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Het is jaren geleden dat redakteurs van diverse studentenbla-
den, in overleg met de aktiekomitees voor de deMOkratisering
van het hoger onderwijs 1 gemeenschapoelijke publikatie ge-
realiseerd hebben
Het is een grote stap vooruit, een uitdrukking van de eensge-
zinde bezorgdheid om de beurzen en de sociale sektor.

Deze informatieve stap is in bijzondere moeilijke omstandig-
heden gezet. Onze ministers en hun kabinetsattachê's zijn
weinig vrijglVig met info~atie.
Dit is een begrijpelijke zaak.
De afbraak van het beurzenstelsel is geen zaak om fier over
te zijn. Niemand kan er als carrièrepolitieker voordeel uit
halen om precies uit te leggen hoeveel gezinnen zich voor wel
bedrag in de schulden moeten steken om hun kinderen te laten
voortstuderenStand.nunt ' Ward Bosmans heeft zich deze ondankbare opdracht toegemeten:

~ met een spreekwoordelijke begrotinQstekort toch meer geven
aan een deel van~de 55 % onder het S.V.M. en anderzijds

N ;1· 1 stilhouden dat er een minstens even groot deel minder moet
• ontvangen.. .a '1/Qnaa ..H~t. geruisloos aanvaardbaar m~ken. van ~~ud~eleninqen voor

~~-=-"'. ~ • - • .... '- _._-_.- oc_:_- ,._ Jl)lllV~nden boOrt Gan ook 1n ':ht scenano thuis.
r -c'- • .- • - Al wie dwars ligt op dit ount steekt stokken in de wielen

Ak-. :~' · van Bosmans en de regeri ng.• , Toevallig zijn er heel wa~ dwarsliggers, de vakbonden, de
sociale diensten, de studenten. '1It:JIl~ ~JI'JI:JIlJil1It:~~ ~:;~.~.~.,..,.", k"'.., .,h'., do k,.,h' ,., h"' ,.",
Het komt er dus op aan om de studentenwoordvoerders uit de
diverse sociale raden als inciviek, onbetrouwbaar, en aqita-
torisch voor te stellen.
Toen de studentenvertegenwoordiging de ware reden van de
laattijdige uitbetaling in de pers bracht, werd de werkgroep
Studietoelagen op het kabinet terstond ontbonden.
Een Qebrek aan kollegialiteit van de studenten die zich
aan de "zwijgpliCht "verQreOeD, was de directe aanleiding.
Een radioverklaring van Calewaert moet de zaak onmiddelijk
toedekken.
Een volledig gebrek aan informatie van regeringszijde maakt
het ons onmogelijk om deze uitspraken te evalueren.
Waar vindt men de kleine 70 miljoen om aan de NUHO studenten
\e geven waar ze recht 00 hebben ?
~e kunnen het U niet zeggen. Maar een algehele onder-indexe-
rinq is reeds lang van toeoassing. Heeft men deze achterge-
houden gelden opgeoot om nu met een schijnkado uit te pakken?

In 1964 formuleerden Roland
Aerden en Jan Bauwens bin-
nen de toenmalige " Vereni-
ging van Vlaamse Studenten"
( V.V.S.) de eis van de
demokratisering van het on-
derwijs:

" Aan gelijk wie de moge-
lijkheid biederl'om te
studeren volgens zijn
bekwaamheden. hiervoor
is de uitsluiting nodig
van allle sociale, fi-
nanci~le, kulturele en
psychologische hinder-
palen."

In 1965 wordt de volgende
resolutie gestemd:

" V.V.S. eist: een inte-
gráal en eenvormig stu-
dieloon in een volledig
gedemokratiseerd en we-
tenschappelijk onder-
wijs ••• "

Meer dan 15 jaar zet de
studentenbeweging ree~s de
eis van demokratisering van
het onderwijs vooraan op
de daqorde. Het 11 uitscha-
kelen van financi~le en
sociale drempels" keert
systematisch terug in alle
belangrijke massa-akties,
zoals d1e tegen de "10.0UO"
van enkele jaren geleden.
In 1981 weet iedereen die
zijn ogen en oren gebruikt
dat van deze studenteneisen
niets is terechtgekomen.
oe ,laatste jaren sloeg men
integendeel zelfs de tegen~
overgestelde richting in.
Het nationaal onderwijs-
beleid is een aaneenrijging

van pogingen om de demokra-
tisering een hak te zetten:
verhoging van de inschrij-
vingsgelden, diskriminatie
van het NUHO t'.o'.v.de uni-
versiteiten, herhaalde po-
gingen om studieleningen
i.p.v. beurzen in te voeren
beperkingen van de moge-
lijkheden voor de Derde
Wereld-studenten om hier
te studeren, numerus clau-
sus-balonnetjes die al ja-
ren worden opgelaten, af-
braak van de sociale sector

De cijfers bewijzen
dat de financi~el minder
begoeden het moeilijker
krijgen om een plaatsje te
veroveren 'in het ( nog al-
tijd ) elitaire bastion van
de universiteit. Sinds het
begin van de zeventiger ja-
ren gaat het aantal arbei-
derskinderen aan de uniefs
systematisch achteruit.

de studie-
toelagen

De Heer War~ Bosmans, sinds
meer dan een jaar verbonden
aan hetkabinet van Natio-
nale Opvoeding, houdt zich
daar bezig met het uitwer-
ken van een nieuw stelsel
van studietoelagen en met
de hervorming van de socia-
le sektoren. Daarvoor wer=
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vervolg van pag. 1.

Standpunt
den ( na de ervaringen met
de "10.000"-akties) enkele
"kominissies" opgericht in
de schoot vah Nationale Op~
voeding.
Naast vertegenwoordigers
van Sociale Diensten, ou-
derverenigingen, de Dienst
voor Studietoelagen, vak-
bonden, enz. werden· ook een
aantal studenten opgenomen.
Wat daar ondertussen aan
voorstellen werd geformu-
leerd, vind je elders in
dit krantje terug.

De houding van het "Natio-
naal Aktiekomitee" tegen-
over de problematiek van de
studietoelagen kan als
volgt worden samengevat :

vaststellingen

2) Het huidig stelsel van
studietoelagen voldoet

niet. Een relatief beperkt
budget (ca. 2 miljard)
wordt verdeeld over een
kleine 30 000 studenten
(NUHO + unief) in Vlaande-
ren.
Vele studenten, die een
studietoelage zeer goed

1) Vertrekkend van de laat-
ste konstatatie werkte

Bosmans een nieuw stelsel
uit, waarvan u de grote
lijnen elders in deze krant
vindt.·
Bosmans doet aan "herverde-
ling". Binnen het budget
dan, en dus binnen de groep
van beursstudenten.
Er zullen niet méér studen-
ten een toelage krijgen,
integendeel: ongeveer
5000 studenten zullen geen
beurs meer ontvangen. De
gemiddelde beurs voor de
overblijvenden verhoogt
daa.rdoor natuurlijk; de
maximumbeurs vermindert
echter met meer dan 25 000
frank !

2) De filosofie van het
voorstel Bosmans heeft

als demagogisch uithangbord
de "solidariteit met de al-
lerminstbegoeden". Dit .ziJn
de mensen die onder of ~ond
het socio-vitaal minimum
zitten.
Wie moet er solidair zijn ?
Beursstudenten, die boven
het socio-vitaal minimum
zitten! Zij zijn het im-
mers die een deel van hun.
inkomen (beurzen) overgehe-
veld zien naar de lotgeno-
ten Wiens ouders nog minder
verdienen

N. Aktiekomitee
Vanuit dezelfde logica
voerde men de verhoging van
de inschriJvingsgelden tot
10 000 fr. voor niet-beurs-
studenten door.
Niet de echte rijken, maar
de gemiddelde inkomens wer-
den 'daardoor in de eerste
plaats getroffen.
In dezelfde lijn sprak Bos-
mans bovendien in de kom-
missie "sociale sektoren"
over de mogelijke invoering
van een solidariteitsbij-
drage voor niet-beursstu-
denten om de' sociale sektor
gedeeltelijk te financie-
ren.

verdedigIng
verworven

2) Geen leningen in de
plaats van beurzen !

- omdat het de financi~le
drempel verhoogt: arme-
re gezinnen zijn immers
niet zo geneigd derge-
liJke riziko's te willen
nemen.

- omdat het de studiekeuze
richt op de meer "lukra-
tieve" beroepen ten nade-
le van de beroepen die
minder "opbrengen" en van
sociaal-ge~ngageerde
stellingnamen in het la-
tere beroepsleven (terug-
betalingstarieven, lagere
honoraria voor advokaten,
groepspraktijken, sociale
:centra, d'ienstbetoon, ...
) .

- omdat het de studiedruk
verhoogt.

3) Neen aan de afschaffing
van de studiebeurzen in

het lager sekun~air onder-
~I
Men treft daardoor tiendui-
zenden gezinnen, die het
financi~el al niet roos-
kleurig hebben I

4) Volledige indexering van
de studietoelagen en de

barema's I

5) Geen afbraak van de so-
ciale sektoren I

alternatieven

"
den is de eis van meerder-
jarigheid op 18 jaar.
Een aantal mensen zullen
zeggen: "dat is utopisch,
daar is geen geld voor" of
nog: "àe--, rijken worden
daardoor bevoordeeld".
Wij willen daar kort op
antwoordE!n :

4) Het laat de studenten-
beweging toe, in te gaan

tegen de verdelingsmaneu-
vers tussen beurs- en niet-
beursstudenten (zoals de
"10 000"), tussen de beurs-
studenten onderling (zoals

j
het voorstel Bosmans) . Geen
enkele student wordt finan-
cieel bevoordeeld of bena-
deeld door het stelsel ...1) Een eenvormig studie-

inkomen dat de volledige
studiekosten dekt lost op,de 5) De rijken worden abso-
eerste plaats de belangriJk-f luut niet bevoordeeld,
ste financi~le problemen indien men de meerkost van
van de minder-beaoede stu- heel de operatie door hen
denten op, wat n niet het laat dra en lan s fiskale
geval is, en met het stel- eg, g
sel·Bosmans ook niet. ~a~t de 10 % rijksten, die
2) Op dit ogenblik zijn er beschikken over meer dan

zo'n 95 000 studenten in de helft van de fortui-
Vlaanderen. De totaalsom nen in Belgi~, maar wat
van een eenvormig studie- meer afdokken I Dezelfde
loon zou dus zo'n 11.4 mil- 10 % staan - volgens de
jard bedragen. ~n moet studies van prof. Franck -
daar echter aftrekken : trouwens eveneens in voor
de huidige studietoelagen 70 % van de fiskale fraude,
(2 miljard), het kindergeld ofte 140 miljard !
van de studenten (te bere-
kenen), de belastingsaf-
trek (idem), een groot deel
van de administratiekosten
(door de eenvormigheid en
het wegvallen van de bere-
keningen).

