 
Tegelijk moesten wij het wetsvoorstel nu wel aan MR en RvS voorleggen en konden wij 
hiermee niet wachten tot na het zomerreces (vanwege de overall-planning van het 
wetsvoorstel). 
Wij hebben ervoor gekozen om de voorlopige resultaten van de toets op te nemen in de 
MvT. Zodoende informeren we de Raad dat pier een generatietoets aan de orde is (dat is 
trouwens ook publiek bekend uit een Kamerbrief) en delen we zoveel mogelijk de 
resultaten daarvan. Niettemin, omdat de Raad eindadviseur is, zou het feit dat er nog 
geen definitieve paragraaf over de toets is opgenomen kunnen leiden tot vragen. We 
willen natuurlijk ook niet dat dit tot vertraging leidt. 

5.1.2e 	(die zich met deze generatietoets bezig houdt) en ik denken daarom dat het 
goed is om, proactief, zelf contact op te nemen met de Raad. 1k heb een mail 
geschreven die jij zou kunnen sturen naar 5.I.2e waarin ons dilemma/afweging wordt 
geschetst en waarin het aanbod wordt gedaan de definitieve paragraaf over de 
generatietoets eind juli onderhands na te sturen. Medio juli wordt namelijk wet het 
eindrapport van het onderzoeksbureau verwacht. Bijlage bij de mail is het (bijgevoegde) 
wetsvoorstel. 

Wit jij hiernaar kijken en als je het ermee eens bent, versturen naar 5.1.2e 
Groet, 

5.1.2e 



Hoi 5.1.2 

Een deter dagen wordt het (bijgaande) wetsvoorstel herinvoering basisbeurs hoger 
onderwijs aan de Raad voorgelegd voor advies. Afgelopen vrijdag stemde de MR met dit 
wetsvoorstel in. Ik mail je even i.v.m. de zgn. generatietoets die op dit wetsvoorstel 
wordt toegepast. Het uitvoeren van een generatietoets gebeurt op verzoek van de 
Kamer; tijdens het nota-overleg van 4 april over de hoofdlijnenbrief studiefinanciering 
heeft Kamerlid Dassen gevraagd of dit mogelijk was. De generatietoets bevindt zich 
(onder regie van het ministerie van BZK) momenteel in de laatste ontwikkelfase, maar 
in afstemming met BZK hebben we besloten de toets toch alvast toe te passen. 

Het toepassen van de generatietoets vroeg (gezien de ontwikkelfase) om inschakeling 
van een onderzoeksbureau dat thuis is in de methodiek van de generatietoets. Het was 
hierdoor niet mogelijk de generatietoets al geheel afgerond te hebben voor 1 juli - de 
geplande MR-datum van dit wetsvoorstel. Het plannen van de MR-behandeling op 1 juli 
had te maken met de doelstelling om de basisbeurs per studiejaar 2023/24 opnieuw in 
te voeren. Hadden wij gewacht met de MR-behandeling tot ná het zomerreces, dan zou 
dat te weinig tijd hebben overgelaten voor een zorgvuldige parlementaire behandeling 
van dit (niet onbelangrijke) wetsvoorstel. Beide Kamers moeten voor het zomerreces 
van 2023 instemmen met het wetsvoorstel, om de basisbeurs per 1 september 2023 te 
kunnen laten terugkeren. 

We hebben in de memorie van toelichting een paragraaf met de voorlopige resultaten 
van de generatietoets opgenomen (paragraaf 11). Hiervoor hebben wij gekozen om 
richting de Raad transparant te zijn zowel over het felt dat een generatietoets wordt 
gedaan als over de voorlopige resultaten daarvan. Tegelijkertijd beseffen wij dat dit niet 
ideaal is, aangezien de Raad eindadviseur is. Het is dan goed bier te melden dat wij 
verwachten voor het einde van juli de definitieve paragraaf van de toelichting over de 
generatietoets gereed te kunnen hebben (op basis van het eindrapport van het 
onderzoeksbureau). Is het een idee dat wij die definitieve paragraaf nog onderhands 
nasturen, zodat jullie daar wet over kunnen beschikken? 

Zoals ik je op 22 juni berichtte, zou het zeer wenselijk zijn als de Raad uiterlijk 7 
september advies zou kunnen uitbrengen. Ook die datum heeft uiteraard te maken met 
het doel om de basisbeurs in studiejaar 2023/24 terug te laten keren. 

Groet, 

5.1.2e 
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Van: 	 5.1.2e 
aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	FW: bullets voor DGHBWE 
Datum: 	doriderdaq 7 juli 2022 16:58:39 

Hoi 5.1.2e, 

Als vervoig op de vorige mail over koopkracht: 5.1.2e heeft bullets voor DGHBWE nog 
aangevuld met het scenario van de nota van wijziging bij een SZW-wetsvoorstel, zie 
hieronder. 

Groet, 
5.1.2e 

van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 16:51 
Aan: 5.1 .2e 	 @minocw.nl> 
cc 5.1.26 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: bullets voor DGHBWE 

Hierbij. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e.  

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16375 1 2500 13) 1 Den Haag 

M: 065.1.2e 

532e 
Van: 	 minocw.n[>  
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 16:09 
Aan: 5.1 .2e 	 @minocw.nl>  
Onderwerp: bullets voor DGHBWE 

Een spoedwet gericht op verstrekking van een incidentele verhoging van de aanvullende 
beurs vanaf 1 oktober 2022 is niet mogelijk, want: 

• Een dergelijk wetsvoorstel zou op zijn vroegst na het zomerreces (half augustus) 
aan de MR kunnen worden voorgelegd; 

• in september zouden dan zowel de advisering door de Raad van State, als de 
behandeling in de Tweede en de Eerste Kamer moeten plaatsvinden. 

• Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit past in de agenda van deze partners in het 
wetgevingsproces. Zo krijgt de Raad van State vanuit OCW in augustus reeds een 
spoedadviesaanvraag vanuit OCW voor de spoedamvb indexering collegegeld, 
naast de andere lopende wetsvoorstellen en amvbis die bij de Raad liggen. 

• Bovendien is er een aanzienlijk risico op vertraging van het wetstraject 
herinvoering basisbeurs. Dezelfde mensen zouden in dezelfde periode moeten 
werken aan het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs en dit spoedwetsvoorstel. 
Zo wordt begin september het advies van de Raad van State over het 



wetsvoorstel herinvoering basisbeurs verwacht, dit moet dan zeer snel worden 
verwerkt. Het risico op vertraging van de basisbeurs is niet aanvaardbaar omdat 
de invoering van de basisbeurs juist de financiele positie van de doelgroep 
(studenten) zeer ten goede komt. 

Meelopen in een nota van wijziging van SZW is juridisch gezien mogelijk. Of het 
praktisch mogelijk is, is de vraag. 

• De nota van wijziging moet gemaakt worden door dezelfde mensen die bezig zijn 
met de herinvoering van de basisbeurs, zowel juridisch als beleidsmatig. Op dit 
moment is onduidelijk op welke termijn dit tot stand zou moeten komen, en 
moeten er nog beleidsmatige keuzes worden gemaakt. Op professioneel viak 
vraagt dat ten minste prioritering, waarbij belangrijke lopende trajecten in het 
gedrang kunnen komen. Op persoonlijk viak betekent dit veel druk voor een 
handjevol medewerkers die de Iaatste maanden onder druk aan verschillende 
trajecten hebben gewerkt. Op dit moment is niet to overzien of dit maakbaar is. 

• Omdat op het moment van schrijven niet duidelijk is wat het proces van de nota 
van wijziging is, hebben we ook nog niet met DUO kunnen overleggen over wat 
een haalbare invoeringsdatum voor hen zou zijn. 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
ec: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	RE: PO 
Datum: 	 vrijdag 12 augustus 2022 11:44:39 

,ftwemeget. 

Hoi 

Dat punt van de APIA ga ik na, wat daarachter zit. Als algemeen beeld van het reilen en 
zeilen op sf-gebied: 

• Wetsvoorstel basisbeurs. Is veer nu 'onder controle'. We hebben gisteren met 
HO&S een sessie gehad over swat kan er allemaal nog gebeuren'. Zie hieronder ter 
info de opbrengst. 

• Er speelt nog een redelijk technisch vraagstuk. Bij het opstellen 
wetsvoorstel is over het hoofd gezien dat de aanvullende beurs per 1 januari 
2023 nog een keer zal worden geindexeerd/verhoogd. Dit betekent o.a. dat 
het bedrag in het wetsvoorstel meet worden aangepast, maar hier komen 
nog wat andere vraagstukken achter weg. Hierover is een nota aan MOCW 
in de maak. 

• Wetsvoorstel OV-betalen: nnav is in concept of (ik heb die gelezen), die zou 22 
augustus de lijn in moeten, mhoo op de eerste procedurevergadering TK na reces. 

• Wetsvoorstel intensivering handhaving: er loopt een verkenning om de wet aan te 
vullen met maatregelen em de dienstverlening te verbeteren. 

• Nieuw wetstraject aanpassing Les- en cursusgeld. Startnota ligt bij jou (5.1.2e 
had hierbij alleen 2 procesmatige vragen). Op dit wetstraject zit wel enige 
tijdsdruk (beoogde iwt veer 1 oktober 2023) waardoor het wetsvoorstel liefst eind 
augustus al in internetconsulatie zou moeten, terwij5-1-2e nu met vakantie gaat. 
We moeten kijken hoe we dit in het team kunnen opvangen. Voorlopig is HO&S 

.1:2e 	) aan zet voor de MvT. 

Groet, 

Wert kan er allemaal nog gebeuren? 

Raad van State 
• Vertraging advies: informeel is gevraagd om advies uiterlijk 7 september. Toegezegd is het 

NIBUD-rapport dat eind augustus wordt verwacht na te sturen naar de RvS (512e geeft 
aan dat de eerste signalen over dit rapport positief zijn). 1 of 2 weken vertraging hoeft nog 
niet direct een groot probleem te vormen; verderop zit in de planning (m.n. in voorjaar 
2023) zit er nog wet wat ruimte in de planning (al is het vanwege de communicatie 
richting studenten goed om op EK-akkoord in mei te blijven koersen). Informeel kan 
eventueel via 5.1.2e worden gevraagd om voortvarende behandeling (geen garanties op 
succes). 

• Bij negatief advies (dictum c of d) moet wetsvoorstel opnieuw fangs MR, met het nader 
rapport. 5.1.2egaat na of het dan weer fangs het voorportaal (CWIZO) moet --> het blijkt 
niet tangs het voorportaal te hoeven. 

• Mogelijke punten van kritiek: 
O Verschillen mbo en ho; bij mbo geen verbreding aanvullende beurs naar 

middeninkomens 
o Tegemoetkoming (vgl. advies RvS op initiatief-wetsvoorstel Futselaar)  
O Hoogte (norm)bedragen 



o RvS kan vragen om een fundamentele/lange-termijn-visie op de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, ouders en studenten bij 
financiering van de studie. 

• 5.1.2e stuurt concept-RvS-adviezen die door trainees van de Academie van Wetgeving zijn 
gemaakt door. 