Gent, 6 december 1978. Onder zachte druk van de
rector Hoste (RUG) mee op in een betoging tegen

1) Wie de archieven nakijkt
ontdekt dat vrijwel ieder
VVS-kongres sinds 1962 erop
aandrong dat NUHO en unief
i.v.m. toelagen zouden wor-
den gelijkgeschAkeld. Deze
gelijkschak.eling kwam ook
terug in zeer vele manifes- 2) Ik maart '75 hebben de
taties. studenten op straat gestaan
Tegen heug en meug heeft om de onmiddellijke en on-
men als gevolg daarvan in voorwaardelijke uitbetaling
de wet van '71 bepaald dat van de studiebeurzen te ei-
het NUHO kan worden gelfjk- sen. Die.dienden uitbetaald
gesteld met de uniefs. Dat te worden voor 1 januari
dit in de praktijk tot hier-'75, maar drie maandep la-
toe niet gebeurde ligt aan ,ter was nog niets te zien.
de interpretatie van de wet IEr werd een mars op Brussel

georganiseerd en DECROO werd

de aktie ?•

In plaats van de problemen Het recht op onderwijs mag
,op financieel vlak voor een niet worden beknot door fi-
groot aantal studenten op nanci~le en sociale hinder-
te lossen, vergroot men palen. Kollektieve en indi-
deze nog I • viduele voorzieningen moe-

l) Volgens de studie van Tot -de "gemiddelde" inko- ten dan ook als eerste be-
het H.I.V.A. bedragen de mens die men treft behoren doeling hebben de KOSTE-

studiekosten voor een kot- ook die gezinnen waar beide LOOSHEID VAN HET ONDERWIJS
student minstens 120 000 ouders gaan werken - ook al te verzekeren.
fr. per jaar. Er is prak- is dat tegen relatief lage Wij eisen dan ook een stu-
tisch geen verschil tussen lonen in.de fabriek -, de dieinkomen voor elke stu=
NUHO en unief. Voor gezin- arbeiders die in volkontinu dent( dat de studiekosten
nen met een laag of "gemid- staan, .•. Dit zijn juist volledig dekt, d.w.z. mini-
~.19" ~nkomen betekent ~oon' die gezinnen w~ar men het mum 120 000 fr. ,per. jaar,

, ot. 4QcQter' .l.b.UnIiJt~~,p; • I" teh'~6ste van zW.'fdere Ln-« geindexeerd'.;· '. i.

~O.è d4D O:o~:"11: .f.iriAne).l!t!IJ! I ..s.pann"lli4f. IJ ~ ~èH'4 l~.'·' ; '! ~i.~ .. ~e·.I!~~'tu'Qdi·elOOn"
.ePerl ..... CJó.I,~-~;p.I;..f;;,~,.! ••• fiQ"I;t~~).ét;1Jil·,.l> ,,'t' ' .. K~ ,1i.IJ·~ t:,,~t~ ':'~
PJ!~."e.1'Jeu. bellj!p,· .:I~Ü~'.'. ~Q.~.rn,aast.(lé Jliicldbh ~9'êl). hoger o)\derVl~ 1&. .raten :
~dt, V9tt lkW-,to i f • t n ,de bf:! tenden 'eA dé ~n te' stQ e. . :*'1fatlàl).i
hongU-Èln etll ~r . 'dn-1,~~ertaree~. dt klei,ne,~e~f- 119' te ~iîl)r:rJJ. hts. On~ .
.~.tneming. De. ~e!ltetl.r,U.i.J~ sUl14.iqen, '.. ;' . ' middeliJk d.~~, ve,rbon- "

!;~/ê~~!h\~~~I;!~~:Jj:~ti~t:~;'6:~~nn~U:~~-.- ,. }§J! .. :J.JJ. j: ..J..~"r..~':".,,:'~..._"'~ .'-.~,''''H; j'V' ~.. -~
financH!el volledï

g
a1;han- extra gelrÓffen 8bgi- *her- .TI , .•• -, , .'7' r ,'··'c· . .9 .".

kelicjk'van. ~hui••e » .'.' .,. stelI?lannen"~ I'matigings-
Ondanks .a.lá~ptinoipéVer.!.· "wètten ~ en'iioÇ>rçl~ 'ekono'-
Jtlaringen, wordt het onder- mLsche krisis., G~eri nood',
wijs al langér ,hoe minder ilegtBosJ111lns,dat kan opge-
"kosteloos": hoge in- vangen: worden door de in-
schrijvingsgelden, dure voering van studieleningen,
kursu8sen en studiemateri- tegen een mati~e interest
'aal; huisvesting en voe-
ding vormen zware posten
in het studentenbudget. De ,.
sociale sektoren kunnen
slechts een gedeelte van,
de moeilijkheden opvangen •. 1) Onmiddelijke uitbetaling

van de beurzen I
Iedere student moet. zijn
aanvraag voor een studie-
beurs binnenbrengen "UITER-
LIJK O? 31 OKTOBER".
Wettelijk gezien moet ie-
dereen alleszins een ge~
deelte van zijn beurs ont-
vangen in januari. In de
praktijk worden de beurzen

zouden kunnen gebr~iken, gewoonlijk slechts,uitbe-
vallen buiten de prijzen. taald in de loop van fe-
Bovendien worden de beurzen Ibruari gaande tot zelfs
een tijd niet gèlndexeerd, \ juli !
wat voor de meeste beurs- Dit betekent voor heel wat
studenten enkele duizenden beursstudenten financi~le
frank verschil uitmaakt. zorgen, geloop om voor-
Kleine gezinnen worden be- 'schotten en leningen bij
nadeeld tegenover grotere. de sociale diensten. Dit1 B jaar is het nog st.ukkenp an osmans ~~~~rO~~ille van admini-

stratieve problemen van de
Dienst voor Studietoelagen,
maar omwille van de houding
van-het onderwijs~inisterie
zullen geen beurzen word~
uitgekeerd vóór april !
Naar alle waarschijnlijk-
heid zal het zelfs eerder
mei of juni worden voor de
eerste beurzen zullen wor-
den gegeven.
Dit levend schandaal brengt
met zich mee dat men een.
beurs ontvangt .~.. NADAT
men een jaar heeft gestu-
deerd !

Loont
door de ministers. Volgens
sommigen onder hen moesten
de beurzen van de uniefs
verminderen en deze van het
NUHO iets verhogen.
Terecht hebben de studenten
dan ook krachtdadig het OP-
TREKKEN van de NUHO-toela-
gen tot het niveau van de
unief geëist.

gedwongen zijn suites te
verlaten en de studenten
te antwoorden. Dank zij de
volgehouden strijd van de
studenten heeft DECROO moe-
ten supplementair personeel
aanvaarden en de beurzen
onmiddelijk uitbetalen.

3) In oktober 1977 was er
sprake van de vervanging
van een ·gedeelte van de
studiebeurzen voor LENINGEN.

Er is onder de studenten
nogal wat te doen over het
nut van akties. Heeft het
wel zin om op straat te ko-
men?
We geven hier enkele voor-
beelden uit de strijd rond
de beurzen in het verleden.

Het is dankzij dit verzet
dat men de toelagen voor
de unief TOT HIERTOE niet
heeft verminderd. Onmiddellijk stelden de stu-

denten een "open brief" op,
die prompt werd ondertekend
door zowat alle studentenor-
ganisaties en kringen. En-
kele akties volgden. Minis-
ter Ramaeker~,zag zich ver-
plicht standpunt in te ne-
men tegen eerdere verklarin-
gen van parlementairen en
pers pro studieleningen.

Eugeen Donckers.



Debat
Sociale partners over beurzen
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Donderdag 5 februari ging er een debat rond
studiefinanciering door in Auditorium De Valk
te Leuven. Organisator was Sociale Raad. De
bedoeling was een confrontatie tussen de
standpunten van de studenten en deze van de
sociale gesprekspartners.
In zijn inleiBing deed Her-
man Francq het nieuwe uit-
keringsstelsel uit de doe-
ken. Hij kloeg in het bij-
zonder het feit aan dat de
beursbedraoen de levens-
duurte niet volqen. Het
stelsel is niet-aangepast.
De beursbedragen zijn niet
gebaseerd op reele behoef-
ten, maar op de politieke
inspanningen, die de res-
pectievelijke regeringen
zich niet hebben willen oe-
troosten voor de demokrati-
sering van het hoger onder-
wijs.
Als voorbeeld haalde h!j
hiervoor d~ niet-indexering
van de inkomensgrenzen aan,
een beslissing die genomen
werd t1jdens het minister-
schaF van Ramaeckers in '76-
'77. Konkreet had dit voor
gevolg dat toen 2700 beurzen
minder uitgekeerd werden,
ondanks de stijging van het
aantal beursaanvraaen met
ruilT'920. -
De afgelopen Jaren is de re-
geringspolitiek terzake ge-
kenmerkt door herhaalde po-
gingen om het systeem van
st~dietoelagen te vervan-
gen door goedkopere syste-
men.
Herr.an Fra~cq stelde daar-
entegen dat geen enkele
verbetering aan net huidi-
qe stelsel ~an aangebracht
~orden binnen het bestha~-
de budget. Enkel een ~e-
duidende :neer·J.!.tgaveop
~et stuk van studietoela-
gen zal een reêle bijdrage
kunnen leveren tot een ver-
!10ging van de doel treffend-
heid van het s ~lsel.

--*-qens kv... G. Thibault
aan het woord. ~ij stelde
dat de evc i ucLes in het on-
derwijs zeer belangr~jk
ziJn voor de werkgevers, en
ze worden da~ ook :netmeer
=an gewone aandacht ~evolgd.
'.'enuit een bepaalde opm ek ,
wel te verstaan - de noden
van de bedrijven -. De pa-
cronaatscrganisacies maken
regelmatig hun Nensen be-
kend inzake richtingen die
onmisbaar zijn voor het oe-
dri::sleven en omtrent het
nLveau dat zij ven/achten
van afqest~deerèen uit d!e
richtingen. Als voorbeeld
gef hij de t3le~kennis.
rhibaul~ zag daarin geen
ingreep in het onderwijs
het uitwerken van de :noda-
liteiten valt imll'.ersonder
de verantwoordelijkheid
van de bevoegde onderwijs-
instanties.
"iJ ging er van uit dat in
princioe iedereen reéht
heeft op een "3.ang~paste"
opleiding. Maar dit is in
wezen een oolitieke aange-
legenheid, ·.aarb1j je je
ekonom1sche ..ontext waarin
je zoiets ~et reali3eren,
niet U1t het oog mag ver-
liezen. En het onderwijs-
budoet vertegenwoordig:
nu reeds 21~ van de over-
heidsuitgaven.
Als patronaa~ vertegen-
woordiger hamerde hij eroF
dat, oezien het feit dat
we sléchts beschikken over
beperkte middelen in een
bepaalde ekonomische kon~
text, we keuzen zullen .
moeten maken. "We leven
in België, niet in Lich-
tenstein." Voorbeelden van
ee" oergelijke keuze zijn
volgens hem de invoering
van studieleningen, of het
schrappen va" een aantal
"kleine, versnipperde beur-
zen, die rendabeler aange-
wenè kunnen 'Worden" _ Enkel
oplossingen binnen het hu~-
dige budget kunnen zijn
goedkeuring wegdragen. Zo-
doende zijn enkel verschui-
vingen in het stelsel moge~
lijk. Voor het V.B.O. is
het dus duidelijk : de toe-
laqen hebben oewerk" voor
de-mensen die'financiële
problemen hadden. Hij ziet
dan ook meer heil in een
herwaarderino van andere
dan universitaire onderwijs-
vormen, of in een verbete-
ring van het stelsel van
de kredieturen . "Van kleine
budgetten moet je immers
oeen rr~irakels verwachte_n. II

A.B.V.V.
Voor f'redWaumans ,ïän de
A,B.V.V.-jo-geren is de pro-
ble~atiek van de hoogstuden~
ten slec~ts een deelterrein
van de werking. Wal word"
er in het A.B.V.V. gewerkt
aan een brosjure, waarbij
hij enige toelichting ver-
strekre. Vertrekkende van
ee~ aantal objektieve vast-
stellingen zet het A.B.V.V.
cr zijn standpunten in uit-
een. Het recht op onderwijs
~gezien worden els een

recht op k~ltuur. De onder-
wi)sstruktuur moe" omgebouwd
worden in die zin dat door-
stromingskansen voor ieder-
een fen allen tïjde behou-
den blijven. Vorming is een
persoonlijk recht,
Op het vlak van studiefi-
nanciering vertrekt het
A.B.V.V. van 3 vaststellin-
gen: een rechtvaardig uit-
keringsstelsel, gebaseerd
op het huidig fiskaal stel~
sel, is een utopie. Poeton-
derNijs moet volledig gratis
zijn, net zo goed als de
kollektieve voorzieningen.
En dit, zowel voor URO, NUF~
en 50. Tenslotte moet de 1n-
frastruktuur, die nu voor~
behouden is aan universi-
teitsstudenten, opengesteld
worden voor alle jongeren.
Een discussie over 2,2 mil~
jard ( het budget van de
studietoelagen), met een
heel systeem van strafmaat~
regelen erbovenop, 1s tijd-

verlies. Het gehele budget
van onderwijs bedraagt im-
mers grosso modo 200 miljard.
De enige mogelijkheid is
werk maken van een studie-
inkomen, wat een meeru1~~ave
van (sleChts?) 50 mil)ara
zou bëtekenen.

K.WB.
Guido Dumont (K,W.S.) sprak
als laatste. Hij verklaarde
zich als voorstander van een
toelagenstelsel. Het bezwaar
tegen de wet van '71 is in
dit verband het feit dat er
geen objektieve kriteria zijn

.uitgewerkt voor het begrip
minvermogendheid. Hij illus-
treerde dit aan de hand van
de uitkeringsmodaliteiten i~
'78-'79 : om recht te hebben
op een maximumtoelage (d.i,
74 300 F), die op zich reeds
de studiekosten niet volledig
dekt, mocht het gezinsinko~
men voor een gezin met twee
personen ten laste (één kind
aan de universiteit) niet
uitstijgen boven de 18 000
netto-belastbaar inkomen per
maand. Het nieuwe voorstel

INTERVIEW
VETO: In verband met de

beurzen ... U hebt
Z1cn in het debat uitge-
soroken voor kollektieve
voorzieningen als mogelijk
alternatie:. Bent U niet
bang dat die marginalise-
rend gaan werken? Men zal
de kamers in de universi-
taire residenties nu wel
niet zo onmiddelijk een
verschil.end kleurtje geven,
maar de studenten zullen
wel me~ blauwe, gele, groe-
ne._. bonnetjes aanschuiven
in de Alli,a IS, wanneer de __
prijzen gediversifieerd wor-
den. Hoe weegt U de kollek-
tieve voorzieningen af te-
genover individuele voor-
zieningen?

GUIDO DUMONT: Je moet dat
nu ook weer

niet op de spits drijven.
In het debat, en meer be-
oaald in mijn inleiding,
heb ik de verschillende .-
'voordelen van een kol lek-
tieve sektor alsdusdanig
aangestipt. Ik zie het dan
ook perfekt mogelijk dm
-zoals dat nu trouwens ge-
beurt- bijvoorbeeld in de
homes, te werken met gedif-
ferentieerde huurprijzen.
Btuden~en wiens ouders meer
verdienen, moeten maar meer

betalen, dat is de normaal-
ste zaak van de wereld. Een
ander voorbeeld: de studen-
tenjobs. De sociale diensten
moeten die bij voorkeur ge-
ven aan de beursstudenten
(dit gebeurt nu reeds, n.v.
d.r.). Wat je nooit over
het hoofd mag zien als je
over deze problematiek praat,
is dat er een verschil be-
staat tussen zaken als de
zelfstandioheid van de stu-
dent en de-beurzenoroblema-
tiek op zich. Als je over
de zelfstandigheid van dE

jullie sympathie weg?

~HlaAULT: Kijk, de overheid
zit met een be-

perkt budget maar tevens
moet zij ervoor zorgen dat
zoveel mogelijk mensen de
kans krijgen om aan het ho-
ger onderw~js te beginnen.
Ergens moet zij trachten de
gulden middenweg te bewan-
delen, dus rekenin~ houde"
:netdeze twee elementen. En
om minder begoede personen
ook een kans te geven, be-
staan er beurzen ...

werkt weliswaar nerverdelend
tegenover de laagste inkomens
(minvermogenden) maar ook nu
weer zijn geen objektieve
kriteria vastgelegd voor de
mate waarin het inkomen mag
stijgen per kind meer in een
GEZIN. Bovendien daalt de
maximumbeurs met meer dan
19 %. We moeten eerst en
vooral werk maken van een
waterdicht fiskaal stelsel,
dan kunnen ook geen mensen
die er geen reoht op hebben,
een beurs krijgen. Als al-
ternatieven wees Guièo Dumont
zowel studieleningen als een
studieinkomen van de hand.
Een studieinkomen houdt im-
mers geen rekening met net
inkomen van de ouders, noch
met de gevolgde studierich-
ting. Kollektieve voo rzLe>
ningen daarentegen bieden
wel grote voordelen : je kan
er een werkelijk sociaal be-
leid mee voeren. Ze leveren
een bijdrage inzake perso-
neelsbezetting en ze werken
marktregelend. Door het
schaalvergrotend effekt
drukken ze bovendien de
prijzen.

dat de student het kan be-
talen. Wij zeggen dan ook
"Ja ' aan de inschrij·rings-
gelden, omdat je langs die
weg iedereen laat betalen
die ervan geniet en die het
kunnen betalen. (gesteld
dat het stelsel van korrek-
te hypothesen vertrekt, n.
v.d.r.). Dat is trouwens
de reden waarom wij geen
"iioera" geroepen hebben te-
gen de akties rond de 10 000
destijds. Wie het zelf kan
betalen, daar moet de gemeen-
schap toch niet meer voor
opdraaien. Er is trouwens
nog altijd niet gezegd dat
hoger onderwijs volledig
gratis moet zijn ...

Uit het verder gesprek met
de mensen van de arbeiders-
beweging kwam duidelijk naar
voor dat het nieuwe voor-
stel in zijn huidige vorm
aanvaarden, gelijk staat
met het tekenen ven een
";<111CO check. GtJIDO DUMONT:
Sommige mensen in het kabi-
n~t dringen erop aan om de
vertrcuwde werkwijze te vol-
gen: eerst de >et stemmen
en dan bij KB de uitvoe-
ringsmbdaliteiten regelen.
Dat houdt in dat je geen
enkele garantie meer hebt
met betrekking tot het ef-
fekt van de hervorming.
En dat is dus volstrekt on-
aanvaardbaar. ~~ en wet moe-
ten minimaal gelijktijdig
geste~d worden, of beter
nog, de inkomensgrenzen van
het uitkeringsstelsel moe-
ten bij wet vastgelegd ~or-
den.

IreTO: Wanneer er geen wer-
kelijke oplossing mo-

.gelijk is binnen het huidig
budge~, waarom distantieert
de arbeidersbeweging zich
dan niet van het hele voor-
stel, of laat ons de vraag
anders vormu Lezen : wat z'aL
de houding zijn van de par-
lementsleden uit de travail-
listische vleugel van de
respektleve regeringspartij-
en?

GtJIDO DUMONT: Wel, ik heb
er helemaal

geen moeite mee mezelf er-
van te overtuigen dat deze
het ~orstel mee door het
parlement zullen stemmen.

\~TO: Herschikking var.prio-
riteiten, dan denk ik

onmiddellijk aan hervormin-
gen, en daar is dan weer de
nodige po:itieke wil voor
vereist. _Wat ziet U als hef-
bomen voor die poli~ieke
"dl?

•

Druk uitoefenen ..~-duwen...Maar het komt.......____
het hardst kan duwenerop aan

student praat, dan laat je
tevens het woord emancipa-
ti~ vallen. Een emancipatie
gaat heel wat verder dan
financies alleen. Nu, gedi:-
ferentieerde prijzen in de
studentenrestaurants, dat
zie ik inderdaad niet direkt
zitten.

VETO: Beursstudenten beta-
len verminderde in-

schrijvingsgelden, studen-
ten die oeen recht hebben
op een béurs betalen de vol-
le pot. Draagt dit systeem

•wie
VETO: .--:.die te klein zijn

en niet op tijd wor-
den uitbetaald.
Maar afgel:ien daarvan. Ev~n-
tueel een stelsel van pro-
gressief verhoogde inschrij-
vingsgelden, in verhouding
tot het gezinsinkomen, hoe
staat U daar ~egeno"er?

GUIDO DUMONT: Ik vind dat
je maar meer

moet bijdragen tot de =inan-
ciering van het onderwijs
in de mate waarin het ver-
s"rekt wordt, in de mate

GUlDO DUMONT: Druk uitoefe-
nen ... druk

uitoefenen ... duwen. Maar
het zal eroo aankomen wie
het hardst kan duwen!

THIBAULT: DAT IS'HET VRIJ
SPEL VAN DE DE-

MOKRATIE!

/

Hans Van den Broeck



zware oodracht. Ook van oezin-
nen met' 5 tot 8 personen ten
laste betekent dit 16 % tot 10 ,
van het inkomen. We willen toch
even in overweging nemen dat de
arbeidersgezinnen waarvan beide
ouders werken met een NBI van
400.000 tot 500.000 frank
courant zijn.

TABEL 1

71-72
72-73
73-74
74-75
75-76
76-77
77-78
78-79

62.600
66.100
69.576
75.900
80.500
82.300
94.000

102.800

4

Huidig beurzenstelsel m
..

MINISTERIELE
WILLEKEUR

De nrootte van de beurs is door-'
heen de jaren minder en minder
de lev~ns4uurte gaan volgen.
(zie tabe1 1)
In het iaar 76-77.werd het basis
bedrag (de zgn. X-waarde) voor
de NUHO studietoelaoen met
2,4ï % verlaagd en voor (je
eerstejaars universiteitsstu-
denten met 6,4~. In de 1000
van dat jaar ontvingen deze
studenten een Deurs die nog meer
naholde op de levensduurte, dan
die van hun kollega's hogere-
jaars , in het kader van de r,;-
veIlering.

Fundamentele oorzaak is een
totale afhankelijkheid van het
bu~oet .• Je dienst voor studie-
toelaqen moet op basis van
het aantal aanvra~en een basis-
bedrag voor de nog uit te keren
beurzen aan de ö1Ii'listervoor-
ste11en.
Wanneer er meer beursstudenten
Zijn, verlaagt dit basisbed~a9
of loopt het op zijn minst de
index achterna. Er moet imners
met de beschikbare geInen ~e-
rekend worden.

In 77-78 vond de socialistische
minister Ramaekers het niet
eens nodig om de i~kor'1ensgrenzen
te i~dexeren. Verm;ts de lonen
~an de index gekoppeld zijn,
vielen heel wat aezinnen in een
ho~ere schijf. Daardoor ont-
vingen heel wat studenten een
kleinere beurs. Er werden 2.765
toelagen minder uitgekeerd over
het geheel van NUHO en Unief.
Het aantal opqenomen jossiers
was nochtans ~et 9?1 eenheden
gesteçen.

~ordat zowel de inkomensarenzen
a Is .äe bas isbedragen (X -waarde)
jaarlijks moeten bepaald worden
door de minister en bij KB, is
het stelsel zeker in krisistijd
een gemakkelijke prooi voor be-
soar t ngen. •

Ook in het nieuwe voorstel van
dekreet ligt op d~t vlak de be-
voegdheid bij de minister of
ministerraad. Dit betekent geen
enkele waarborg.

iABELZ./: BEURSBEDRAGEN 1979-80.