Tweede Kamer 
• Kan meerdere vragenrondes inlassen.5.1.2e goed betrekken om belang voortvarende 

behandeling voor het voetlicht te brengen/houden. 
• Mogelijke amendementen (op basis van o.a. nota-overleg; de een waarschijnlijker dan de 

andere): 
o Amendement om de bedragen van de basisbeurs en/of de aanvullende beurs aan 

te passen (wel of niet budgettair neutraal); 
o Bijvoorbeeld minder aanvullende beurs, meer basisbeurs. 
o Amendement om de inkomensgrens aanvullende beurs te verhogen naar 80.000 

(vgl. inbreng VVD, Volt, BBB nota-overleg); 
o Amendement om de tegemoetkoming te verhogen; 
o Amendement om de basisbeurs met terugwerkende kracht tot 1 september 2022 

in te voeren (compensatie voor leenstelselstudenten). 
o Amendement om de diplomatermijn te verhogen van 10 naar 15 jaar, in het 

algemeen of voor de tegemoetkoming. Zie inbreng PVV (Kops) nota-overleg. 
o Amendement om de weging van een studieschuld op een hypotheek te beperken 

(vgl. motie Denk, 24 724, nr. 189). 
o Amendement voor incidentele/tijdelijke verhoging basisbeurs of aanvullende beurs 

i.v.m. inflatie. 
o Amendement ter codificatie van uitspraken rechter, by. maximering 

terugvorderingstermijn uitwonendenbeurs tot 36 maanden. 
• Amendementen die niet budgettair neutraal zijn/geen dekking hebben zijn gemakkelijker 

in de zin dat ze op die grond kunnen worden ontraden en dit waarschijnlijk door de 
coalitie zal worden gevolgd. 

• Erg belangrijk is om bij alle amendementen DUO goed te betrekken om de 
uitvoerbaarheid te toetsen (als input voor oordeel MOCW over het amendement). 
Amendementen die alleen bedragen wijzigen zijn gemakkelijker te implementeren per 1 
september 2023 dan amendementen die by. de basis- of aanvullende beurs een gift i.p.v. 
een prestatiebeurs willen maken. 

• 5.1.2e nog bij DUO navragen welke amendementen/wijzigingen zij voorzien die 
problematisch zouden zijn qua uitvoerbaarheid? 

• Draagvlak in TK is belangrijk met het oog op de EK waar de coalitie geen meerderheid 
heeft en ook na de PS-verkiezingen van maart 2023 waarschijnlijk niet zal hebben. 

• Tot welk moment kan een wetsvoorstel nog worden gesplitst? Als het wetsvoorstel na 
advies RvS zou worden gesplitst in een wetsvoorstel over de basisbeurs en een 
wetsvoorstel over de tegemoetkoming, worden beide wetsvoorstellen dan direct 
ingediend bij de TK? 	5.1.2e gaat na (zie ook mail die ik na het overleg stuurde met het 
artikel van 5.12e 	over splitsing van wetsvoorstellen). 

Eerste Kamer 
• Gevoelige punt is de tegemoetkoming. 
• In de EK-fase kan het wetsvoorstel zelf niet meer worden gewijzigd (geen amendementen 

of nota's van wijzigingen) of worden gesplitst. 
• Bij fundamentele bezwaren kan wel een novelle aan de orde zijn. Dit is een wetsvoorstel 

dat het oorspronkelijke wetsvoorstel wijzigt, waarmee de bezwaren van de EK worden 
weggenomen. Probleem is dat hiervoor waarschijnlijk te weinig tijd is als de basisbeurs per 
1 september 2023 moet worden ingevoerd. 

• Is de EK in voorjaar na de PS-verkiezingen wel in zitting? 	5.1.2e gaat na. 

Overig 
• Kabinet valt. TK maar ook de EK kan het wetsvoorstel controversieel verklaren. Dit is niet 

waarschijnlijk nu fracties het niet (per 1 september 2023) invoeren van de basisbeurs 
waar heel NL inmiddels op rekent niet 'op hun geweten' zullen willen hebben (afgezien 



mogelijk van de VVD-fractie). 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 12 augustus 2022 10:20 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.n1>;5 1 2e . 	• 

@minocw.nl> 
Onderwerp: Fwd: PO 

Hi allebei, 
Zie hieronder. 
Over de educatieve module ben ik wel bijgepraat maar weten jullie waar het tweede punt over 
gaat? 
Hoor het graag even (voor 15 uur vandaag) 
Dank! 
5.1.2e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

van: "5.1.2e 
Datum: 12 augustus 2022 om 10:05:25 CEST 
Aan: "5.1.2e 
Onderwerp: RE: PO 

Pminocw.nl> 

Pminocw.nl> 

Ik ben niet op de zaak...even webexen straks? 
Ik zou t in ieder geval willen hebben over 

• Educatieve module 
• Dpia lcijfersf 

En horen hoe je vakantie was natuurlijk 

van: 5.1.2e 	 iaDminocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 12 augustus 2022 10:02 
Aan:5.1.2e 	 Pminocw.nl> 
Onderwerp: Re: PO 

Yess... en zelfs op de Hoftoren! 
Jij ook? of heb je tropenrooster? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 



Op 12 aug. 2022 om 09:43 heeft 5.1 .2e 
.Prninocw.nt>  het volgende geschreven: 

Hi 5 I.2e ij hebben vanmiddag po staan. Ben jij aan het 
werk? 

5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

inocw.n1 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: Startnota - wetsvoorstel herinvoering basisbeurs ho 
Datum: 	 rnaandag 22 augustus 2022 22:56:11 

r.rmoatulavi a-..wettstve st.vertr..x.m.tv.gell. 

In de categorie mosterd na de maaltijd... akkoord. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 22 aug. 2022 om 21:57 heeft 5. .2e 
@minocw.nl> het vOlgende geschreven: 

Ha 5 1.2e 

inmiddels een beetje een formaliteit, maar is deze akkoord? Dan kan het de administratie in 

Veel dank! 
Groet, 

5:1.2e 	Directie Wetgeving en Juridische Zaken Afdeling Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs en 

Studiefinanciering (HBS) 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap I Postbus 16375 I 2500 B1 Den Haag 

I tel.: 06-5.1.2e 

Van:5.1.2e 
Verzonden: maandag 4 juli 2022 16:23 
Aan:5.1.2e 	 minocw.nl> 
CC:5.1.2e 	 @minocw.nI> 
Onderwerp: FW: Startnota - wetsvoorste1herinvoering basisbeurs ho 

Hi 5.1.2e 

Naar aanleiding van een vraag van5.12e even de check of deze startnota akkoord is wat jou 
betreft.5.12e is al akkoord. 

Groet, 
5.1.2e 

5.I. 2e 	j Directie Wetgeving en Jundische Zaken I  Afdeling Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs en 

Studiefinanciering (HBS) 1 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Postbus 16375 1 2500 B1 Den Haag 

I tel.: 0ey5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 Ominocw.ni> 
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 14:23 
Aan:5.1.2e 	 Pminocw.n!>;  5. 

Pminocw.ni> 
cc:5,12e 	 p inocw ni>;5,  i 

Prninocw.nl>;  5.1.2e minocw.n1>; 



	 5w1 2e 	 Pduo.ni>; 
Pminocw.n  >.5 1 2e 

Pminocw.nl> 
Onderwerp: Startnota - wetsvoorstel herinvoering basisbeurs ho 

H01 5.1.2e en 5.1.2e, 

Bijgevoegd zend ik jullie de startnota voor het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs ho. Eerder 
hebben we afgesproken om - mede gelet op de krappe planning — eerst de contouren voor het 
wetsvoorstel duidelijk te hebben alvorens we een startnota opstellen. We gaan nu naar die 
volgende fase en daarmee is ook het moment om de startnota te formaliseren. lk verneem 
graag of jullie akkoord zijn. Alvast bedankt. 

Groeten, 
5.1.2e 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

5.1.2e 
5.1.2e 
FW: antwoord op IRF-vraag over eenmalige verhoging 
donderdag 25 augustus 2022 16:49:43 
Vraag IRF eenmalige verhoging seat 23 def.docx 

Ter info hierbij het fiche over eenmalige verhoging basisbeurs. Groet, 51 2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 13:51 
Aan: 5.1 .2e 	 @duo.ni>;5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 

@minocw.n1>;5.1 .2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 
@minocw.nI> 

CC: 5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 
@minocw.n1>;5.1 .2e 	 @minocw.nl> 

Onderwerp: RE: antwoord op IRF-vraag over eenmalige verhoging 

Dank voor jullie super snelle reacties. De meeste suggesties zijn overgenomen. 
Bijgevoegd de versie zoals deze naar 	is gestuurd. 

Groet, 
5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 Pduo.nl> 
Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 13:18 

51. 

Aan: 	 ';Pminocw.n1>;5.1.2e 
("cDminocw.n1>; 5.1.2e 

'Pminocw.hl> 
cc:5.1.2e 	 Pminocvv.n1>; 5.1.2e 

Onderwerp: RE: antwoord op IRF-vraag over eenmalige verhoging 

5. 1 .2e 

Zie mijn opmerkingen. 

groeten, 
5.1.2e 

5.1.2e 

Van: Pminocw.nl> 
Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 13:03 
Aan: 5.1.2e 	 'Pminocw.n1>; 5.1.2e 
5.1.2e 	>; 5.1.2e 
CC: 5.1.2e 	 .i---Dminocw.n>; 5.1.2e 

j.Dminocw.n>;  5.1.2e 	 Pduo.nl> 
Onderwerp: RE: antwoord op IRF-vraag over eenmalige verhoging 

Dank 5.1.2e en 5.1.2e, 

Bijgaand enkele tekstsuggesties. Goed om in gesprek met MOCW merites eenmalige 
tegemoetkoming to bespreken, ook vanuit budgettair perspectief. 

Pminocw.n1>;5.1.2e 
• 5.1.2e 

Pminocw.n1>; 
,inocw.nl> 



• 

Ha, 5 1 2e 

Van: 5.1 .2e 
Verzonden: donderdag 25 augustus 2022 12:47 

Aani 

	

	1-111/(-Cw'r11>5- 1  -2e 
Prninocw.nr›-„, 

Onderwerp: antwoord op IRF-vraag over eenmaiige verhoging 

Dag alien, 

Zoals jullie weten (5.1.2e nog niet, maar die bet ik) werken we op verzoek van de IRF uit 
of een incidentele verhoging van de BB per september '23 zou kunnen. Zie bijgaand 
waar we zijn. Lang verhaat kort: we denken dat het kan, maar dat het geen goed idee 
is. Zie bijgaand. 

n(   

Kunnen jullie hier voor 13:30 met kritische bilk naar kijken? Ik 
of jullie dit wet een goed idee vinden. Om 14:15 bespreken we 
MOCW; als het lukt wil ik dat met dit stuk doen. 

Met vriendelijke groet, 

5,1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 16375 1 2500 63 1 Den Haag 

065.1.2e 

ben met name benieuwd 
de vraag van de IRF met 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	actualiteit basisbeurs/studfinanciering 
Datum: 	maandag 29 augustus 2022 15:05:13 
Bijlagen: 
	iiestuit tnt wijAging van het BSF 7000 in verband met de herinvoerino van de basLqbeurs.dogc 

FW tijse komende adviesaanvraoen OCW (omerperiode "22).msQ 
tomoner.m.stawkna.smor..,..v. 

Hoi 5.1.2e we zijn elkaar misgelopen vanochtend, daarom per mail enkele actualiteit: 
• Wetsvoorstel basisbeurs: 

o NIBUD heeft toets op wetsvoorstel gedaan die door NIBUD morgen met een 
persbericht wordt gepubliceerd en door OCW naar de TK wordt gestuurd 
(nog zonder inhoudelijke reactie). Rapport is vrij positief als het gaat om de 
toereikendheid van de bedragen voor de thuiswonende student, maar 
negatief als het gaat om de uitwonende student. Dit rapport wordt door 
Manuel ook nagestuurd naar de Raad van State. 

o Hoop is nog steeds dat de RvS op 7 september advies uitbrengt (zoals jij 
informeel eerder hebt gevraagd aart5.1.2e zie bijgevoegde mail), maar ik 
houd er rekening mee dat het lets zou kunnen opschuiven, als de mensen 
bij de Raad in het NIBUD-rapport aanleiding zien het advies bij te stellen. 
ik denk dat het geen kwaad kan als jij tweede helft van deze week eens zou 
polsen bij 5 1 2e of zij op koers liggen om 7 september het advies vast te 
stellen. Je kunt daarbij het belang van spoedige advisering voor de gehele 
implementatie van de basisbeurs volgend jaar onderstrepen (wat met zich 
mee zou brengen dat als 7 september niet haalbaar zou zijn, het wel 

• wenselijk is dat het advies zsm daarna wordt vastgesteld). 
• Wijziging BSF 2000. Voor de basisbeurs en de tegemoetkoming voor de 

leenstelselstudenten is ook een wijziging van het BSF 2000 nodig. Deze AMvB 
heeft een grotendeels technisch karakter. Je ontvangt het hierbij ter info. Dit 
besluit gaat nu nog niet tangs jou in een takenlijn omdat beleid (HO&S) de nota 
voor internetconsultatie voorlegt aan MOCW; neemt niet weg dat dit wat mij 
betreft een goede AMvB is. Voor 15 september moeten we de internetconsultatie 
starten. 