• gebreke

EVOLUTIE LAAGSTE BEURS VOOR KOTSTUOENTEN

Bron Jaarverslagen Hoge raad
voor studiebeurzen

UITKERINGS
TECHNIEK

Zijn de budgetten niet aangepast
aan de behoeften, het uitkerings
systeem is dat evenmin.
Laten we even op tabel 2 kijken
Deze tabel geeft aan hoeveel je
mag verdienen om 10 aAnmerking
te komen voor een toé1age.
Op elke lijn vind je'6 cijfers
Het eerste is de bovengrens.
Het vijfde de ondergrens.
Het zesde vormt de inkomensgrens
voor zelfstandige studenten met
beroepsverleden. Elke lijn komt
overeen met een gezinstype, uit-
gedrukt in personen ten laste.
De inkomesgrenzen liggen hoger
naarmate er meer personen ten
laste zijn.
Wie meer verdient dan de boven-
grens ( kolom 100 %) ontvangt
geen beurs. (Met uitzondering
van de randgroep die 5.000 frank
kan krijgen) Wie juist onder

P.T.L 100 80 1)0 40 20 VI

0 199.875 159.900 119.925 79.950 39.975 19.988
1 26fi.500 213.200 159.900 106.600 53.300 26.650
2 349.781 279.825 209.869 139.912 69.956 34.978
3 449.718 359774 7.69.831 179.887 89.944 44.972
4 549.656 439.725 329.794 219.'362 109.931 54.966
5 549.593 519.674 389.756 259.Q37 129.919 64.959
6 749.531 599.625 449.719 :r99.'112 149.906 74.953
7 849.468 679.574 509.681 339.787. 169.894 84.947
8 949.406 759.525 559.644 379.762 189.881 94.941
9 1.049.343 83Y.474 6~9.606 419.737 209.869 104.934
10 1.149.281 919.425 689.569 459.712 229.856 114.928
11 1.249.218 999.374 749.531 499.587 249.844 124.922
12 1.349 .155 1.079.324 1;09.49~ 539.562 269.831 134.916
13 1.449.093 1.159.274 B69.456 576.537 289.817 144.909-

EERSTE JAAR UNIEF
THUIS 13.100 19.600 26.200 34.900 43.700 IIIII
SPOOR 17.400 24.000 32.700 39.300 48.000 IIIII

KOT 28.400 37.100 45.900 54.600 65.500 87.400

Vf)OHiEZET UNIEF
THUIS 14.800 22.200 29.700 39.500 49.500 IIIII

"SPOOR 19.800 27.~0 37.100 44.500 54.400 IIIII
,KOT ,32.200 42.100 52.000 61.900 74.300 99.000

VOORTGEZET OUDER DAN 25 J.~~
THUIS 19.BOO· 27.200 37.100 49.500 59 ..00 IIIII
SPOOR 24.700 32.200 44.500 54.400 66.800 IIIII

KOT 39?500 52.000 64.400 76.700 89.100 111.400. ..-
N.U.H.O-KORTE TYP~

HUIS 12.800 lB.200 25.600 32.900 40.200 IIIII
;~OOR 16.400 21.900 7.9.200 31j.500 45.700 IIIII
KOT 27.400 34_700 4~.800 51.200 60.300 IIIII. I

de bovengrens valt krijgt de
mi nimll1lbeurs. Om de maxWI.ll1-
beurs te krijgen, mag je niet
meer verdienen dan de ondergrens
( kolom 20 %) . De verdiensten
worden uitgedrukt in NETTO-
BELASTBAAR INKOMEN per jaar(NBI)

WANNEER
MAXIMUM
BEURS?

Opvallend ~s hoe LAAG de ONDER-
GRENS ligt~ vooral voor kleine
gezinnen. Voor een gezin met 2
personen ten laste waarvan 1
hoogstudent, mat het NBI 77
niet groter zijn dan 69.956
frank om de maximumbeurs te krij
gen. Voor een kotstudent be-
draagt dit 65.500 frank,-
74.300,- 60.300,- al naargelang
hij eerste jaar universitei~,
hoger jaar universiteit of
NUHO korte type volgt.

Met een GI van 11.152,- kan je
g~en studies betalen. (zie tabel
3).

55X daarvall

MINIMUM?

TABEL 3 Inkomensreeks van het huidige stelsel waartegenover
de maximumtoelage staat.

Het is zeer de vraag of het voor
9rotere gezinnen wel ~ogelijk is
om zowat 5.000 frank opzij te

Als men weet dat de studiekosten leqgen per maand.
in 78-79 op 120.000 werden ge-
schat in een onderzoek ·van het
HIVA (getndexeerd Haar 79-BO
bedragen de studiekosten
127.000 frank) kan je zelf uit- Laten we eens bekijijen tegenover
rekenen dat deze gezinnen welke inko~ensreeks de minimale
Moo een heel deel van hun in- toelagen staan. Inkomens die

komen voor de studies van hun boven deze reeks liggen zijn dus
kinderen opzij moeten leggen, uitgesloten.
Rl. tussen de 66.700,- en de De beurzen die hier worden uit-
52:700,- of per maand 5.558 gekeerd bedragen 28.400, 32.200
en de 4.391. t'~' en 27.400 vooP respectievelijk
In tabel 3 en 4 z~e je hoe groot eerstejaars-universiteitsstu-
het netto-maandloon en het ge~ denten, een ouderejaars en een
zins inkomen (GI) 79 zijn die aan NUHO student.
het NBI 77 beantwoorden, voor Vecondersteld wordt dat er uit
verschillende gezinstypen. Het het gezinsinkomen wordt oeout
GI is gelijk aan de som van de voor een bedrag dat varieert van
kinderbijSlag en het nettomaand- 94.BOO frank tot 99.600 frank
loon Per maand betekent dit een tus-

senkomst van de ouders van
8.300 tot 7.900 frank(tabel 4)
Voor gezinnen met 2, 3, 4 per-
sonen ten laste is dit een

P. tI. Aant. Kind. NBI ' 77 NML '79 GI '79

2 1 69.956 8.905 11.152

3 2 B9.944 11.131 15.484

4 3 109.931 13.357 22.374

5 4 129.919 15.337 28.082

6 5 149.906 17,315 33.602

7 6 169.984
.

19.303 39.132

8 7 189.881 21.273 45.152,
9 8 209.869 23.252 50.882

Bron: Verslag werkgroep studietoelagen, juli 1980, Min.
Nat. Opvoeding.

Het stelsel is dus bijzonder
streng voor vrijwel a,le gezin-
nen, enkel de heel qrote gezin-
nen in de kleine beurzen, kunner
de financiële inspanning zonder
gevoelig verlies van welvaart
aan.
Dat een verbeterinq drinqend
nodig is hoeft geen verdere
uitleg

ONDER S.V.M .
Meer dan 50 % van-alle beursqe-
rechtigde studenten komen uit
een gezin dat onder het S.V.M.
zit ( volgens de bepalingeh van
Deleeck en het Centrum voor
Sociaal beleid U.F.S.I.A.)
Tot deze pijnlijke vastste1ling
moest men komen als de sprèiding
van de gezinnen met beursstuden-
ten volgens hun NBI werd be-
studeerd. Het gaat o~ 14,3~%
van het aantal hooostudenten in
'7B-'79, 44.194 uit het univer-
sitair en 51.773 uit het NUHO
Het S.V.M. van Deleeck bedroeg
geîndexeerd naar 1979 28764 fr
en wordt uitgedrukt in oezins-
inkomen per maand = netto-
maandloon + kinderbijslag.
OrnQerekend naar het NBI '79
betekent dat 296.165 frank
Om rekenkundige redenen werd de
grens oelegd op 285.000,- in'76
Ongeveer 55 % van de gezinnen
met beursgerechtigde studenten
ten laste valt onder deze grens.

BESLUIT
Dit alles zegt vooral veel over
de inkomensverdeling in ons land
en over de grote behoeften, die
er nog bestaan inzake demokra-
tisering. een re~le verbetering
zal -veel geld kos ten,'?"



JI.

'Uitkeringssysteem
sec bekeken

De Filosofie van de wet van .71
is dat niemand verhinderd mag
worden de studies te doen waar-
voor hij bekwaa~ is omdat hij
er de financiwt; middelen niet
voor heeft. Deze wet had tot
hiertoe geen eigen uitkerings-
systeem. Bosmans wilde hier-
in verandering aan brengen.
Zijn nlan bestond uit het geven
van een inhoud aan het begrip
minvermogendheid die past bij
de bedoelingen van de wet van

'71 en het op punt stellen van
een uitkeringstechniek die de
toelage in dezelfde mate ver-
hoogt ngl. het gezin over min-
der inkomen beschikt. Het voor-
stel heeft betrekking op het
hoger onderwijs en is enkel
voor de studenten die ten laste
zijn van hun ouders (of hun
vervangers) .

PRINCIPES·
(principes kunnen in de sociale

TABEL 4 : Inkomensreeks van het huidige stelsel waartegenover
de minimumtoelage staat.

P. tl. Aant. Kind. NBI '77 NML '79 GI '79 Ter beschikking
per kind meer

2 1 349.781 29.689 31.936

3 2 449.718 36.027 41.380 9.444
4 3 549.656 42.406 51.423 10.043
5 4 649.593 50.137 62.882 11.459
6 5 749.531 58.392 74.679 11.797
7 6 849.46B 67.025 86.854 12.175
8 7 949.406 74.449 98.328 11.474
9 8 1049.343 80.059 107.689 9.361

Ie

dan kan hij die studies geheel
zelf betalen en ontvangt hij
geen studiebeurs.
Om het bedrag van de studiekos-
ten te kunnen bepalen werd be-
roep gedaan op het onderzoek
dat het Hoger Instituut van de
Arbeid van de KUL organiseerde.
Dit empirisch onderzoek gebeur-
de tijdens het academiejaar
1978-'79 bij studenten van de
KUL, de KULCK en 4 NUHO-scholen.

Per bijkomend persoon ten laste Resultaten :
wordt dit ~edrag verhoogd met + de totale kostprijs voor een
5000 F/maand. Deze 5000 F is beursstudent qedurende 1 jaar
het maximumbedrag dat de over- bedraagt voor een kotstudent:
heid geeft via kindergeld en 120.000 F en voor een thuis-
belastingsaftrek per bijkomend stu~ent: 100.000 F
kind ten laste. + er 1S geen verschil tussen

STUDIE"'OSTEN NUHO (~~et Universitair Hoger
~ Onderw1Js) en UNIEF

Bosmans
werkelijkheid nogal eens in het
gedran(1 kOl'1en}
+ Prioriteit aan de laagste in-

kooens •
De mate van afwezigheid van
inkomen wordt in dezelfde
mate gekompenseerd met betoe-
laging.

+ De maximum-toelage.
Deze is in beginsel gelijk
aan datgene wat een kind dat
studeert, meer kost dan het
kind dat niet studeert.

+ Twee inkomensgrenzen.
- De grens van minvermogend-

heid bepaalt dat inkomen
waaronder een aezin niet
in staat geacht wordt uit
eigen inkomsten een gedeel-
te van de studiekosten te
betalen.

- Oe grens van meervermogend-
heid bepaalt de inkomens
tot waar gesubsidi~erd wordt
Voor de opbouw van deze
~renzen wordt rekening ge-
houden met het gehele in-
komen waarover het gezin
beschikt: de kinderb;
gen en de vemi nder; ng'
van belastingen worden
verrekend, dit is het
gezinsinkomen. De afs
tussen beide grenzen w
in beginsel bepaald do
studiekosten.

De grens van meervermogendheid
(GMEV)wordt in principe bepaald
door bij de GMIV de studiekos-
ten te tellen. Wie onder de
GMIV valt, heeft geen inkomen
ter beschikking om de studies
van zijn kind te betalen. Wie
met zijn inkomen boven de GMIV
ligt, kan het gedeelte dat hij
er boven zit, besteden aan het
financieren van de studies.
Ligt hij er meer boven dan de
som van het bedrag dat de GMIV
+ de studiekosten (=GMEV)vormt,

DRJEVOUDIGE
BAND

Forfait ip de GMIV
Resterende'sutdiekosten
Maximum-toelage
In princ1pè bestaat de GMEV
de GMIV + de studiekosten.