• Wetsvoorstel OV-betalen: MOCW had 2 redactionele opmerkingen bij de NNAV, die 
zijn verwerkt. De stukken zijn vanmiddag digitaal naar de TK gestuurd. 

• Wetsvoorstel wijziging Les- en cursusgeldwet MOCW was akkoord met starten 
internetconsulatie en anticiperend toepassen verruiming hardheidsclausule (met 
anticiperen mag niet eerder worden begonnen dan nadat TK en EK over het 
anticiperen bij brief zijn geinformeerd). 

• Een dezer dagen wordt van het Kabinet van de Koning het bericht verwacht dat de 
Koning het heeft goedgevonden dat het wetsvoorstel verruiming 1-
februariregeling niet wordt ingediend. Daarna zal het nader rapport worden 
gepubliceerd en wordt dit wetstraject afgesloten. 

Groet, 

5.1.2e 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	FW: update basisbeurs 
Datum: 	 dinsdag 30 augustus 2022 14:53:13 

Hoi 5.1. e deze update wil ik ook jou niet onthouden. 
Groet, 
5.1.2e 

Van:5.1.2e 
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2022 14:51 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
cc:5.1.2e 	 @minocw.n1>;5.1.2e 
5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: update basisbeurs 

Ho 5.1.2e 

@minocw.nl>; 

Korte update van het basisbeursfront: de kansen op incidenteel geld, in te zetten vanaf 
sept. 2023, zijn gestegen na een politiek overleg gisterenavond. We hebben het volgens 
5 1.2e dan over zo'n 500 miljoen euro. 
In principe wordt gedacht aan een verhoging van de basisbeurs voor 1 jaar, wat zou 
betekenen 165 euro per maand meer. Al is een verhoging uitgesmeerd over 3 jaar of 
een incidentele verhoging van de aanvullende beurs ook nog niet uitgesloten. 

HO&S heeft aan 5.1.2e 	 meegegeven dat dit voorstel ook de nodige 
nadelen heeft, zoals dat de problemen pas echt opgelost worden met structureel geld, 
en dat de leenstelselgeneratie er t.o.v. de generatie die in sept. 23 begint nog slechter 
vanaf komt. Er lijkt echter geen structureel geld te zijn. 

Vanavond is er weer politiek overleg, morgenochtend moet duidelijk zijn wat het wordt. 
We hebben dan ook weer overleg met HO&S om te bezien wat dit betekent voor het 
wetsvoorstel. Dit is jouw vrije dag, maar ook na morgen is er nog voldoende om over 
mee te denken en te schrijven! 

Groet, 

5.1.2e 
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Van: 
	5.1.2e 

Aan: 
	5.1.2e 

Onderwerp: 	Re: update basisbeurs 
Datum: 	dinsdaq 30 augustus 202217:07:09 

Dank je5.1.26 het blijft dus nog even spannend... 

Verstuurd vanaf n ijn iPhone 

Op 0 aua. 2022 one 14:53 heeft 5,1 .2e 
ninocw.nl> het volgende 	neven: 

Hoi5.1.2e deze update wil ik ook jou niet onthouden. 
Groet, 
5.1.2e 

Van:5.1.2e 
Verzonden: dinsdag 30 augustus 2022 14:51 
Aan:5.1.2e 	 minocw.ni> 

@minocw.ni›; 5.1. 
@rn nocw.n1>; 5.1.2e 

rninocw.nl> 
Onderwerp: update basisbeurs 

Hoi 5 1 .2e 

Korte update van het basisbeursfront: de kansen op incidenteel geld, in te zetten vanaf sept. 
2023, zijn gestegen na een politiek overleg gisterenavond. We hebben het volgens5.1.14 dan 
over zo'n 500 miljoen euro. 
In principe wordt gedacht aan een verhoging van de basisbeurs voor 1 jaar, wat zou betekenen 
165 euro per maand meer. Al is een verhoging uitgesmeerd over 3 jaar of een incidentele 
verhoging van de aanvullende beurs ook nog niet uitgesloten. 

HO&S heeft aan 5.1 .2e 	meegegeven dat dit voorstel ook de nodige nadelen heeft, 
zoals dat de problemen pas echt opgelost worden met structureel geld, en dat de 
leenstelselgeneratie er t.o.v. de generatie die in sept. 23 begint nog slechter vanaf komt. Er lijkt 
echter geen structureel geld te zijn. 

Vanavond is er weer politiek overleg, morgenochtend moet duidelijk zijn wat het wordt. We 
hebben dan ook weer overleg met HO&S om te bezien wat dit betekent voor het wetsvoorstel. 
Dit is jouw vrije dag, maar ook na morgen is er nog voldoende om over mee te denken en te 
schrijven! 

Groet, 



Van: 
Aan: 
©nderwerp:  
Datum: 

5.1.2e 
5.12e 
RE: actuatiteit basisbeursistudiefinancierim 
vrijdag 2 septeraber 2022 11:30:23 
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1.. 

Ho5.l 2e 

Nee prima, maar even laten zo. 

Groet, 

5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 2 september 2022 11:28 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Re: actualiteit basisbeurs/studiefinanciering 

Ha5.1.2e 
Dank voor je update(s) 
ik had toevallig gistermiddag een overleg met 5.1.2e en heb Naar - niet wetende van deze 
laatste ontwikkeling - wel even vriendelijk (niet dwingend) gevraagd naar de stavaza. 
Zij gal aan dat ze vooralsnog op koers liggen en het concept dus komende woensdag 7 sept in de 
afdeling zou liggen. 
lk heb dat toen verder voor kennisgeving aangenomen. Verder geen druk gezet old. 
Moet ik nog lets doen, of maar laten zo? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 2 sep. 2022 om 09:29 heeft5.1.2e 
	

@minocw.nl> 
het volgende geschreven: 

Hoi 5.1.2e, 

Maandag bracht ik je met onderstaande mail up tot date over de 
studiefinanciering. Ik adviseerde je toen om tweede helft van deze week 
eens te polsen bij 5.1.2e of de Raad op koers ligt om het advies 7 
september vast te stellen. 1k denk dat het beter is dit polsen nog even uit te 
stellen, tot dinsdag. Deze week hebben we namelijk de 
koopkrachtbesluitvorming gehad, waarbij is besloten om de basisbeurs 
incidenteel te verhogen (alleen in studiejaar 2023-24, met 165 euro per 
maand). Mogelijk zijn diegenen bij de Raad die zich met wetsvoorstel 
basisbeurs bezighouden op de hoogte (via berichten in de pers of via de 
ontwerpbegroting 2023 die ter advisering naar de Raad is gegaan, maar 
misschien ook niet (de ontwerpbegroting is pas eergisteren naar de Raad 
gegaan). Hoe dan ook, op dit moment vanuit OCW informeren naar de 
voortgang lijkt me niet 'chic'/niet het beste moment. Zou kunnen worden 
uitgelegd als 'clruk uitoefenen' op een moment dat relevante informatie over 
de basisbeurs mogelijk nog niet beschikbaar was bij mensen bij de Raad die 
zich met het wetsvoorstel bezig houden. Daarom lijkt het me dus beter dit 
pas dinsdag te doen. 

N.B. in mijn ogen zou de eenmalige verhoging van de basisbeurs het 



uitbrengen van het advies niet op hoeven te houden. Het gaat immers 
slechts om een incidentele maatregel voor een studiejaar. 

Groet, 

2 

Van: 
Verzonden: maandag 29 augustus 2022 15:05 
Aan:5.1.2e 
	

Pminocw.nl> 
cc:5 1.2 	 fx inocw.n   

minocw.nl›; 5.1.2e 	Pminoc .n > 
Onderwerp: actualiteit basisbeurs/studiefinanciering 

a
li
ct
oi
u
S
ai
i
it

, we zijn elkaar misgelopen vanochtend, daarom per mail enkele 
eit 

• Wetsvoorstel basisbeurs: 
O NIBUD heeft toets op wetsvoorstel gedaan die door NIBUD 

morgen met een persbericht wordt gepubliceerd en door OCW 
naar de TK wordt gestuurd (nog zonder inhoudelijke reactie). 
Rapport is vrij positief als het gaat am de toereikendheid van de 
bedragen voor de thuiswonende student, maar negatief als het 
gaat om de uitwonende student. Dit rapport wordt door Manuel 
ook nagestuurd naar de Raad van State. 

O Hoop is nog steeds dat de RvS op 7 september advies uitbrengt 
(zoals jij informeel eerder hebt gevraagd aan 5.1.2e zie 
bijgevoegde mail), maar ik houd er rekening mee dat het lets 
zou kunnen opschuiven, als de mensen bij de Raad in het 
NIBUD-rapport aanleiding zien het advies bij te stellen. 	ik 
denk dat het geen kwaad kan als jij tweede helft van deze week 
eens zou pollen bij 	2e of zij op koers liggen om 7 
september het advies vast te stellen. 3e kunt daarbij het belang 
van spoedige advisering voor de gehele implementatie van de 
basisbeurs volgend jaar onderstrepen (wat met zich mee zou 
brengen dat als 7 september niet haalbaar zou zijn, het wel 
wenselijk is dat het advies zsm daarna wordt vastgesteld). 

• Wijziging BSF 2000. Voor de basisbeurs en de tegemoetkoming voor 
de leenstelselstudenten is ook een wijziging van het BSF 2000 nodig. 
Deze AMvB heeft een grotendeels technisch karakter. 3e ontvangt het 
hierbij ter info. Dit besluit gaat nu nog niet langs jou in een takenlijn 
omdat beleid (HO&S) de nota voor internetconsultatie vooriegt aan 
MOCW; neemt niet weg dat dit wat mij betreft een goede AMvB is. 
Voor 15 september moeten we de internetconsultatie starten. 

• Wetsvoorstel OV-betalen: MOCW had 2 redactionele opmerkingen bij 
de NNAV, die zijn verwerkt. De stukken zijn vanmiddag digitaal naar 
de TK gestuurd. 

• Wetsvoorstel wijziging Les- en cursusgeldwet MOCW was akkoord 
met starten internetconsulatie en anticiperend toepassen verruiming 



hardheidsclausule (met anticiperen mag niet eerder worden begonnen 

dan nadat TK en EK over het anticiperen bij brief zijn gelnformeerd). 

• Een dezer dagen wordt van het Kabinet van de Koning het bericht 

verwacht dat de Koning het heeft goedgevonden dat het wetsvoorstel 

verruiming 1-februariregeling niet wordt ingediend. Daarna zal het 

nader rapport worden gepubliceerd en wordt dit wetstraject 

afgesloten. 