Vervolg op p , 6,7

TABEL 5 : Inkomensreeks in het nieuwe stelsel waartegenover
de maximumtoelage staat.

J"'4-
~n

P. tl. Aant. Kind. NBI '77 NML '79 GI '79 'mee
netto
tand

2 1 276.300 25.235 27.482or'dt
or de

3 2 329.143 29.129 34.482

4 3 368.925 32.465 41.482

5 4 390.367 35.737 48.482

6 5 409.847 39.195 55.482
HElD

7 6 426.129 42.653 62.482
-..I.-~~ 8 ,~~ 7 ..- 446.238 45.603 69.482

eemt 9 8 480.880 48.852 76.482um
en 10 9 517.751 52.310 83.482
en-
e-

GRENS VAN
MINVERMOGEND

Als basis van deze grens n
men het socio-vitaal minim
van een gezin met 2 person
ten laste (1 kind). Het c
trum voor Sociaal Beleid b
paalde dit voor 1/1/79 op
28.674 F/maand (netto gezinsin-
komen) .

WAT KOST STUDEREN?
··onder het S.V.M.

In ~et voorstel van een
~ie~w uitker1ngssysteem
""erkaroeo studietoela-
gen) ~rdt de g~ote som
'/3.:~ ce studLebeur s recht-
st=~eks afhanke11jk ge-
~aa~~ van de co~ale uit-
;aven die een student in
één 1J.arheeft.
Het valt op dat het bedrag
'Jan die leef- en s-tudie-
kosten door veel mensen
·,.,oratonderscha t. "andaar
het nu~ om de onkoseenbe-
reken1~g, verricht door
je werkgroep studietoe-
lagen.op basis van ~en
HI"A-enq'-lêtehier te on-
jerzoeken en te evalue-

de va):antie- en 'Jerlofperio-
des uitelesloten.
De enquête werd in zes in-
st :lingen (waaroncer twpe
un ve~sitaire\ en op 625
st ~encen uitoèvoerd.

enquet~' to'tale
popülatie Fopulat1e

409 20 000

KULAI: 996

NUH:l 148

HIVA-studie

huur :
voedin"
1nrichÜnç
vervoer :
kledij :
ontspanning :
verzorqing :
studiekosten
inschrijving
va~ië. :

BRON Verslag werkgroep studietoelagen, juli 1980 Min. Nat.
Opvoeding p.80

20 000
45 000
3 500
7 500

18 000
10 000
3 500
8 000
2 500
2 000

- De wer~groep bereken~e re
subsidieerbare kosten aan
de hand van uitgaven van
een beursstudent. Wa~ de

Het is duidelijk dat we ~ubriek inschrijvingskosten
niet krit1ekloos kunnèn betreft is dit wel ;rerecht-
blijven tegenover de werk~ vaardigd. ..
wij:!.eom ~ot 120 000 F sub- Het i s echter ze dat. in-
sicieerbare onkosten te schri~vingsgelden uitgeslo-
komer.. Er Z1jr. inde~èaad ten, de beursstudent mi~der
heel wat tekortkominoen: uitgeeft '8000 F voor KUL-
- In.ée liIVA-enquête'is er student: zie tabel 2).
een aui~lijke oververte- Maw. de beursstüdent past
genwoord~ge,g van studenten zich aan aan zijn (te) be-
uit de La çe re inkomensklas- perkt budget. Verlaagt men
se tov. ce totale studen- ziJn budget, dan zal hiJ ock
tenpopulatle. Het is heel minder uitgeven, maar dan
goed mogelijk dat hierdoor daalt ook zijn levensstan-
de gemiddelde uitgaven zijn daard.
gedaald : een student van - lij hebben een drastische
lage sociale afkomst zal verlaging van de kledijon-
zic~.heel waarsch~ jnHj): kosten ingevoerd. Hun moti-
mi ncer uitgaver. kunnen ver- vatie. is gebaseerd op de
oc-rloven dar.de:!.evan Wle kledi)uitgaven van ..en ar-
ce o~ders meer kapitaal~ ~eider (15 462 F) en een
kracntl.g ZiJn. Dat. kar men oediende (21 362 F). Blijk-
ook onrecht.streeks uit de 'baar vonden ze het onnodig
enquete halen: ze stellen te vermelden dat de uitga-
vast (p. 26) dat de studen- ve aan kleding bij een ho-
ten uit lag~re klassen mi~- gere bediende 3~ 114 F be~
der dure kan~rs betrekken draagt (HIV~~gegeven).
en eveneens (? 69) dat er Het is zelfs zo dat de stu-
~en overeenko~st. is tussen dent (zie ~ab~l 1 en 2) in
ae totaaluitgaven en de u±t- 36 ~ken gzmiadeld 20 000 F
gaven aar. huur . dwz . iemaCld aan kLed f nç spendee rc, ter-
die weinl.g uitgeeft aan h~u~ ',.,ij,1 na ':n9rrnerende"'0/erking
za~ ook m~nder spenderen aan ~e Kledièonkosten terugval~
ance~e dingen. .~n op 18 000 F.
- Fr is geen enkele maal re- Ze houden er evenmin reke-
kening gehouden met het fe;t ning mee dat studenten eigen
da~ de student een tweede - ,
z1ttijè kan hebben en dus
ook in juli en augustus huur
zal moeten beta~en.
- Inschrijvingen V00r bij-
komende studies of tweede
zittijd' zijn niet vervat
in de enauête.
- 3~ werden geen u1tgaven
opgenomen vcor de kledij
vereist voor sommige oplei-
dingea (laöo)as. soo~tkle-
dij voor s~udenten-L.O.)
- Bij de omrekening van de
kosten van akademisch jaar
naar totaal jaar heeft de
werkgroep studietoelagen
geen aanpassing van 1e ver-
voerskosten doorgevoerd.
Je student kan in de vakan-
tie misschien best te voet·

Ir. '~~-'7, w~rden de stu-
die- er. leefkosten van etn
stucen: berekend door de
HIVA (Hoeer !nst~tuut voor
de Arbeid). Dit gebeurde
in ood~acht van de Raad
vocr-Stuóen-:envoorzieninoen
van de K.U.L. De opdracht
werd a"ngevuld rreteen 01'-
der zoek naar àe kosten v~n
NUHO-studenter ..
In de HIVA-studie zijn er
noaal wat restriktie~ me~k-
baär :
- de populatie omvaL de
"doo r s nee vs t.uden t , d.i. met
u1tslulting van gehuwde,
bUitenlandse, vrije stu-
denten, staqairs, thesisstu-
dente~, b1ssers.
- de ~itgaver., die ze omvat.
ziJn enkel deze , die nie'( in
het gezinsbudget zijn ve~-
weven. Dit wil zeggen dat de
uitgaven in de periodes,
waarin de s~uder.t thuis aan-
wezig is, niet meegerekend
worden (roet uitzondering van
àe individualiseerbare uit-
gaven in de week-enàs tijdens
een akademiejaar) .
- aleen onkosten tijdens het.
akademieJaa~ worden meegeteld
Het akaden:iejaar wordt "ge-
"chat" op 9 maanden met 4
weken per maand (dus 36 we-
ken). H1erbi~fwordep,~~n ~~~

Met dit begrip willen ze dan
de maximum beurs beoalen.
Deze is bestemd voor mensen,
met lonen die onder of op
de grens van minvermogend-
he1d liggen : er wordt ~e-
steld dat :
- de mensen rr~t lonen die op
de grens van mlnver~gend-
heid liggen, in staat zijn
om voot: zichzei f en de perso-
nen ten laste de leefkosten
te dragen.
- dat een pe!'soon ten laste

De totale onkosten werden leefkosten van 5000 tot
in JO rubrieken ingedeeld 7000 F per maand heeft.
(tabellen 2): - dat de maximum beurs gelijk
- ~uurnriïs : omvat de ei- is aan de studiekosten en

~ènIIJkë-huu~pr~js T de gelijk is aan de ges~bsi-
bijkomende kosten voor dieerde kosten min de leef-
verwarming, elektriciteit ~osten (ttz. Die 5000 - 7000
en water. oer maand).

- voed i nc : alle uitgaven Hierui t volgen dan twee zaken,
vöör-vöedsel (ook van enerzijds, hoe groter de leef-
thuis meegebracht) die kosten, hoe minder de maximum
c;emaakt worden in de pe- beurs, en anderzijds, hoe
r10de, dat de student op kleiner de totale subsidieer-
kot 15. bare kosten, hoe minder de

- inrichtinc : omvat alle maximum studiebeurs.
önÓërhöüÓskosten en aan- De werkgroep treedt ook nor-
koop van duurzame goede- merend op : --
ren (radio, ...) zowel voor - de totale subsidieerbare
gebruik op kot als thuis. kosten worden berekend op