Groet, 

5.1.2e 
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Van: 	 5.12e 
Aan: 	 5 1 2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	FW: actualiteit bastsbeurs/stuche nandering 
Datum: 	vrijdag 2 september 2022 09:29:15 

Hoi 5.1.2e 

Maandag bracht ik je met onderstaande mail up tot date over de studiefinanciering. Ik 
adviseerde je toen om tweede helft van deze week eens te polsen bij 5.1.2e of de 
Raad op koers ligt om het advies 7 september vast te stellen. 1k denk dat het beter is dit 
polsen nog even uit te stellen, tot dinsdag. Deze week hebben we namelijk de 
koopkrachtbesluitvorming gehad, waarbij is besloten om de basisbeurs incidenteel te 
verhogen (alleen in studiejaar 2023-24, met 165 euro per maand). Mogelijk zijn 
diegenen bij de Raad die zich met wetsvoorstel basisbeurs bezighouden op de hoogte 
(via berichten in de pers of via de ontwerpbegroting 2023 die ter advisering naar de 
Raad is gegaan, maar misschien ook niet (de ontwerpbegroting is pas eergisteren naar 
de Raad gegaan). Hoe dan ook, op dit moment vanuit OCW informeren naar de 
voortgang lijkt me niet 'chic'/niet het beste moment. Zou kunnen worden uitgelegd als 
'druk uitoefenenf op een moment dat relevante informatie over de basisbeurs mogelijk 
nog niet beschikbaar was bij mensen bij de Raad die zich met het wetsvoorstel bezig 
houden. Daarom lijkt het me dus beter dit pas dinsdag te doen. 

N.B. in mijn ogen zou de eenmalige verhoging van de basisbeurs het uitbrengen van het 
advies niet op hoeven te houden. Het gaat immers slechts om een incidentele maatregel 
voor een studiejaar. 

Groet, 

5.1.2e 

Van: 5.1.2e 	, 5.1.2e 
Verzonden: maandag 29 augustus 2022 15:05 
Aan:5.1.2e 	5.1.2e <5.1.2e 	@minocw.nl> 
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 	@minocw.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minocw.nl>; 
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 	@minocw.nl> 
Onderwerp: actualiteit basisbeurs/studiefinanciering 

Hoi 5.1.2e we zijn elkaar misgelopen vanochtend, daarom per mail enkele actualiteit: 
• Wetsvoorstel basisbeurs: 

o NIBUD heeft toets op wetsvoorstel gegaan die door NIBUD morgen met een 
persbericht wordt gepubliceerd en door OCW naar de TK wordt gestuurd 
(nog zonder inhoudelijke reactie). Rapport is vrij positief als het gaat om de 
toereikendheid van de bedragen voor de thuiswonende student, maar 
negatief als het gaat om de uitwonende student. Dit rapport wordt door 
Manuel ook nagestuurd naar de Raad van State. 

0 Hoop is nog steeds dat de RvS op 7 september advies uitbrengt (zoals jij 
informeel eerder hebt gevraagd aan 5.1.2e zie bijgevoegde mail), maar ik 
houd er rekening mee dat het jets zou kunnen opschuiven, als de mensen 
bij de Raad in het NIBUD-rapport aanleiding zien het advies bij te stellen. 
ik denk dat het geen kwaad kan als jij tweede helft van deze week eens zou 
polsen bij 5.1'.2e of zij op koers liggen om 7 september het advies vast te 
stellen. 3e kunt daarbij het belang van spoedige advisering voor de gehele 



implementatie van de basisbeurs volgend jaar onderstrepen (wat met zich 
mee zou brengen dat als 7 september niet haalbaar zou zijn, het we I 
wenselijk is dat het advies zsm daarna wordt vastgesteld). 

• Wijziging BSF 2000. Voor de basisbeurs en de tegemoetkoming voor de 
leenstelselstudenten is ook een wijziging van het BSF 2000 nodig. Deze AMvB 
heeft een grotendeels technisch karakter. Je ontvangt het hierbij ter info. Dit 
besluit gaat nu nog niet langs jou in een takenlijn omdat beleid (HO&S) de nota 
voor internetconsultatie voorlegt aan MOCW; neemt niet weg dat dit wat mij 
betreft een goede AMvB is. Voor 15 september moeten we de internetconsultatie 
starten 

• Wetsvoorstel OV-betalen: MOCW had 2 redactionele opmerkingen bij de NNAV, die 
zijn verwerkt. De stukken zijn vanmiddag digitaal naar de TK gestuurd. 

• Wetsvoorstel wijziging Les- en cursusgeldwet : MOCW was akkoord met starten 
internetconsulatie en anticiperend toepassen verruiming hardheidsclausule (met 
anticiperen mag niet eerder worden begonnen dan nadat TK en EK over het 
anticiperen bij brief zijn geInformeerd). 

• Een dezer dagen wordt van het Kabinet van de Koning het bericht verwacht dat de 
Koning het heeft goedgevonden dat het wetsvoorstel verruiming 1-
februariregeling niet wordt ingediend. Daarna zal het nader rapport worden 
gepubliceerd en wordt dit wetstraject afgesloten. 

Groet, 

5.1.2e 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: advies RvS wv. basisbeurs 
Datum: 	dinsdag 6 september 2022 18:30:15 

1k vmd dat prima 5- I -2e uiteraard net een eerste duiding en het advies zelf erbij dan. 
En ook een cc aan5.1-26  

Verstu trd vanaf mijn iPhone 

Op 6 sep. 2022 om 15:46 heefi5.1 .2e 
5 1 .2e 	amin.ocw.nl> het volgende geschreven: 

Hoi 

lk had vandaag even contact met 51.2e 	over de mogetijkheid om het advies van de Raad 
at woensdagmiddag te ontvangen, i.v.m. het informeren van MOCW voordat het advies 
maandag openbaar wordt. 
" 24  wilde ons terwille zijn maar vond het lastig bet advies zelf at te delen zolang de vice-
voorzitter van de Raad het advies niet heeft ondertekend (en ass ik het goed begreep zou dat 
waarschijnlijk pas op donderdag gebeuren)5:12e bood aan woensdagmiddag at wel een 
samenvatting van het advies op de mail te zetten (heb gezegd dat dit natuurlijk welkom is). 
Donderdag (hoe laat precies is niet bekend) krijgen we dan het voltedige advies, 5.12e zou bij de 
administratie van de Raad regeten dat het z.s.m. wordt gemaitd zodra het kan. 

Ik denk dat het dan toch attemaat jets te krap wordt om nog een hete takenlijn met een nota ter 
informatie te doortopen voor vrijdag 12.00 uur, ass de tas van MOCW stuit. Dat het donderdag 
sportdag is helpt ook niet echt. 

Om praktische redenen stet ik dus voor om de minister via 5.1.2e 	(d.m.v. een vrijdag 
aan512ete sturen e-mail) te informeren over het advies van de Raad van State. Dit hoeft niet 
minder doeltreffend te zijn dan via een nota ter informatie. 

Groet, 

5.12t) 
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Hoi 

De samenvatting zoals ik die va 
van het gesprek met 5., 

e rk eeg, goed aansluitend bij jouw terugkoppeling 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
onderwerp: 	FW: Sarnenvattirm advies Wetsvoorstei in 	 urs 
Datum: 	 woensdag 7 september 2022 17:21:13 

Groet, 

van:5.1.2e 	 @raadvans a e.nl> 
Verzonden: woensdag 7 september 2022 16:09 
Aan: 5.1.2e 	 @minocw.nI> 
Onderwerp: Samenvatting advies Wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

Beste 5:1 2e 

Hierbij zoals beloofd alvast de samenvatting van het advies Wetsvoorstei herinvoering 
basisbeurs: 

Het wetsvoorstel regelt onder andere de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs en 
de uitbreiding van de aanvullende beurs naar studenten met ouders die een middeninkomen 
verdienen (tot 70.000 euro). Ook voorziet het voorstel in een tegemoetkoming aan studenten die 
onder het studievoorschotstelsel (meestal aangeduid als leenstelsel) hebben gestudeerd. 

De Afdeling advisering van de Road van State is zich bewust van maatschappelijke 
ontwikkelingen, het belong van studentenwelzijn en het publieke debat ten aanzien van het 
leenstelsel. Zij heeft er in dat Licht bezien begrip voor dat de regering maatregelen wil treffen. 
Omdat de voorgestelde herinvoering van de basisbeurs een structurele herziening van het 
studiefinancieringsstelsel betreft is echter een dragende motivering noodzakelijk. Dit moet 
warden beredeneerd vanuit de doelstellingen van het studiefinancieringsstelsel en bezien in het 
Licht van de bestendigheid van het stelsel op de langere termijn. 

De Afdeling begrijpt dat de regering het mislopen van de basisbeurs voor een generatie studenten 
wrong vindt en dot daaruit de wens voortkomt om een gebaar te maken. Zij adviseert echter om 
te voorzien in een dragende motivering voor de tegemoetkoming. Een onverplichte 
tegemoetkoming zoals hier aan de orde zal, mede met het oog op voorkoming van 
precedentwerking, namelijk beperkt moeten Wilt/en tot bijzondere a evallen. Daartoe zal een 
toereikende motivering gegeven moeten worden, waarin het bijzondere karakter van de 
omstandigheden van de betreffende studenten beargumenteerd wordt. 

In verband met de geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de motivering van de 
herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming dient het voorstel nader te worden 
overwogen. 

Het advies heeft dus een C-dictum gekregen. 



Jullie ontvangen morgen het getekende advies. 

Met vriendelijke groet, 

51.2e 

5.1.2e 
wetgevingsadviseur 

Raad van State I afdeling Advisering I Kneuterd jk 22 I Postbus 20019 I 2500 EA Den Haag I oe5.1.2e 

De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Op dit bericht is het e-mailprotocol van de Raad van State van toepassing. 
Mocht u deze link niet kunnen openen, dan kunt u het e-mailprotocol lezen op de website van de Raad van State via 'Contact' en 
`Post en e-mail'. 
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5 1 2e 
Van: 	 5.1.2e 
Verzonden: 	vrijdaq 9 septernber 2022 10:25 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 

Onderwerp: 	advres Raad van State wetsvoorstetherinvoering basisbeurs 
Bijiagen: 	W05.22.0113_Advies.docx 

Opvolgingsviag: Opvolgen 
Vlagstatus: 	Met viag 

Hoi5.1.2e, 

Hierbij wit ik je informeren over het (bijgevoegde) advies over het wetsvoorstel herinvoering 
basisbeurs dat de Raad van State woensdag heeft vastgestetd. Het is jammer genoeg een advies met 
een negatief dictum geworden. Wij beschikken pas rinds gisterenmiddag over het advies, waardoor 
het te kart dag was om vandaag nog een nota in de tas te krijgen. Wij Mien MOCW snel informeren 
omdat het advies maandag openbaar wordt. Kun jii de minister informeren? 

Samenvatting advies 
Uit advies: 
"De Afdeling advisering van de Raad van State is zich bewust van maatschappelijke ontwikkelingen, 
het belang van studentenwelzijn en het publieke debat ten aanzien van het leenstelsel. Zij heeft er in 
dat Licht bezien begrip voor dat de regering maatregelen wil treffen. Omdat de voorgesteide 
herinvoering van de basisbeurs een structurele herziening van het studiefinancieringsstelsel betreft is 
echter een dragende motivering noodzakelijk. Dit moet worden beredeneerd vanuit de doelstellingen 
van het studiefinancieringsstelsel en bezien in het Licht van de bestendigheid van het stelsel op de 
langere termijn. 

De Afdeling begrijpt dat de regering het mislopen van de basisbeurs voor een generatie studenten 
wrang vindt en dat daaruit de wens voortkomt om een gebaar te maken. Zij adviseert echter om te 
voorzien in een dragende motivering voor de tegemoetkoming. Een onverplichte tegemoetkoming 
zoals Kier aan de orde zal, mede met het oog op voorkoming van precedentwerking, namelijk beperkt 
moeten blip/en tot bijzondere gevallen. Daartoe zal een toereikende motivering gegeven moeten 
warden, waarin het bijzondere karakter van de omstandigheden van de betreffende studenten 
beargumenteerd wordt. (.....) Is dat niet mogelijk, dan adviseert de Afdeling daarvan of te zien. 

In verband met de geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de motivering van de herinvoering 
van de basisbeurs en de tegemoetkoming dient het voorstel nader te warden overwogen". 

Dictum advies 
Het advies heeft een (negatief) dictum c. Dit betekent dat het wetsvoorstel opnieuw aan de MR moet 
warden voorgetegd, samen met het nader rapport, voordat het wetsvoorstel kan worden ingediend. 
Behandeling in de CWIZO/RWIZO is echter niet nodig. Afstemming met JenV en FIN is wet nodig. 

Publicatie advies Raad van State a.s. maandag 12 september 
Sinds de Wet open overheid warden adviezen van de Raad niet pas bij indiening van het wetsvoorstet 
bij de Kamer, maar al op de maandag votgend op de vaststetting van het advies gepubliceerd, op de 
website van de Raad. Dit zat voor dit advies a.s. maandag 12 september om 10.00 uur gebeuren. 
Vanwege mogetijke media-aandacht wordt oak COM op de hoogte gebracht. Hierbij wordt COM 
meegeven om - zoals gebruikelijk bij Raad van State-adviezen niet inhoudetijk te reageren. Het 
advies wordt zorgvuldig bezien en de regering komt (pas) in het nader rapport met een inhoudelijke 
reactie op het advies. Niet inhoudetijk reageren is des te meer van belang nu het 
onderwerp/wetsvoorstel opnieuw in de MR zat warden besproken. 



Vervolg en planning 
Wij gaan aan de slag met dit advies en het opstellen van het nader rapport. Wij zien mogelijkheden 
voor de verbeteringen in de motivering waar de Raad van State in dit advies om vraagt, al is dat wel 
een stuk lastiger voor de tegemoetkoming dan voor de basisbeurs. 
Voorafgaand aan het nader rapport leggen wij nog een nota aan MOCW voor over de verwerking van 
de koopkrachtbesluitvorming (de eenmalige verhoging van de basisbeurs in studiejaar 2023-24). 
Mogelijk leggen we daarnaast nog een paar beslispunten aan de minister voor om richting te krijgen 
voor de beantwoording van het advies. 

Het lijkt ons wenselijk de oorspronkelijke planning van het wetsvoorstel zoveel mogelijk aan te houden 
(ook al is nu een extra stap via de MR nodig). Deze planning gaat al uit van krappe termijnen voor de 
behandeling in de TK en EK, en vertraging in deze fase zou deze termijnen nog krapper maken. Dit 
betekent streven naar bespreking van het nader rapport uiterlijk in de MR van 21 oktober. Ook om 
duidelijkheid te geven richting studenten, ouders etc. lijkt het ons een vertraging niet wenselijk. 

Groet, 

5.1.2e 

2 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

Dag 2  

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
RE: advies Raad van State wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 
maandag 12 september 2022 15:00:57 
&Nies RvS.docx 

Excuus, ik had je verkeerd begrepen: ik dacht dat je de keek bedoelde, maar je 
bedoelde de DGHBWE-staf. Het lijkt me een heel goed idee om dit dear ook op te 
brengen. Hierbij wat bullets ter voorbereiding, en bijgevoegd het gehele advies: 

• De RvS heeft een C-dictum gegeven op het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs. 
Dat betekent dat de RvS adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen voordat haar 
commentaar is verwerkt. 

• Het commentaar van de RvS ziet op de onderbouwing van zowel de basisbeurs als 
de tegemoetkoming, die volgens de RvS niet sterk genoeg is. Ons voornemen is 
dus am het wetsvoorstel mbt de basisbeurs en de tegemoetkoming niet aan te 
passen (buiten de koopkrachtmaatregelen) maar uitsluitend de toelichting. 

• Vwb de basisbeurs geeft de RvS aan dat de herinvoering van de basisbeurs in het 
voorstel niet wordt afgewogen tegen toegankelijkheid, maatschappelijk en 
persoonlijk profijt, de sturing op essentiele beroepsgroepen en de zelfstandigheid 
van de student. 

o In het nader rapport zulten we op die vraag ingaan, at kunnen we er niet 
aan ontkomen dat de kern uiteindelijk blijft dat de politiek van mening 
veranderd is. De RvS suggereert dat de tat voor argumentatie huger ligt 
omdat de basisbeurs pas recent is afgeschaft; dat lijkt ons op zich terecht, 
maar doet niet af aan de veranderde potitieke wens. De RvS stelt tevens de 
motivatie voor de hoogte van de basisbeurs ter discussie, dic niet is 
gcmotivccrd. Het gaat daarbij niet atteen om de bedragen an sich, maar ook 
om de financiele houdbaarheid van het voorstet op lange termijn. De 
discussie random de bedragen zelf speelde eerder ook Dit punt werd eerder 
eek in de Kamer gemaakt. Het antwoord btijft dat dit het beschikbare 
budget is. 

• Vwb de tegemoetkoming geeft de RvS aan dat onvotdoende wordt gemotiveerd 
waarom de omstandigheden van deze groep studenten dusdanig bijzonder zijn dat 
een tegemoetkoming is gerechtvaardigd. De RvS ziet hier het risico op 
precedentwerking. Ats deze uitzonderlijke positie niet votdoende kan worden 
onderbouwt, adviseert de RvS hiervan af te zien. 

O In de toelichting hebben we zeif aangegeven dat een tegemoetkoming 
juridisch niet noodzakelijk en hoogst ongebruiketijk is. We verschillen 
hiermee niet van inzicht met de RvS. De keuze om deze tegemoetkoming te 
verschaffen is echter politiek gemaakt. Los van de vraag of hiermee een 
juridisch risico op precedentwerking ontstaat, delen we dat ten minste een 
politiek risico op precedentwerking hiermee wet gesteld wordt. Het is aan 
het Kabinet of er ondanks het advies van de RvS wordt vastgehouden aan 
de afspraak uit het regeerakkoord of dat uiteindelijk vanwege het advies van 
de RvS van de tegemoetkoming wordt afgezien. 

Voor vragen weet je me te vinden! 

Met vriendelijke groet, 



5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 
••Y•ft &&&&& 	&&&&&& 	OOOOOOOO 11 	OOOOOO 401.401/11,1•••••1141.111/11.11.44“S.1111 OOOOO 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 B3 I Den Haag 
^^^''''''''—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^' 

M: 0€5.1.2e 

van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 9 september 2022 18:18 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.ni> 
cc:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: RE: advies Raad van State wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

5.1.2e 
Nog handig om dit ook nog ff in staf a.s dinsdag aan de orde te hebben? 

Gr-t 
5.1 2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.ni> 
Verzonden: wijdag 9 september 2022 10:35 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.ni> 
CC:5_1.2e 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: FW: advies Raad van State wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

Ter info 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 B3 I Den Haag 

M: 06 5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.ni> 
Verzonden: vrijdag 9 september 2022 10:25 
Aan:5.1.2e 
cc:5.1.2e 

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e  

Pminocw.ni> 
(thrninocw.n)>;  5.1.2e 

Pminocw.ni>;  5.1 .2e 
minocw.nb; 5.1.2e 

pminocv,  -5.1.2e 
Pduo.ni>;  5.1 .2e 

Pminocw.nb,5.1.2e 
Pminocw.nl>5.1 .2e 

Omip0cw.n1>; 
@minocw.n1>; 
@duo.n1>; 
@minocw.n1>; 

(@minocw.n1>; 
Pminocw.ni> 

Onderwerp: advies Raad van State wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

Hoi 5-12e 



Hierbij wil ik je informeren over het (bijgevoegde) advies over het wetsvoorstel 
herinvoering basisbeurs dat de Raad van State woensdag heeft vastgesteld. Het is 
jammer genoeg een advies met een negatief dictum geworden. Wij beschikken pas sinds 
gisterenmiddag over het advies, waardoor het te kort dag was om vandaag nog een 
nota in de tas te krijgen. Wij willen MOCW snel informeren omdat het advies maandag 
openbaar wordt. Kun jij de minister informeren? 

Samenvatting advies 
Uit advies: 
"De Afdeling advisering van de Raad van State is zich bewust van maatschappelijke 
ontwikkelingen, het belang van studentenwelzijn en het publieke debat ten aanzien van 
het leenstelsel. Zij heeft er in dat licht bezien begrip voor dat de regering maatregelen 
wil treffen. Omdat de voorgestelde herinvoering van de basisbeurs een structurele 
herziening van het studiefinancieringsstelsel betreft is echter een dragende motivering 
noodzakelijk. Dit moet worden beredeneerd vanuit de doelstellingen van het 
studiefinancieringsstelsel en bezien in het licht van de bestendigheid van het stelsel op 
de langere termijn. 

De Afdeling begrijpt dat de regering het mislopen van de basisbeurs voor een generatie 
studenten wrang vindt en dat daaruit de wens voortkomt om een gebaar te maken. Zij 
adviseert echter om te voorzien in een dragende motivering voor de tegemoetkoming. 
Een onverplichte tegemoetkoming zoals hier aan de orde zal, mede met het oog op 
voorkoming van precedentwerking, namelijk beperkt moeten blijven tot bijzondere 
gevallen. Daartoe zal een toereikende motivering gegeven moeten worden, waarin het 
bijzondere karakter van de omstandigheden van de betreffende studenten 
beargumenteerd wordt. (.....) Is dat niet mogelijk, dan adviseert de Afdeling daarvan of 
te zien. 

In verband met de geconstateerde tekortkomingen ten aanzien van de motivering van 
de herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming dient het voorstel nader te 
worden overwogen". 

Dictum advies 
Het advies heeft een (negatief) dictum c. Dit betekent dat het wetsvoorstel opnieuw aan 
de MR moet worden voorgelegd, samen met het nader rapport, voordat het wetsvoorstel 
kan worden ingediend. Behandeling in de CWIZO/RWIZO is echter niet nodig. 
Afstemming met JenV en FIN is wel nodig. 

Publicatie advies Raad van State a.s. maandag 12 september 
Sinds de Wet open overheid worden adviezen van de Raad niet pas bij indiening van het 
wetsvoorstel bij de Kamer, maar al op de maandag volgend op de vaststelling van het 
advies gepubliceerd, op de website van de Raad. Dit zal voor dit advies a.s. maandag 12 
september om 10.00 uur gebeuren. Vanwege mogelijke media-aandacht wordt ook COM 
op de hoogte gebracht. Hierbij wordt COM meegeven om - zoals gebruikelijk bij Raad 
van State-adviezen - niet inhoudelijk te reageren. Het advies wordt zorgvuldig bezien en 
de regering komt (pas) in het nader rapport met een inhoudelijke reactie op het advies. 
Niet inhoudelijk reageren is des te meer van belang nu het onderwerp/wetsvoorstel 
opnieuw in de MR zal worden besproken. 

Vervolg en planning 
Wij gaan aan de slag met dit advies en het opstellen van het nader rapport. Wij zien 
mogelijkheden voor de verbeteringen in de motivering waar de Raad van State in dit 
advies om vraagt, al is dat wel een stuk lastiger voor de tegemoetkoming dan voor de 
basisbeurs. 
Voorafgaand aan het nader rapport leggen wij nog een nota aan MOCW voor over de 
verwerking van de koopkrachtbesluitvorming (de eenmalige verhoging van de 
basisbeurs in studiejaar 2023-24). Mogelijk leggen we daarnaast nog een paar 
beslispunten aan de minister voor om richting te krijgen voor de beantwoording van het 
advies. 



Het lijkt ons wenselijk de oorspronkelijke planning van het wetsvoorstel zoveel mogelijk 
aan te houden (ook al is nu een extra stap via de MR nodig). Deze planning gaat al uit 
van krappe termijnen voor de behandeling in de TK en EK, en vertraging in deze fase 
zou deze termijnen nog krapper maken. Dit betekent streven naar bespreking van het 
nader rapport uiterlijk in de MR van 21 oktober. Ook om duidelijkheid te geven richting 
studenten, ouders etc. lijkt het ons een vertraging niet wenselijk. 

Groet, 

5.1.2e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Dag 5.1.2e  

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
aanvulling op bullets voor DGHBWE-staf 
dinsdag 13 september 2022 12:27:09 

Cf je met 5.1.2e besproken hebt, hieronder een kleine aanvulling op de bullets die we 
je mee hadden gegeven voor de beleidsstaf. Met WJZ is afgesproken dat we (cf je 
verzoek) proactief gaan cornmuniceren over de afweging die we hier maken. 