- ve rvoer : omvat vaste kos- basis van het gemiddelde stu-
tèn-,-äbonnementen en aan- dentenbudget van een éeurs-
kopen1 en lopende uitgaven student.
zoals voo~ onderhoud, lossl - de studietoelagen dienen
tiketten,enz. volgens hen berekend te wor-
kledil : alle ultgaven van den op de normale uttgaven,
äänköop van kleding. onder· die zo laag mogelijk gehouden
houd, schoeisel, tassen, .. worden.

- ~~~~Eè~~~~S~E~eE~~~: kos- - ze maken geen verschil (aan-
ce n bij he c uitgaan, boekel gezien er ook geen is) ':ussen
en l1dmaatschap van clubs de totale uitaaven van een
en verehiginge,n. uniefstudent én een ~UHO-

- S~~~~~~~~9~~~E2(dokter en student, wat natuurliJk sterk
geneesmiddelen) en E~E~~~~'te apprecU!ren is.
±~1~~_~~E~~ES~~9(ka?per, Hierdoor komen ze tot volgend
cosmetica) resultaat
Kosten voor studieboeken,
kursussen, labo-materiaal,
~bonnementen op wetensc~p-
pelijke tijdschri!ten, stu-
diereizen, bureelmater1aal,
in de onkostenrubriek.

- ~~2ShE~lY!~9-7-ëöïrégege19,
insc~Jijvingsgeld en exa-
mengeld voor één zittijd.
uitgaven voor geschenken,
verlies, diefstallen, enz.
zijn ondergebracht in de
rubriek ~~!:~!.

evaluatie

gaan ?. "...:, .
_ - - ... - - ... - ''''-1" • ~- ~-_-,.- •• - - - - - - - .... - - - - • -

SPECIFIEKE ~ODEN

speCifieke noden hebben.
Dit komt tot uiting als l
ziec dat de gemiddelde u
gaven v-or kleding bij s
denten uit verschillende
ciale klassen ongeveer d,
zelfde uitgaven vocu: Vel
hebben.
- In het besluit van de l
studie stellen ze dat de
nedengrens van de uitgav.
schommelen rond de 100 A.
Indien deze 100 000 best.
zijn voor 36 weken, dan
de student in de resterel
16 weken slechts 20 000 J
kunnen uitgeven.
- Ze stellen ook dat de \
den gelden voor het jaar
'80 (120 000 F = totaal.
dieerbare kosten), terwi
gegevens van de R!Vh, wa,
de studie gebaseerd is, I
trekking hebben op het ru
demiejaar '7a-'79.

TOT SLOT

Rekening houdend ~et de
dexaanpassing is het duic
dat de huidige student n
toekomt met 120 000 F. -
Het was oorspronkelijk dl
doeling om de eigenlijke
aan 1980 -angepaste bere!
ni.ng te m-xen van de lee~
studieonkosten van de stt
Aan 18 pe r sorien heboe n "-IH

gevraagd, en evaluatie tE
ken van hun studie- en I.
kosten 1n een jaar.Slecht
één van hen ~c~eeràe ee~
lager dan 130 000 F. Wanr
je bedenkt dat een arbeic
werkend in de ,uto-indust
( waarvan men ceweerd dat
er grof geld ve rdLend) ar
1980 aemiddeld een maandJ
van 3Ó 000 F heeft, dan j

liet te ve rwon.teren , dat
,ogal "gemotiveerd" moet
zijn om zijn kinderen aar
moedigen om hogere studie
aan te pa-ken

Johan Seyr

. ,

5
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BEURZEN
LEERPLICHTIGEN

Een ander luik in de beur-
zenproblematiek is het se-
cundair onderwijs. Op dit
vlak zijn de besprekingen
nog niet erg ver· gevorderd
maar de punten die bespro-
ken werden zijn alarmerend
genoeg. Het voorstel ligt
immers ter tafel de beur-
zen van leerplichtige
leerlingen af te schaffen.
Rond dit probleem zijn ont
zettend weinig gegevens
beschikbaar; daarom moe-
ten we ons beperken tot
enkele deelfacetten van
een kompleks geheel.

SI"RJERING
Een greep uit de argumen-
tatie :
1. Zolang er schoolplicht
is dient het onderwijs
kosteloos te zijn. Wan-
neer Qet ond~rwijs gratis
is dient fietMinisterie
van Nationale Opvoeding

niet meer tussen te ko-
men met studietoelagen.
Het betoelagen van een ge
zin voor de algemene leef-
kosten van de kinderen be-
hoort niet tot haar speci-
fieke taak.
2. De middelen van Natio-
nale Opvoeding zijn be-
perkt; er moeten bijge-
volg prioriteiten vastge-
legd worden.
3. Zolang er schoolplicht
is, kunnen studietoelagen
de keuze van de studierich
ting niet beinvloeden.

VERZET
Het waarom: 1. Over wel-
ke groep gaat het hier ?
Het maximum NBI('78) om
dit jaar ('80-81) een
beurs te krijgen bedraagt
275 132fr. voor het sekun-
dair onderwijs tegenover
366 843fr. voor het hoger
onderwijs. Men moet dus
nóg minvermogender zijn
om een beurs te krijgen
in het sekundair onder -
wijs.
2. Het is een zeer gevaar
lijk precedent : men be-
gint bij de leerplichtige
leerlingen en schaft uit-
eindelijk alle beurzen af.
3. Leerplichtverlenging
versus gratis onderwijs.
Nu blijkt dat werkende jOh
geren tussen 14 en 16
jaar (direkt na de school
plicht dus) hoofdzakelijk
uit het milieu van minder
geschoolde en laagst be-

taalde arbeiders komen.
Verder studeren is zowel
uitgeven als loonderven
Bij schoolplichtverleng-
ing én afschaffing van
de beurzen voor leerplich
tige leerlingen worden
voor die mensen ALLE in-
komsten van hun kinderen
(óf studiebeurs, óf stem-
pelgeld, óf loon) afge -
schaft. Daarbij komt nog
dat (ondanks het feit dat.
het schoolpakt gratis ond-
erwijs voorziet) volgens
het lIlinisterie"het onder
wijs inzake leermiddelen
enkel gratis is in het la-
ger onderwijs. Bij de ver-
lenging van de leerplicht
is een uitbreiding daarvan
voorzien in het sekundair
onderwijs, maar de uit-
voering zal bij KB worden
geregeld en vermoedelijk
worden uitgesteld." ( C.
DE GRAEVE, ministerie
GEENS) Hoewel er geen pre
cieze gegevens bestaan is
iedereen het erover eens
dat onderwijs NIET gratis
is en zelfs vrij duur voor
~ =hnische en beroepsrich-
tingen(waar die groep na-
tuurlijk het sterkst ver-
tegenwoordigd is !)

Vervolg van p.S

NIEUWE BEZEMS VEGEN.
ge uitkeringstechniek houdt een
logische 'Ieroetering in.Dat is
onmiskenbaar.
~3ar cf er door een betere teen-
niek cox betere uitkertnqen zul-
le~ volgen, dat is zeer de vraag.

Daarom proberen we eens na te gaan
l)oe'/ee i groter de beurzen nu zul-
len worden.

1.De maximumbeurs ,oor een kot-
stude~t verlaagt tot 60.000 fr,.

Oat zou alleszins het gevolg zijn
'1ande keiharde logika: enkel de
resterende. kosten worden vergoed'
door het beurzenstelsel.Zoals je
je herinnert zijn deze resteren-
de studiekosten gelijk a~n het
verschil van de totale studiekos-
ten en de inkomsten uit kinder-
bijslag en belastingaftrek.
In een overgangsfase belooft men
de huidige ma~imumbeurs te beta-
len voor eenieder,die zich onder
het S.V.~1.bevindt.Voor een cot-
student bedraagt deze 74.300,-
Aaangezien dit echter een neer-
uitgave van een half mijard bete-
kent,blijven we hierover in het
ongewisse.De huidige begroting
zou immers ernstig moeten toene-
men.

Zowel het huidige stelsel als het
,nieuwe voorzien in feite slechts
in een Fianciele aanmoediging voor
minvermogenden,die zzer sterk ge-
motiveerd zijn om hun kinderen te
laten studeren.
Omdat oe studiekosten ,niet ,'olle-
dig terugbetaald worden,blijft
er een drempeloestaan.
Enkel door een reele versobering
in het eigen gezirsbudget kan
deze drem~el genomen worden.
Van oe minvermogenden wordt een
extra-versobering gevraagd als
ze hun kinderen willen laten stu-
deren.
lJer:nogendeouders hebben hierv~n
~een last;noch onder de vorm van
een te kleine beurs,nog onder de
vorm van een leni~g.

2.Wie heeft er voordeel bij het
stelsel Bosmans?

et enige waar wij zo wa~ ze~er

van zijn is dat er ev~nveel men-
sen voordeel als n~deel bij zul-
l~n hebben.
'ilijhebben voer één ,imulatïe'
een$ nager~kend hoe oe geplande
herverdeling binnen net budget
er zou kunne~ uitzien.
Simuleren betekent nabootsen,
'/einzen ...
Het ministerie heeft gedaan als-
of de beursaanvragen voor het
jaar 78-79 onder het stelsel
aosmans zouden vallen.Vervolgens
heeft men laten berekenen wie er
meer of minder zou krijgen, of
'.ieer tout cour-t zou uitvallen,
of wie onverwacht toegang zou
krijoen.
Merkwaardig is \.eldat er voor
dat jaar uit N.U.H.O. en Unief
45.457 aanvragen waren,waarvan
er 28.177 werden toegekerd, wat
ongeveer 62,42~ van het totaal
betekent.

Op het totaal van de aanvragen
liggen de verhoudingen ~;s volgt:

420 nieuwkomers A
5.071 uitvallers B

27.7BO wijzigingen
17.277 meer C
10.4ó3 mineer 0

12.226 idem of geweigerd

Wanper wij nagaan welke inKomens-
kategoriën deze verandering on-
dergaan 00 oasis van het.~.B.I.,
stellen wij het volgende vas~.
Tussen je 85.0eO en de 3B5.000
zijn er meer mensen die een gro-
tere beurs zouden krijgen dan nu,
en minder die er een kleinere
zouden ontvangen.
Onder en boven deze groep is de
situatie net omgekeerd en voor
het meerendeel van de mensen
eerder nadelig.
'foorde laagste kategoriën ligt
de verklaring in de daling van
de maximumbeurs tot 60.000 frs.
Voor de nogere kategoriën in o.a.
1.500 dubbeltellingen,die weg-
vallen. En vermoedelijk ook door
een strengere behandeling van de
grote gezinnen.
Het overgrote deel ligt dan nog
onder de 610.000 ~'Bl.
Het gaat dus over lage en gemid-
delde inkomens,zeker als het om
een werkend echtpaar gaat.

Uit tabel I blijkt hoe de gelden
overgeheveld worden. Je moet de
cijfers nemen voor wat ze waard
zijn. ~ij heb~en immers op dit
ogenblik geen uitsluitsel over
het uitzicht van het definitieve
stelsel.
Eén ding is euide1ijk het gaat
om een herverdeling onder de
minvermogenden. Oe rijken blij-
ven bij heel deze operatie bui-
ten schot.

3.Wat betekent dit konkreet in
de portemonnee?

In tabel 7 zie je wat de huidige
populatie nog krijgt in het
nieuwe stelsel.
Opvallend is een reeks nullen in
de linkerbenedenhoek. Dit zijn
allemaal gezinnen die nu buiten
de prijzen vallen. In de rechter-
benedenhoek zie je allemaal maxi-
mumbeurzen.
Wij zijn optimistisch Jeweest en
hebben de huidige maximumbeurs
ingevuld, die zoals je weet een
meeruitgave van 500 miljoen vergt.
Bekijk ook eens goed de nieuwe
onder-en bovengrens in tabel 5
en 6, ze liggen ontzettend dicht
bij elkaar. Vandaar cat je in
tabel 7 bijna geen beurzen vindt,
die tussen de 0 en de 74.300 lig-
gen.
De spreiding over de inkomensla-
gen is dus veel kleiner.
Anderzijds biedt dit natuurlijk
geen oplossing voor al wie oneer
de ondergrens ligt. Een kwaaltje
waar ook het oude stelsel al van
te Iijden had.

Besluit

Erg moeilijk te trekken hoor. Een
behoorl ijke ,verdeeldheid onder
de beursstudenten is alleszins
troef.
Hoofdorobleem blijft het budget.
Zolang er geen meeruitgave gere-
aliseerd worden zullen een
groot deel van de studenten te
kleine beurze~ krijgen of blijft
het risico I'eëeldat er leningen
worden ing~voerd.

°het betreft het mode I met eer·
s~aosgewijze opbouw van de
bovengrens van 7.000 frs.

Duur leven.
Overal?
huurprijzen

ANTWERPEN

a) Privé-sector

De sociale diensten van RUCA en UIA schatten de