• De RvS heeft een C-dictum gegeven op het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs. 

Dat betekent dat de RvS adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen voordat haar 

commentaar is verwerkt. 
• Het commentaar van de RvS ziet op de onderbouwing van zowel de basisbeurs als 

de tegemoetkoming, die volgens de RvS niet sterk genoeg is. Ons voornemen is 

dus om het wetsvoorstel mbt de basisbeurs en de tegemoetkoming niet aan te 

passen (buiten de koopkrachtmaatregelen) maar uitsluitend de toelichting. 

• Vwb de basisbeurs geeft de RvS aan dat de herinvoering van de basisbeurs in het 
voorstel niet wordt afgewogen tegen toegankelijkheid, maatschappelijk en 
persoonlijk profijt, de sturing op essentiele beroepsgroepen en de zelfstandigheid 
van de student. 

• In het nader rapport zullen we op die vraag ingaan, al kunnen we er niet 

aan ontkomen dat de kern uiteindelijk blijft dat de politiek van mening 

veranderd is. De RvS suggereert dat de lat voor argumentatie hoger ligt 

omdat de basisbeurs pas recent is afgeschaft; dat lijkt ons op zich terecht, 

maar doet niet af aan de veranderde politieke wens. De RvS stelt tevens de 

motivatie voor de hoogte van de basisbeurs ter discussie. Het gaat daarbij 

niet alleen om de bedragen an sich, maar ook om de financiele 

houdbaarheid van het voorstel op lange termijn. De discussie rondom de 

bedragen zelf speelde eerder ook in de Kamer. Het antwoord blijft dat dit 

het beschikbare budget is. 

• Vwb de tegemoetkoming geeft de RvS aan dat onvoldoende wordt gemotiveerd 
waarom de omstandigheden van deze groep studenten dusdanig bijzonder zijn dat 
een tegemoetkoming is gerechtvaardigd. De RvS ziet hier het risico op 
precedentwerking. Als deze uitzonderlijke positie niet voldoende kan worden 
onderbouwt, adviseert de RvS hiervan af te zien. 

o In de toelichting hebben we zelf aangegeven dat een tegemoetkoming 

juridisch niet noodzakelijk en hoogst ongebruikelijk is. We verschillen 

hiermee niet van inzicht met de RvS. De keuze om deze tegemoetkoming te 

verschaffen is echter politiek gemaakt. Los van de vraag of hiermee een 

juridisch risico op precedentwerking ontstaat, delen we dat ten minste een 

politiek risico op precedentwerking hiermee wel gesteld wordt. Het is aan 

het Kabinet of er ondanks het advies van de RvS wordt vastgehouden aan 

de afspraak uit het regeerakkoord of dat uiteindelijk vanwege het advies van 

de RvS van de tegemoetkoming wordt afgezien 

• De eerstvolgende stap in het proces is het in internetconsultatie brengen van de 
AMvB die bij dit traject hoort. 

• Dat willen we morgen (woensdag) doen. De AMvB betreft een technische 

uitwerking die niet raakt aan de kritiek van de RvS. Vanwege de beoogde 

inwerkingstredingsdatum van de basisbeurs willen we de AMvB nu toch in 



internetconsultatie doen. De AMvB kan na de internetconsultatie nog warden 
aangepast. Als de AMvB nu niet in internetconsultatie brengen, open we het 
risico dat deze niet op tijd in werking kan treden. Om te voorkomen dat 
deze processtap suggereert dat we niets doen met het advies van de RvS, 
gaan we proactief communiceren over deze afweging 

• Verzoek om de minister hiervoor nogmaals expliciet om zijn akkoord te vragen 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 

Directie Hager Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 B3 I Den Haag 

M: 06 .2e 



Van: 	5.12e 
Aan: 	5.1.2e 
Onderwerp: 	Fwd: nota koopkrachtbesiuitvorming studiefinanciering 
Datum: 	zondag 18 september 2022 13:47:34 

Ter info. 

Versttmrd vanaf n ijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "5.1.2e 	 @nunocw.nl> 
Datum: 18 september 2022 om 13:46:40 'EST 
Aan: "5.1.2e 	 a.minocw.n1-> 
Onderwerp: Antw: nota koopkrachtbesluitvorming studiefinanciering 

Dank j 
	

e ben akkoord 

Verstmu-d vanaf mijn iPhone 

Op 16 se . 2022 om 16:41 heeft 5 I 2e 
Etininocw.nl> het volgende geschreven: 

PS. ik heb je toegevoegd aan de takenlijn in proza, dus je ontvangt de nota ook 
via die weg. 

Van:5.1.2 
Verzonden: vrijdag 16 september 2022 16:28 
Aan:5.1.2e 	 minocw.nI>; 5.1.2e 

minocw.n1>; 5.1.2e 
minocw.rit> 

cc:5. .2e 	minocw.nl>5.1.2e 
minocw.nl> 

Onderwerp: RE: nota koopkrachtbestuitvorming studiefinanciering 

Hoi 5.1.2e e.a., 

Bijgevoegd de nota die5-120  gisteren at heeft aangekondigd. Inmiddels hebben 
we ook de input van DUO mbt de uitvoering toegevoegd aan de nota. Dit heeft 
ertoe geteid dat het advies mbt het verhogen van de normbedragen voor 
uitwonenden studenten afhankelijk is gesteld van de uitvoerbaarheid. Als het 
voor DUO niet mogelijk is om dit onderscheid in de systemen door te voeren, dan 
is het advies om de normbedragen voor thuis- en uitwonende studenten te 
verhogen. De andere geadviseerde besluiten zijn niet aangepast ten opzichte van 
de versie die 5.12e 	en 5.12e at hebben gezien. We vernemen graag of 
je akkoord bent met de nota. Alvast bedankt. 

Groet, 
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5.1.2e 

Varr 	 Orninocw.ni>  
Verzonden: donderdag 15 september 2022 09:24 
Aan: 5.1.2e 	 Pminocw.ni›; 	6 ,.- 

t@nlinocw.n1>;5.1.2e 
Pminocw.nl› 

cc:5.1.2e 	 @ mi floc ..ni>;  5.1.2e 
Pminacw.ni> 

Onderwerp: nota koopkrachtbesluitvorming studiefinanciering 

Hai 5.1.2e 	en 5.1.2e 

@5.1- 2e erf5-12e zouden jullie de definitieve versie van de nota 
koopkrachtbesluitvorming nog voor akkoord kunnen sturen naar 5.1.2e? Tijdens 
het wetgevingsproces gaan stukken m.b.t. een wetsvoorstel in principe vanuit 
WJZ de lijn in, en gaan dus tangs een van onze MT-leden. De beslispunten uit 
deze nota hebben gevolgen voor het wetsvoorstel. Heb er — vanwege het voorat 
financiele en financieel-technische karakter van deze nota (a! is laatste besiispunt 
over het `haakje' ook een wetgevingsvraagstuk) - geen moeite mee dat jullie de 
nota de lijn in doen, maar5:12e zou hier we! naar moeten kunnen kijken. 
Waarvoor alvast dank! 

5.1.26 51.2e P.1.2fit en ik hadden niet veel opmerkingen en kunnen de 
voorstellen steunen. Bijgaand alvast de nota zoals hij er eergisteren uitzag zodat 
je een beeld hebt waar dit over gaat (er komt dus nog een definitieve versie). 

Groet, 

5,12e 
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van: 	5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Fwd: MR 23 sept. Verzoek om voorlichting over onverpl 
Datum: 	dinsdag 20 september 2022 12:45:53 
Bijlagen: 	Verzoek om voorlichting Rva.docx  

e c 	pensatie zorgmedewerkers post-covid-19 

Attentie! Relevant voor basisbeurs?!? 

Verstuurd vanaf mijn 

Begin doorgesti ird bericht: 

Van: 5.1.2e 
Datum: 20 september 2022 om 10:24:02 CEST 
Aan: 5.1.2e 	 mmbuza.nl>, 5.1.2e 

6tminbzk.n1>, 5.1.2e 
@mmszw.n1-. .1.2e 	- BD:DWJZ" 

5.1 .2e 	timinjenv.n1---.5. .2e 	iinaz.ul, 
5.1.2e Anindeful. 5.1.2e 	 (DV/MT)" 
5.1.2e 	qininfin.nl>. 5.1.2e 	 ITBJZ" 
5.1.2e 	Otmithemv.111--.5. 1 .2e 	iiiraadvanstateml. 5.1 .2e 

Kopie: 5.1.2e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: MR 23 sept. Verzoek om voorlichting over onverplichte 
compensatie zorgmedewerkers post-cmid-19 

Besten, 

Hierbij mail ik jullie de tekst van het verzoek om voorlichting aan de Afdeling, zoals dat vrijdag in de MR 

ligt (doorgeschoven van afgelopen vrijdag). 

In deze versie zijn opmerkingen verwerkt van AZ, JenV, Fin en SZW. De briefversie is gisteren op 

ambtelijk niveau besproken met de RvSt en wordt met een positief advies aan de VP RvSt. voorgelegd. 

De marges om nog met de tekstuele aanpassingen te komen lijken derhalve minimaal 

Het leek rnij van belang dit aan jullie te berichten met het oog op de advisering aan jullie 

bewindspersonen. 

Met vriendelijke groet, 
12e 

5.1.2e 
5.1.2e 
Ministerie van Volksgezond7eid, 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
070 -5.1 .2e 
06 -5.1.2e 

Ominvws.n1 

zip  en Sport 



van:5.1.2e 	 @minbuza.nl> 
Verzonden: vrijdag 16 september 2022 15:53 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	FW: Nota advies RvS wetvoorstel herinvoering basisbeurs 
Datum: 	 woensdag 21 september 2022 13:45:11 
Bijlagen: 	 22 09 21 - Ntb Advies Raad van State over wetsvoorstel herinvoering basisbeurs on 09 14 2022.docx 

Hoi 5.1.2e 

Deze nota ziet er wat mij betreft goed uit zo. 
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Groet, 
5.1.2e 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 21 september 2022 13:30 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
CC: 5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 
5.1.2e 	 @minocw.nl>;5.1.2e 
5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Onderwerp: Nota advies RvS wetvoorstel herinvoering basisbeurs 

Dag5.1.2e , 

@minocw.nl>; 
@minocw.nl>; 

Bijgaand vind je de nota waarin we ingaan op de terugbetalingsvoorwaarden en 
bijverdiengrens. Ik zag dat 5.1.2e een eerdere versie heeft toegestuurd. Deze versie is 
afgestemd met DUO, FEZ en is ook langs5.1.2e geweest. Als jij akkoord bent zullen wij 
de lijn starten. 

Ik hoor graag van je. 

Groeten, 

5.1.2e 
Beleidsmedewerker5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs & Studiefinanciering 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ Den Haag 

M: 06 5.1.2e 	I E:512e 	 ©minocw.nl  
Op vrijdag ben ik vrij. 

Meer weten over het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens? 
Kijk op onze website, Linkedln pagina of maak (online) kennis met PMM. 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	actualiteit basisbeurs 
Datum: 	 maandag 26 september 2022 16:19:44 
Bijlagen: 	tegemoetkoming 26 september 2022,docx 

iuridische analyse precedentwerking.docx 

Hoi 5.1.2e, 

De tweewekelijkse bijpraatmomenten over het basisbeurstraject hebben we geschrapt. 
Toch goed om nu een paar dingen to melden: 

• Planning is grofweg: deze week nader rapport 512  wijzigingen wetsvoorstel en 
toelichting afronden, volgende week toets JenV, 7 oktober stukken de lijn in, 14 
oktober verzenden naar AZ, 21 oktober MR. 

• Voor de tegemoetkoming ligt er een concepttekst voor het nader rapport die je 
hierbij alvast ontvangt. Naast politiek complex (EK heeft kritische vragen gesteld 
over de in haar ogen karige tegemoetkoming) is de tegemoetkoming ook juridisch 
vrij complex. De RvS vraagt om een nadere motivering van de bijzondere situatie 
van de leenstelselstudenten, "mede met het oog op het voorkomen van 
precedentwerking". Wij hebben een juridische analyse over precedentwerking bij 
onverplichte tegemoetkomingen gemaakt (ook bijgevoegd). Deze ligt aan de basis 
van de concepttekst voor het nader rapport. 

• De concepttekst voor het nader rapport hebben wij vandaag ook gestuurd naar de 
voorzitter van het interdepartementaal gremium onverplicht tegemoetkomen. Dit 
kan eraan bijdragen dat wij geen onvoorziene obstakels tegenkomen rond de MR-
behandeling in oktober. 

• De twee nota's over de koopkrachtbesluitvorming (normbedragen etc.) en over de 
terugbetalingsvoorwaarden/bijverdiengrens zitten nog in de lijn (lagen vanochtend 
bij 5.1.2e 

• Mogelijk woensdag vindt (op verzoek van MOCW) een overleg plaats over het 
wetsvoorstel en het RvS-advies. HO&S heeft vrijdag voorgesteld dat WJZ ook 
hieraan deelneemt (heb dat natuurlijk bevestigd). Het exacte tijdstip is nog niet 
bekend. Als het woensdag in de middag zou zijn, ben ik zelf verhinderd (ik moet 
Ingelies die een afspraak in het ziekenhuis heeft dan halen en brengen). In dat 
geval stel ik voor dat 5.1.2e deelneemt aan het overleg. 5.1.2e kan woensdag 
ook niet. 's Ochtends zou ik wel kunnen woensdag. 

• Goed dat WJZ bij dit overleg aanschuift. Kan zijn dat minister algemene vragen 
heeft n.a.v. het negatieve dictum, zoals: hoe vaak komt het nu voor dat de RvS 
een negatief dictum uitbrengt, wat zijn de consequenties daarvan? Of dat hij 
vragen heeft over de tegemoetkoming. Daarover hebben we zoals blijkt extra 
expertise opgedaan! 

Groet, 

5.1.2e 



5.1.2e 	 265 

Van: 	 5.1.2e 
Verzonden: 	dinsdaci 27 septernber 2022 17:56 
Aan: 	 5.1.2e 
CC: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Beantwoording Kamervraag studenten 
Bipagen: 	 Feitelijke karnervragen AFB 107 Tegemoetkoming studenten_sOCW MH.docx 

Opvolgingsvlag: 	Opvokien 
Vlagstatus: 	Met viag 

Hoi 5.1.2e 

Bij de IRF zijn de vragen voor de AFB binnengekomen, daarbij is er den vraag gesteld die relevant is voor het SF 
terrein 
Bijgevoegd vind je het antwoord, het antwoord gaat parallel near de minister. 

Zou je vandaag kunnen laten weten of je akkoord bent met beantwoording? 
Uiterlijk morgenochtend om 9u moeten we het antwoord bij de IRF eanleveren. 

Groet, 5.1 2e 
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5.1.2e 
Van: 	 5.1.2e 
Verzonden: 	woensdaq 28 september 2022 08:53 
Aan: 	 5.1.2e 
CC: 	5.-1 .2e 
Onderwerp: 	aangepast a twoord Kamervraag studenten 
Bijiagen: 	Feitelijke kamervragen AFB 107 Tegemoetkoming s udenten_sOON, y.docx 

Opvolgingsviag: Opvolgen 
Viagstatus: 	Met vlag 

Hoi 1.2e 

De minister had nog een paar oprnerkingen bij de vraag voor de AFB. 

Toelichting opserkingen MOCW: 
eerste twee zinnen weglaten.i 
ook ergens noemen het totaalbedrag dat studenten krugen (dat was pond de 1400 euro, 

'even uitzoeken). 
- 3e zou eventueel in de Iaatste zin nog kunnen vermelden wat het maximale bedrag van de 
voucher is samen met de maximale totate tegemoetkoming (3200?). 

De bedragen worden niet bij elkaar opgeteld omdat de voucher niet voor iedereen getdt. Het 
zijn twee verschillende dingen en het advies is om dit niet samen te benoemen. 

Speelt de extra 165,- voor 23/24 hier nog een rol? 
De €165 is een koopkrachtmaatregel, dat is jets anders dan compensatie voor het leenstetsel. 

Het advies is om dit buiten beschouwing te laten. 

Bijgevoegd het aangepaste antwoord, deze is nu weer terug naar MOCW. 

Groet, 5. 

1 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.12e 
Onderwerp: 	Rutte hekelt de term pechgeneratie - ScienceGuide 
Datum: 	woensdag 28 september 2022 11:40:13 

https://www.scieticeguide  iiI/2022109/rufte-hekelt-de-tertn-pechgeneratiel 
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Verstuurd vanaf mijn iPad 



Van: 	5.1.2e 
Aan: 	5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	Re: actualiteit basisbeurs 
Datum: 	woensdag 28 september 2022 13:31:05 
Bijiagen: 	tegemoetkoming 26 september 2022_docx 

iuridische analyse precedentwerkina.docx 

Dankjulliewel collega's, voor de update en dit goede (voo -e k. Benieuwd wat er nit bet 
overleg met MOCIV is gekomen. 
Het blijft inderdaad een lastig verhaal die onderbouwing. 
lk twijfel of we in het nader rapport ook het argument van de zgn. politieke keuze in het 
democratisch bestel moeten gebruiken. Ik vind dat in wezen ook een een afzwakking van 
bet eerdere betoog dat er wel degelijk een dragende motivering is. 
Even over dompraten, morgen of ovennorgen? 

Groet 
5.1.2e 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 26 sep. 2022 om 16:19 heeft5.1 .2e 
5.1.2e 	ctrminocw.ni> het volgende eschreven: 

Hoi 

De tweewekelijkse bijpraatmomenten over het basisbeurstraject hebben we geschrapt. Toch 
goed om nu een paar dingen to melden: 

• Planning is grofweg: deze week nader rapport'” wijzigingen wetsvoorstel en toelichting 

afronden, volgende week toets JenV, 7 oktober stukken de lijn in, 14 oktober verzenden 

naar AZ, 21 oktober MR. 

• Voor de tegemoetkoming ligt er een concepttekst voor het nader rapport die je hierbij 

alvast ontvangt. Naast politiek complex (EK heeft kritische vragen gesteld over de in haar 

ogen karige tegemoetkoming) is de tegemoetkoming ook juridisch vrij complex. De RvS 

vraagt om een nadere motivering van de bijzondere situatie van de leenstelselstudenten, 

"mede met het oog op het voorkomen van precedentwerking". Wij hebben een 

juridische analyse over precedentwerking bij onverplichte tegemoetkomingen gemaakt 

(ook bijgevoegd). Deze ligt aan de basis van de concepttekst voor het nader rapport. 

• De concepttekst voor het nader rapport hebben wij vandaag ook gestuurd naar de 

voorzitter van het interdepartementaal gremium onverplicht tegemoetkomen. Dit kan 

eraan bijdragen dat wij geen onvoorziene obstakels tegenkomen rand de MR-

behandeling in oktober. 

• De twee nota's over de koopkrachtbesluitvorming (normbedragen etc.) en over de 

terugbetalingsvoorwaarden/bijverdiengrens zitten nog in de lijn (lagers vanochtend bij 

5. 1 2e 
• Mogelijk woensdag vindt (op verzoek van MOCW) een overleg plaats over het 

wetsvoorstel en het RvS-advies. HO&S heeft vrijdag voorgesteld dat WIZ ook hieraan 
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deelneemt (heb dat natuurlijk bevestigd). Het exacte tijdstip is nog niet bekend. Als het 

woensdag in de middag zou zijn, ben ik zelf verhinderd (ik moet Ingelies die een afspraak 

in het ziekenhuis heeft dan halen en brengen). In dat geval stet ik voor qat5.1.2e 

deelneemt aan het overleg.5.1.2e kan woensdag ook niet. 's Ochtends zou ik wel 

kunnen woensdag. 

• Goed dat WJZ bij dit overleg aanschuift. Kan zijn dat minister algemene vragen heeft 

n.a.v. het negatieve dictum, zoals: hoe vaak komt het nu voor dat de RvS een negatief 

dictum uitbrengt, wat zijn de consequenties daarvan? Of dat hij vragen heeft over de 

tegemoetkoming. Daarover hebben we zoals blijkt extra expertise opgedaan! 

Groet, 

5.1.2e 



Van: 	 51.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
cc: 	5.1.2e 
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Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

11.5050.41.0.011.910.1.12•03 

Beste alien, 

RE:  [Deadline woensdag 23h59) Nader rapport  en  aangepast wetsvoorstel herin 
maandag 3 oktober 2022 1,1:29:40 

,„*AMt. 	Sajt.t./P1 	40411 I 447 II IA I *i..1.4.A.A 111. StA. 	11..* Wi` 

Allereerst complimenten voor dit goede werki 
Zie bijgevoegd mijn opmerkingen groot en klein - in revisie in het nader rapport, 
volgens mij is het redelijk overzichtelijk. 
Samengevat, en in reactie op de vragen van 	nog het volgende: 

1k vind vooral dat de door de Afdeling gevraagde dragende motivering bezien vanuit de 
doelstellingen van het stelsel nog wat sterker mag worden neergezet (mn. op p. 9 ev); 
waarom vinden we by. maatschappelijk nut nu be)angrijk(er) en hoe kijken we in dat 
licht aan tegen bY doelstellingen arbeidsmarkt (stimuleren essentiele beroepsgroepen), 
toegankelijkheid, persoonlijke/talentontwikkeling etc? zie hier en daar mijn opmerkingen 
en suggesties in de tekst. 

Verder in reactie op de vragen van p2.1:26 
1. Ik ben geneigd de redenering onder b te volgen: dit zinnetje, hoe waar misschien 

ook, doet namelijk afbreuk aan de veronderstelde financiele bestendigheid van het 
stelsel, en onderstreept eigenlijk dat het over een paar jaar weer anders kan zijn. 
Dat is nu juist wat je verderop in het nader rapport betoogt dat niet het geval is 
/zou moeten zijn. 1k denk dat je deze zin kunt missen en zou m dus schrappen. 

2. Over dit punt - eveneens begrijpelijk gaf ik eerder al aan dat ik twijfels heb over 
wat de precies toegevoegde waarde is van deze passage. Het is altijd zo dat in het 
politieke debat andere keuzes kunnen worden gemaakt? En de passage (met de 
strekking: het is nu eenmaal een politiek besluit en staat nu eenmaal in het CA) 
ondergraaft onbedoeld mogelijk ook de eerdere overwegingen, waarin de regering 
beargumenteerd stelt dat er wel degelijke een dragende motivering is voor de 
tegemoetkoming aan deze bijzondere groep. 

Verder goed om in het nader rapport specifieker aan te geven op welke plaatsen 
de MyT is aangevuld/versterkt etc. (de RvS heeft de neiging dat na te 
lezen/controleren en ze houden niet van "zoekplaatjes') 

Tot zoyer, ik geef evt opmerkingen bij het wetsvoorstel of de MyT nog wel door 
aan 5.1.2e cs. 

Hartelijke groet, 5.1.2e 

Vartu" 	 le 5.1.2e @minocw.ni> 
Verzonden: vrijdag 30 september 2022 14:33 
Aan: 5.1.2e 	 @minocwn1>-, 5.1.2e 	5.12e 
5.1.2e 	@minocw.nl> 
cc:5.1.2e 	 @minocw.nl>5.1 .2e 

@minocw.n1>;5.1 .2e 	 @minocw.nl›; 5.1.2e 
@minocw.ni›; 5.1.2e 	 @rninocw.ni>; 5.1 .2e , 

5.1.2e 5.1.2e 	@minocw.nl› 
Onderwerp: [Deadline woensdag 23h59] Nader rapport en aangepast wetsvoorstel herinvoering 



basisbeurs 

Dag 5.1.2e en 5.1.2e 

Na drie weken ploeteren met de collega's in de cc is het ons gelukt om een nader 
rapport te maken en het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs aan te passen. Beiden 
vinden jullie in de bijlage en van het wetsvoorstel zelfs een schone en een tracks versie. 