gemiddelde huurprijs van een kot rond de 3000 fr.
Er is evenwel een grote verscheidenheid in die
prijzen. Globaal genomen zouden ze zich situeren
tussen de 1800 fr. en de 4000 fr. Er zou een ten-
dens bestaan om de huurprijzen dit jaar met onge-
veer 5 % te verhogen.

b) Studentenkamers van de UIA

78-79 79-80 80-81

kamers 2200 2500 2650

studio 2800 3200 4000

appartementen 3300 4200 5250

BRUSSEL

a).Privé-sector
Volgens de sociale dienst van de V.U.B. ligt de
gemiddelde huurprijs voor privé-koten rond de
4000 fr.

h) Studentenhomes

Sinds een aantal jaren past de V.U.B. een stelsel
van gedifferentiëerde huu~rijzen toe. De studen-
tenpopulatie wordt op basis van het inkomen onder-
verdeeld in 4 kategorieën. Naargelang van deze
klassificatie betaalt men resp. 1500, 2120, 3000
en 4000 fr. De meeste studenten zitten in de twee-
de kategorie.

GENT

a) Privé-sektor

De sociale dienst onderscheidt hier drie catego-
rieën. Voor een luxe-kot zou men 3000 fr. en meer
betalen, voor een modaal kot tussen ~e ~QOO en
de 2500 fr.

In de derde kategorie zittar.dan de huisjes die
studenten zelf opknappen, de krotten en de gemeen-
schapshuizen waarover men geen cijfermateriaal
heeft.

••

b} Studentenhomes

Sinds een aantal jaren bedraagt de h~urprijs 1575
fr. voor beursgerechtigde en 1800 fr. voor niet-
beursgerechtigde studenten •
Vanaf oktober 1981 zouden gedifferentiëerde huur-
prijzen ingevoerd worden. Men heeft nog geen klas-
sifikatie vastgelegd maar de prijzen zoud~n schom-
melen van 1650 fr. tot maximaal 3000 fr.

LEUVEN
/

a) Privé-sektor

Gemiddelde huurprijs van een jongenskot (schattin~
huisvestingsdienst)

70-71 1325 fr. 76-77 1848 fr.
71-72 1461 fr. 77-78 -------- (1)
72-ï3 1559 fr. 78-79 2021 fr.
73-74 1596 fr. 79-80 2311 fr.
74-75 1728 fr. 80-81 2500 fr. (2)
75-76 1817 fr. 81-82 3000 fr. (2)

(1) Cijfers ontbreken. (2) Schattingen.

b) Studentenhomes

maaltijden
EVOLUTIE VAN DE MAALTIJDPRIJZEN IN VERSCHILLENDE UNI-
VERSITAIRE CENTRA (I)
-----------------------------------------------------

GENT BRUSSEL ANT'"tlERPEN LEUVEN

35 --- 35 47
40 TOELAGE (2) 35 53
40 50 23 45 1 56
45 55 24 50 58
50 60 25 50 60
50 63 26 55 60
55 65 27 55 60
60 (3) 68 28 60 64 (4)

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

(1) Maaltijd = soep, hoofdschotel, dessert.
(2) De V.U.B. verleent individuele toelagen aan stu-

denten die van een beurs genieten. Een maaltijd
kost een beursstudent in 1980 dan 65 min 27 fr.
= 38 fr. (ca. 40 , van het kliënteel bestaat uit
beursstudenten) .

(3) Deze verhoging van 55 fr. naar 60 fr. zou in okto-
ber 1981 van kracht worden. (Onder voorbehoud)

(4) Prijs op 1.3.81.

J •
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Vervolgvan p.5

Maar de GMIV werd opgeboiJwd door
voor elk 'c ind 5000 F (kindergeld
+ belastingsaftrek) ter beschik-
king te stellen om zijn algeme-

ne leefkosten te financieren.
Die 60.000 F per jaar worden
dus geacht voor dit doel ge-
bruikt te worden. Het maximum
dat rest voor subsidiëring van
de studenten is in dit geval

SIMULATIE OUDE STELSEL VERSUS NIEUWE ~TELSEL

voor de kotstudent : 12~.000
- 60.000 = 60.000 F
voor de thuisstudent : 100~000
- 60.000 = 40.000 F. Dit zijn
de resterende studiekosten.
Heel deze redenering ste~nt op

Meer Even veel of Minder Saldo Uit In
reeds geweigerd?

485.000 M 1.029 4.686 1.954 -925 2 3

lOOOF 5.700 0 22.820 -17.120.000

M 16.217 1.077 3.548 +12669 54 369 '

lOOOF 217.990 0 28.340 + 189.650.000

.
I385.000 M 454 6~463 10.033 -4579 5.015 21

lOOOF 27.450 0 182.815 -155.365.000

17.700 12.226 15.535 5.071 420

+ 17.165.000

Bron: Eigen berekening op basis van de gegevens in het Verslag
van de werkgroep studietoelagen op P.67-68

aardrijk.skundi~e

Eén, twee, drie, vier, ~ijf .

weg beurzen

Het presidium, dat zo'n
tweehonderd merkatoriaan-
tjes onder zijn hoede
heeft, heeft op vrij diep-
gaande wijze dit hete hang-
ijzer bestudeerd.
Wat wij dachten te mogen
besluiten is dat het nieu-
we verdeelmechanisme zeker
niet slechter is dan het
oude; het is echter ook
niks beter. Onze bezwaren
situeren zich vooral te-
gen :

- De te lage maximumbeur-
zen, zodat mensen die
onder het SVM zitten,
verplicht zijn om de
volledige kinderbijslag
en belastingsaftrek aan
te wenden voor het beta-
len van studiekosten.

Het invoeren van leningen
voor de middenklasse.

Beide maatregelen staan o.
i. lijnrecht tegenover wat
men een demokratizerings-
politiek noemt. De regering
zal echter zelf ook wel in-
zien dat het probleem van
de beurzen 'er één is van
geldtekort en niet van een
verkeerd verdeelmechanisme.
Wij zijn dus voorstanders
van een massale aktie tegen
het nieuwe voorstel dat
niets fundamenteel oplost.

(

Waar wij het echter niet
mee eens kunnen zijn, is
dat in het eisenpakket een
aantal eisen zijn opgeno-
men die niet rechtstreeks
met deze problematiek te
maken hebben, zoals de al
oh zo lang gevraagde goed-
kope kollektieve voorzie-
ningen. Ook wij zijn voor-
standers van deze voorzie-
ningen, daar niet van. Wij
zijn er echter niet zo ge-
lukkig mee dat deze eis nu
naar voren wordt gebracht.
Het gevaar is volgens ons
zeer reêel dat hierdoor de
aktie aan scherpte gaat
verliezen omwille van het
simpele feit dat niet ei-
dereen er mee akkoord gaat
dat, wanneer hij wil gaan
betogen tegen het invoeren
van leningen, hij ook moet
betogen voor goedkope kol-
lektieve voorzieningen t
dat dergelijke redeneringe
gemaakt worden, bleek vol-

doende tijdens de aktie
tegen de 10 000. Naar onze
mening ware het beter ge-
weest voor de aktie dat het
eisenpakket beperkt geble-
ven zou zijn tot de proble-
matiek die op dit ogenblik
aan de orde is, nl. de
beurzen. Het is immers op
de eerste plaats van belang
dat de aktie zo massaal mo-
gelijk gevoerd wordt, en
-niet dat het eisenpakket
zo breed mogelijk is.
Anders vrezen wij dat de
studentenbeweging, zoals
bij de 10 000, ween een
(frustrerende) nederlaag
moet slikken.

in globale rege-

ringspoZitiek

.1.1~z'j;jndeverande-
ringen betreffende de wet
op de studietoelegen bete-
kent niet alleen eén wei-
gering van de regerin~ om
de demokratisering van het
onderwijs verder uit te
bouwen, maar doen. zelfs
afbreuk aan de bestaande
regeling. Deze maatregelen'
kaderen in een globale re-
geringspolitiek: men poogt
stelselmatig sociale ver-
worvenheden te slopen, en
dan nog bij voorkeur ten
nadele van die bevolkings-
groepen die relatief weer-
loos zijn. Slachtoffers van
deze politiek: werklozen,
in nog grotere mate werklo-
ze vrouwen en jonge werklo-
zen, gepensioneerden en ge-
brugpensioneerden, langdu-
rige zieken, kinderverzorg-
sters, loontrekkenden. Bo-
vendien wordt reeds ge-
zwaaid met het lente-offen-
sie~, een volgende faze in
de afbraak van de rechten
van 'minvermogenden.
Elke kampanje die door stu-
denten wordt opgezet tegen
de wijzigingen in de beur-
zenwet, dient dan ook ge-
voerd te worden in voeling
en solidariteit met de an-
dere getroffen bevolkings-
kategorieën, en tegen de
politieke en ekonomische
machten die zich de sociale
afbraak tot doel stellen.

TABEL 6 Inkomensreeks in het nieuwe stelsel waartegenover
de minimumtoelage staat.

P. tl. Aant. Kind. NBI '77 NML '79 GI '79

2 1 381.123 31.427 33.674

3 2 437.399 35.321 40.674

4 3 476.381 38.657 47.674

5 4 487.843 41.929 54.674

6 5 490.626 45.387 61.674

7 6 495.168 48.845 68.674

8 7 512.260 51.795 75.674

9 8 546.902 55.044 82.674

10 9 583.772 58.502 89.674
I

-
- ---

BRON: Verslag werkgroep studietoelagen, juli 1980 Min. Nat.
Opvoeding p. 80

het principe dat nationale op-
voeding inzake betoelaging en-
kel verantwoordelijk is voor
de studiekosten en het gezin
niet moet subsidiëren voor uit-

Ligt het

74.300
74.300

0 . ..67.012
0 0 74.300

Ó 0 74.300

9 I 0 I 0 0 74.300

Grootte van de toelagen.
Een student uit een gezin waar-'
van het inkomen onder de GMIV
ligt die overeenstemt met het
aantal personen ten laste in
het gezin, ontvangt de maximum
tos laqe (60.000;40.000)
Als het inkomen boven de over-
eenstemmende GMEV ligt. wordt
geen toel~oe meer uitQekeerd.

Meerdere studenten in het Hoger
Onderwljs Ult 1 gezln

De som van de resternde studte-e
kosten voor de verschillende
student.en wordt opgeteld bij
de GMIV. Dit bedrag vormt de
nieuwe GMEV. De grootte van
de toelage wordt op dezelfde
wijze bepaal d als voor 1 student
vanuit de opgeschoven GMEV.

NIEUWE
FI'LOSOFISCHE
standpunt t.a.v.

wet van 19 juli

lagen

Er moet een duidelijk onde~
scheid gemaakt worden tus-
sen 1. de mogelijkheden
binnen een bepaald beurzen-
budget en 2. de behoefte
áán en de gewenste omvang
ván zo'n budget. Argumenten
als het kunnen werken voor
de ouders en dat van de lu-
kratieve beroepen kunnen
wel duidelijk maken dat

den, niet enkel van het I beurzen nodig zijn, maar
universitair en hoger on- niet welke verdeling binnen
derwijs, neen, nu zelfs ook een bepaald budget het bes-
al van het sekundair onder- te is.
wijs, vinden wij het als
kring die de belangen van
de student verdedigt, nood-
zakelijk ons hiertegen met
klem te verzetten. Wij on-
derschrijven dan ook het
eisenplatform van het Na-
tionaal Aktiekomitee.

LEU"-~~.SE
LANDBOUW KRING

Allen hebben wij al gehoord
wat de vooropgestelde plan-
nen zijn i.v.m. de beurzen
en leningen. Allen weten
wij ook reeds lang dat het
telkens weer de zwaksten
zijn die getroffen (en aan-
gepakt !) worden door de
massa van krisismaatregele~
in dit geval de studenten.
De krisis evenwel wordt
niet fundamenteel aange-
pakt.

Aangezien we niet anders
kunnen dan beamen dat de
voorgenomen maatregelen een
ontdemokratizering inhou-

Leuven, 12.02.81

namens de Leuvense LBkring,

Geert Moens, S.A.

Laten we dus eerst het bud-
get zelf bekijken. In de
huidige kontekst grijpt het
grootste deel van de soci-
ale selektie al in het M.O.
plaats. Extra-geld voor de
demokratizering van het H.
O. kan daardoor slechts een
minderheid van de 'minder-
begoeden' helpen. Verrei-
kende - d.w.z. dure - eisen
als b~v. studieloon kunnen
slechts opportunistisch en

'::' ......__ .." ... ".....~_........ , _ ..... __ ....

KRING
de

19? 1

herziening van de

op de 'studietoe-

korporatistisch begrepen
worden, zolang de studenten
zich zo weinig aan het M.O.
gelegen laten liggen'. Met
de altijd beperkte hoeveel-
heid geld en energie moet
volgens ons eerst het M.O.