Verzoek 
Zouden jullie naar deze stukken willen kijken en ons jullie commentaar uiterlijk  
woensdag om 23h59 willen opsturen? De planning vinden jullie verderop in deze mail en 
verklapt misschien ook wel dat als jullie echt fundamentele opmerkingen hebben, we die 
graag eerder ontvangen (als dat mogelijk is). 

In het nader rapport vinden jullie twee groen gearceerde passages waar we jullie 
aandacht expliciet voor willen vragen. 

1. De eerste passage gaat over de zin dat er bij invoering van het leenstelsel geen 
financiele middelen waren voor zowel een investering in het ho als de basisbeurs. 
De financiele situatie van de overheid is nu gewijzigd, waardoor dit wel mogelijk 
is. Bij ons waren de meningen verdeeld: 

a. Enerzijds is dit simpelweg hoe het is. Mede doordat het kabinet bereid is 
hier geld voor uit te trekken, kunnen we de basisbeurs weer invoeren. 

b. Anderzijds hebben we het leenstelsel nooit als bezuiniging geframed (maar 
dat was het wel) en zou dit punt of kunnen doen aan de financiele 
bestendigheid van het stelsel. Wie zegt er immers dat de basisbeurs niet 
weer wordt afgeschaft? 

We zijn benieuwd naar jullie visie op dit punt. 
2. Het tweede punt gaat over het stuk over het risico op precedentwerking door de 

tegemoetkoming. Eerst gaan we in op het risico op precedentwerking in juridische 
zin en dat dit risico beperkt is. Daarna hebben we een passage opgenomen over 
precedentwerking in politieke zin. Ook hier waren de meningen verdeeld over het 
opnemen van de passage: 

a. We willen het kabinet heel duidelijk maken dat er wel degelijk een risico is 
dat ontstaat en de enige goede motivatie is er om niks te doen. Daarmee 
gaan ze wel een drempel over en dat moet worden benoemd. 

b. De vraag is of deze passage afbreuk doet aan de passage daarvoor over de 
precedentwerking in juridische zin. 

Het is hierbij goed om te weten dat we de tekst die nu bij jullie voorlicht ook 
hebben aangeleverd voor bespreking door het IGOT aankomende dinsdag. 
Mogelijk hebben zij hier ook nog een kijk op - die zullen we dan naar jullie 
doorsturen. Ongeacht die uitkomst ook hierbij de vraag hoe jullie hier naar 
kijken. 

In het wetsvoorstel zijn een paar dingen aangepast - de belangrijkste: 
• De relevante delen uit het nader rapport zijn ingevoegd in de toelichting. 
• De koopkrachtmaatregel is ingevoegd. 
• Alle bedragen zijn - waar nodig - geIndexeerd, met veel dank aan onze financials. 

Planning 
Dan hoe de planning er verder uit ziet: 

• Woensdag ontvangen we al het commentaar. Dat is van jullie, DUO, FEZ/FIN en 
.JenV. Ook zullen we zelf voor die tijd nog een keer door de teksten heen gaan 
voor de laatste punten en komma's. 

• Het doel is om vrijdag (7 oktober) de stukken de lijn in te doen, zodat deze 



uiterlijk op woensdag 12 oktober bij de minister zijn. 

• Op vrijdag 14 oktober moeten de stukken vervolgens worden aangeleverd bij AZ 

voor bespreking in de MR van 21 oktober. 

• Als dat allemaal goed gaat, kan de Koning de stukken naar de Kamer sturen en 

liggen we in de procedurevergadering van 10 november. 

Alvast dank voor jullie blik op de stukken en bij vragen weten jullie mij of een van de 
collega's in de cc to vinden. 

Fijn weekend voor nu! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2e 5.1.2e 
Senior beleidsmedewerker 5.1.2e 

Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Rijnstraat 50 I 2515 XP I Den Haag 
Postbus 16375 I 2500 BJ I Den Haag 

m: 06-5.1.2e 
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Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
onderwerp: 	RV  : nader rapport wetsvoorstel herinv 	urs met arcering.docx 
Datum: 	 maandag 3 oktober 2022 14:32:04 
Bijlagen: 	ter raj:4ml wetsvgorstel herinvoering sisbeurs met arcering.docx 

Ter info 	en ik zijn het dus eens 

Van:5 2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: maandag 3 oktober 2022 14:22 
Aan:5.1.2e 	 @minocw.n1>;5.1.2e 
5.1 2e 	inocw.n1>; 5.1 2e 	 @minocw.nl>:2e  

@minocw.nl> 
Onderwerp: nader rapport wetsvoorstel herinvoering basisbeurs met arcering.docx 

Hai, zie hierbij mijn opmerkingen, ook tav de groene passages. 
Gr5. 2e 



Van: 	 5.,12e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	nader rapport wetsvoorstel herinvoering basisbeurs.docx 
Datum: 	 vrijdag 7 oktober 2022 12:49:10 
Bijlager*: 	 Dader rapport wetsvoorstel herinvoering basisheurvajgo( 

5 1 2e 
Herb!) mijn opmerkingen bij nader rapport. Vooral naar argumentatie gekeken, omdat 
daar advies RvS in kern om ging. 

Grt 
512e 

277 



Van: 	 5.1.2e 
Aan: 	 5.1.2e 
Cc: 	 5.1.2e 
Onderwerp: 	nota nader rapport met sugg RD.docx 
Datum: 	 vrijdag 7 oktober 2022 14:03:08 
Bijlagen: 	 nota nader rapport met sugg RD.docx 

Hi 5.1.2e, dank ik kan hier wel mee leven. 
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Prioriteit: 

5  
Beste 	2e  

5.I.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 

5.1.2e 
nada-  rapport wetsvoorstel herinvoering 
vrijdag 7 oktober 2022 15:31:38 
;Iota aanbieding nader rapport wetsvoorstei herinvoering basisbRurs aan MR.docx 
pacer-  rapport wetwoorstel herinvoering basisbvursdocx 
wetsvoorstel herinvoering basisbeurs versie aanbierfing MR nader rapport.docx 
Def. MR-forrnutier nader rapport tterinvoerinv basisbetirspdi 
Hoag 

enf5.1.2e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijiagen: 

Afgelopen 3 weken is met vereende krachten gewerkt aan het nader rapport bij het 
wetsvoorstel herinvoering basisbeurs. Omdat het advies van de Raad van State een 
dictum C had, moeten we met het nader rapport fangs de MR. En aangezien de 
basisbeurs volgend studiejaar zou moeten terugkeren en het tijdspad van het 
wetsvoorstel daardoor krap is, is ons er veel aan gelegen de MR van 21 oktober to halen 
(verzending naar AZ 14 oktober). 

Concreet komt het erop neer dat wij deze MR-stukken graag in de tas van MOCW en 
MPVO van as. maandag doen. De stukken zijn breed afgestemd, binnen OCW en oak 
interdepartementaal. 

De takenlijn, waar jullie in zitten, heb ik zojuist gestart. 

Groet, 

.2e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

'nocw.nl›; 

inocw.nk 

Onderwerp: 
Datum: 

Re: nader rapport wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 
maandag 10 oktober 2022 09:41:54 

Vanochtend aan MOCW aangekondigd dat hij vandaag Nader Rapport krijgt. 
En met hem over de 12,9 min. gesproken. Lijkt hem idd goed idee our dit in BB to stoppen. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 7 ok-t. 2022 oil 18:02 heeft 5,1.2e 	 aminocw.nl> 
het volgende geschreven: 

Bij die 'dank voor het noeste werk' voor het hele team wat hier op gebuffeld heeft, sluit ik me 
graag aan! Een heel fijn weekend gewenst allemaal! 

Van:5.1.2e 	 @minocw.nl> 
Verzonden: vrijdag 7 oktober 2022 16:45 
Aan:5.1.2e 	 @rninocw.ni› 
CC: 5.1.2e 	@minocw.nl›; 5.1.2e 	 @minocw.nl>, 
5.1.2e 	 minocw.nl>,5.1 .2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 
@minocw.nl>; 5.1.2e 	 @minocw.nl>; 5.1.2e 

@minocw.nl>; 5.1.2e 
@minocw.nl>; 5.1.2e 

5.1.2e 	@minocw.nl>; 5.1.2e 
@minocw.n1>-, 5.1.2e 

5.1.2e 	 minocw.ni>5.1.2e 
5.1.2e @minocw.nl>; 5.1.2e 	 @minocw.nl>; 
Dienstpostbus WJZ-Stafbureau 5.1.2e 	@minocw.nl> 
Onderwerp: Re: nader rapport wetsvoorstel herinvoering basisbeurs 

Beste 5- 2e e.a. 

Veel dank voor dit 'noeste' werk aan het nader rapport en alles wat daarbij hoort. 
lk heb zojuist akkoord in proza gegeven, ook namens dWJZ. 

Goed weekend! 
5.1.2e 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 7 okt. 2022 om 15:31 heeft 5.1.2e  
Prninocw.nl> het volgende geschreven: 



Besse 5.12e 	er=5. .12e 

Afgelopen 3 weken is met vereende krachten gewerkt aan het nader rapport bij 
het wetsvoorstel herinvoering basisbeurs. Omdat het advies van de Raad van 
State een dictum C had, moeten we met het nader rapport tangs de MR. En 
aangezien de basisbeurs volgend studiejaar zou moeten terugkeren en het 
tijdspad van het wetsvoorstel daardoor krap is, is ons er veel aan gelegen de MR 
van 21 oktober to halen (verzending naar AZ 14 oktober). 

Concreet komt het erop neer dat wij deze MR-stukken graag in de tas van MOCW 
en MPVO van as. maandag does. De stukken zijn breed afgestemd, binnen OCW 
en ook interdepartementaal. 

De takenlijn, waar jullie in zitten, heb ik zojuist gestart. 

Groet, 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

5.1.2e 
5.1.2e 
5.1.2e 
RE: Oprnerkingen minister nor rapport en 
vrijdag 14 oktober 202213:14:19 
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Helemaal top! Fijn dat het allemaal gelukt is! 

Goed weekend alvast allemaal! 

Groet 
5.1.2e 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 5.1.2e 	 @minocw nl> 
Verzonden: vriidag 14 oktober 2022 12:53 
Aan: 5.1.2e 	 ct minocw.n1>: 5.1.2e 
cc 5.1.2e 	 aaninocixr n1=:5.1 .2e 

Coninocw ni> 
Onderwerp: Opmerkingen minister nader rapport en venverking 

Da0-5126 e15.1.2e. 

1{1 liiinocw n1 -- 
@ininocw.n1>:5.1 .2e 

Zojuist ontvingen we nog een paar opmerkingen van de minister bij het rtader rapport. Die hebben we allemaal 
verwerkt in het nader rapport. Aangezien het allemaal onschuldige toevoegingen waren hebben we die ook weer 
snel terug gestuurd naar BOA, zodat de stukken nog bij AZ aangeleverd konden worden. De minister had het 
MR-fonnulier namelijk al wel getekend 

De belanpijkste wijziging is dat een deel van de teksten over de tegemoetkoming Loch weer is teruggekeerd. 
We hebben dear geen nieuwe teksten voor gemaakt, maar de teksten die er al stonden opnieuw gebruikt. 

Met een beetje marvel betekent dit ook dat we de stukken inderdaad vandaag bij AZ kaninen aanleveren voor de 
MR van volgende week vrijdag en dat we daarmee de volgende deadline hebben gehaald 

Alvast een fijn weekend en mocht dit nog vragen oproepen, weet ons dan vooral to vinden. 

Groeten, 