zo effektief mogelijk gede-
mokratiseerd worden. Pas
daarna kunnen verderreiken-
de eisen ter diskussie ge-
steld worden.

Als we het huidige voorstel
vergelijken met de toestand
die we twee jaar geleden zo
bekritizeerden, kunnen we
alleen konstateren dat het
in belangrijke mate tege-
moetkomt aan wa~we toen
vroegen: nl. een meer ra-
tionele besteding van de--
beschikbare gelden. Is het
de hemel op aarde niet, het
is dan toch een vooruitgang.
De N.F.K. kan die alleen
maar toejuichen

19/2/81

•



gino van de studiedruk
èn 5tudie-ori~ntering
naar meer 1flinstçrevendebe~
roeoen. Wij o~teren voor
een sisteem waar iedereen
(studenten, dienstplich-
tigen, çrewetensbezwaar-
den, ... ) boven de le j.
als meerderjarige wordt
erkend en recht heeft OP
financiële zelfstandio~
heid. Alle studenten van
het hoger onderwijs moe-
ten een studie-il;komen
ontvangen, dat zowel de
kosten voor levensonder-
houd als de specifieke
studiekosten moet dekken.
In die zin moet het opge-
vat worden als een ve~~an-
gingsin~omen.

STANDPUNTEN
Nationaal

l.~CItY{Jct(r(~EN

ABVV-JON GEREN
Studieleningen ?

Maandag 5 januari stond er
in deze krant een artikel-
tje met als titel: lenin-
gen i.p.v. studiebeurzen.
Het stof waaide op tot in •
de redactiekamer van "aktu-
eel". Een enigszins voorba-
rige mededeling moeten we
zeggen.

De Hoge Raad voor Studie-
toelagen, waar ook de ABVV-
stem doorklinkt, is immers
niet erg te vinden voor het
principe van studielenin-
gen I Maar laat ons de
dingen eerst even op een
rijtje zetten. Wat gebeurt
er allemaal ?

De Overheid is er zich van
bewust dat de uitkeringen

Nee bedankt !

zoals ze nu verstrekt wor-
den ontoereikend zijn en
vaak in verkeerde handen
terecht komen. De opdracht
wordt gegeven een nieuw
systeem uit te dokteren.
Hiervoor worden deskundigen
aangetrokken: de sociale
diensten van de universi-
teiten, de studentenorga-
nisaties, kortom iedereen
die er bij betrokken kan
zijn. Er wordt iemand aan-
gesteld om dit zaakje op
een passende manier te
(bege-) leiden, om zo tot
een wetenschappelijk ver-
antwoord eindresultaat te
_komen. Een sprookje als het
ware, was er niet die ene

beperking: je krijgt géén
frank méér in de pot als

JONGSQCIALISTEN
(Hoger)
voor de
schap.

Onderwijs van de gemeenschap,
gemeenschap en door de gemeen-

De J.S. zijn op termijn
voorstander van een stu-
dieloon voor elkeen die
voortgezet onderwijs wil
volgen. De J.S. zien dit
wel gekoppeld aan het
toehalen van de inkomens-
waaier in de maatschap-
pij. Dit betekent dat zij
jongeren vanaf 18 jaar
fundamenteel als zelf-
standige mensen beschou-
wen, wat onder andere
inhoudt dat in de tussen-
stappen daarnaartoe de
nodige aandacht moet be-
steed worden aan het st~
tuut van de zelfstandige
student (dat op dit ogen-
blik grote tekortkomingen
vertoont) .-

I

Zolang er echter fin~nci-
ele ~empels blijven be-
staa~ o~~oortge~ette
\tudf,es .aan te va.tten,
dien~ een stelsel van
stu~i~b&drzen gehand-
haafd en zo breed moge-
lijk uitgebouwd. Uiter-
aard kan niet geduld wor-

/

den dat er nog meer drem-
pels worden ingevoerd, zo-
als de veralgemeende invoe-
ring van studieleningen,
waar de J~S. absoluut te-
gen gekant blijven.

De demokratizering van het
hoger onderwijs zien de J.
S. echter niet als een lou-
ter financiêle oper,atie.
Een breed uitgebouwde so-
_ciale sector waarin naast
sociale diensten, huisves-
ting en restaurants ook
plaati is-voor jobdiensten,
psycho-sociale-bQqeleiding,
juridische konaw1taties,
sportbeleving en kultuur,
moet het klimaat scheppen
dat aanzet om verder te
studeren. Eens deze diens~
verlening uitgebouwd, moet
zij natuurlijk maximaal
worden benut, en dus open-
gesteld voor gans de bevol-
king. lp de" beheersorganen
van dezj:!"SQ~iale centra"
zien wij, in' het liéh~van
onz~ opties van zelfbeheer,
een uitgebreide plaats weg-

" g~leq.?,vQ9r d~_ geqr:µikm's.

vorige jaren. "Om te bezui-
nigen geen verhoging van
het budget" heet dat dan.

Nu kan je je terecht afvra-
gen of je met de huidige 2
miljard in 't bakske een
rechtvaardig systeem kan
opbouwen zodanig dat nie-
mand een studie moet stop-
pen omdat ie geen geld
heeft.

Eén voorstel

Na een jaar cijferen en
diskussiêren ligt er toch
een voorstel op tafel en
hier volgen de krachtlij-
nen.
"Een gezin met een netto-
belastbaar g~~!~~!~~2~~~
dat lager ligt dan het so-
cio-vitaal minimum moet--
gëäüSsIàIëërà-woràen voor
de totale studiekost."
Dat vraagt-ëën-wooràje uit-
leg L

- gezinsinkomen: wedden
+ kinderbijslag + andere
belastbare inkomsten.
socio-vitaal minimum :
minimumbedrag voor een
gezin om redelijk te le-
ven (28 674 fr. per
maand voor een echtpaar
met 1 student ten laste.
dus meer minimum dan so-
cio-vitaal) •

- studiekost : de onkos-
ten die een student méér
heeft dan wanneer ie ge-
woon thuis zou zitten
(geschat op 60 000 fr.).
Er wordt geen onder-
scheid meer gemaakt tus-
sen een universitair en
niet-universitair.

Een gezin met 1 student
ten laste zou dan geen
uitkering meer krijgen als
het een maandinkomen van
33 674 fr. heeft (= socio-
vitaal minimum + studie-
kost) • Voor deze groep zou
men dan leningen willen
invoeren, waarvan de
dienst voor studietoelagen
de rente geheel of gedeel-
telijk op zich zou nemen.

Eén principe

De ABVV-jongeren zijn tegen
het pr~ncipe van leningen :

- de kosten van het onder-
wijs (dat gratis zou moe-
ten verstrekt worden)
moeten door iedereen ge-

-dragen worden-In-vërhou-
ding tot het inkomen. Met
leningen worden de min-
derbegoeden gediskrimi-
neerd t.O.V. de rijken.

- de rente voor leningen
met een lange aflossings-
termijn liggen zo hoog
dat het geld beter met-
een als toelage uitge-
keerd kan worden.

Overigens eist- het ABVV
een studieloon voor stu-
denr.en , Wat dät inhoudt
zullen we zeer binnenkort
op dezè pagina's uiteenzet-
ten.

(verschenen in Jongerenkon-
takt, in De Morgen van 31.
01.81).

VVS-SVB
Het recht op onderwijs is
een onvervreemdbaar recht
00 vormino voor iedereen.Er mag qeén enkele drem-
pel zijr. van financi~le,
soc~ale of politieke aard
wat betreft de toegang
tot het hoger onderwijs.
Gratis onderwijs is een
'must' I Elke nieuw uit-
kerinosstelsel (zoals dit
nu uitoedacht wordt) bin-
nen he~ huidiqe beschik-
bare budget kan geen enke-
le fundamentele verbete-
'ring inhouden. Leninoen
moeten hoe dan ook uit de
wet op de studietoelagen
qeschraot worden. Zi~ ver-
hogen dè drempel tot-het
hoger ondenli j5 door meer
sociale selektie, verho-

cvP- JONGEREN
Efficiëntieverbetering steeds welkom,
afet ot inqen: niet

Principieel is het lovers-
waardig de beperkte midde-
len voor studiefinanciering
bij voorrang te reserveren
voor hen aie werkelijk be-
hoeftig zijn. Deze beper-
kingen contrasteren even-
wel met blijvende prestige-
uitgaven. Zowel leed- als
kostenverwekkend zijn de
enorme, typisch Belgische
niet-slaagcijfers bij de
H.O.-start. Studiebegelei-
ding, vooropleiding, op-
vang en pedagogische orga-
nisatie van H.O. zijn inef-
fici~nt. Maturiteitstrimes-
ters ter afsluiting van S.
0., integratie NUHO-UHO en
kreatie van tussenniveau's
met veelzijdige overscha7
kelmogelijkheden na een
"onvolledig geslaagd" jaar
zijn hier nuttig. Ze ver-

MLB'
Een studieinkomen
betaald door de
rijken.

Het huidige budget voor stu-
dietoelagen is ontoereikend.
Vele jongeren zien van ver-
der studeren af en gaan
werken om de direkte noden
van thuis te lenigen.
De herstelwet en de werk-
loosheid drukken meer en
meer gezinnen naar en onder
het socio-vitale minimwrr.
Heel wat rechten en ook het
recht op onderwijs komen
in het gedrang. Vooral de
uitbouw van kollektieve
voorzieningen kan de kosten
van het levensonderhoud
drukken. De openstelling
ervan voor de werkende be-
volking kan de tewerkstel-
ling ten goede komen.
Uiteindelijk is een studie-
inkomen, dat minstens de
st~diekosten dekt en dat
betaald wordt door de rij-
ken, het enige rechtvaar-
dige middel om het hoger
onderwijs echt gratis te
maken en de financiële
zelfstandigheid van de \
meerderjarigen te waarbor-
gen.
Op onderwijsvlak klagen we
de verspillende verzuiling
aan en bepleiten één demo-
kratisch en pluralistisch
net. De gevolgen van de
krisis moèten verder door
de rijken betaald: met 50
miljard door een belasting
op de fortuinen, met de 200
miljard van de fiskale
Ifraude, met de honderden
miljarp.ep ~ar~itaire win-
sten ih de ba~- en de ener-
giesektot' doo~ .•nationalisa-
tie ervan zonder schade-
loosstelling.

minderen kosten, drempel-
vrees en ongunstige psy-
chische weerslagen, en ver-
beteren demokratisering.
Studiebeurzen en differen-
ti~le inschrijvingsgelden
moeten op basis van zowel
inkomen als vermogen worden
berekend. Studieleningen,
ook voor levensonderhoud,
zijn nodig voor jongeren in
een moeilijke situati'e.
Kleine regionale instel-
lingen dienen uitgebreid of
afgeschaft als zij oneven-
redig duur zijn en/of one-
venredig veel studenten .
voeren naar duurdere rich-
tingen. Verlengde studie-
duur, vestigingswet en nu-
merus clausus blijven on-
verantwoord, en met hogere
voorstellen en besparingen
te omzeilen.

_SJW
VoorsteL 80smans een on-
aanv2ardba~r at~ernati~f.

SJW kan onmogelijk akkoord
gaan met dit voorstel B~s-
mans. 'Er verandert met de-
ze nieuwe beurzenverdeling
niets fundamenteels ten
opzicht~ van het vorige
systeem. De ene krijgt wat
meer, de andere wat min-
der. Het onderwijs wordt
er echter niet verder mee
gedemokratiseerd. De bur-
gerij is er trouwens he-
lemaal niet toe bereid dat
te doen ! Hun kaoitalis-
tisch sisteem~n-crisis
heeft geen enkele baat
meer bij massa's universi-
tair afgestudeerden:
Ook vinden wij de lance-
ring van de idee leningen
een gevaarlijk precedent.
De studentenbeweging moet
daarrond dan ook ten
zeerste op haar -hoede
zijn en moet het enige al-
ternatief. studie-inkomen,~
verder uitwerken en in
haar eisen,opnemen.

Tot slot willen we bena-
drukken dat de hele ont-
demokratisering niet los
mag gezien worden van de
hele soberheidspolitiek
van de burgerij en de re-
gering. Daarom is de soli-
dariteit met de arbeiders-
beweging, die nog harder
wordt aangevallen dan wij,
een noodzaak, Het is de-
zelfde strijd tegen de
anti-crisismaatregelen van
de burgerij.-Het is de-
zelfde strijd tegen het
kapitalistisch systéem
dat niet om de mens be-
staat maar om de winst
van enkelen.


