Koopkrachtplaatjes voor studenten
Hoeveel gaan hogeronderwijsstudenten erop achteruit door de bezuinigingsmaatregelen van de kabinetten Rutte I en Rutte II? De regering vond het tot nog toe niet de moeite waard om daar een koopkrachtplaatje van te maken. Petra Vissers (Hoger OnderwijsPersbureau) heeft er wel twee artikelen aan gewijd,
maar daar word je toch niet veel wijzer van (TUDelta 7/11/2012, 15/11/2012).1 Om iets over de koopkracht anno 2012 te zeggen, moet je vooronderstellingen maken over het totale studenteninkomen, inclusief de gebruikswaarde van het studentenreisproduct. En om het koopkrachtverlies in 2017 ten opzichte
van 2012 te berekenen, moet je de effecten van álle overheidsmaatregelen in de beschouwing betrekken.
Bovendien moet je naar mijn gevoel een virtuele post Rentelasten opvoeren omdat studenten meer zullen
moeten gaan lenen om hun lastenverhogingen te compenseren. Ik weet niet zoveel van geldzaken, maar
hieronder heb ik twee tabelletjes gemaakt, die volgens mij zouden moeten ingevuld om het koopkrachtverlies van uitwonende en thuiswonende studenten te berekenen. Ik geef ze graag voor beter.
Tabel A: Netto inkomsten per jaar, in euro (2012, gebaseerd op het DUO-tijdvak van sept t/m dec)2

1. Basisbeurs
2. Ouderbijdrage of Aanvullende beurs (of Netto eigen arbeidsinkomen)
3a. Lenen of Extra ouderbijdrage (of Netto eigen arbeidsinkomen): tbv collegegeld
3b. Lenen of Extra ouderbijdrage (of Netto eigen arbeidsinkomen): tbv overige
Subtotaal Normbudget DUO
4. Zorgtoeslag
8. Overige Netto eigen arbeidsinkomen (of Extra ouderbijdrage)
Totaal Inkomsten 2012 (excl. inkomsten in natura)
5a. Studentenreisproduct: kosteloze reiskilometers *
5b. Studentenreisproduct: overige reiskilometers (40% korting op vol tarief)
Totaal Inkomsten 2012 (incl. inkomsten in natura) = Post P

Uitwonende
meerderjarige
student h.o.
3.194,76
2.935,20
1.770,96
3.406,32
11.307,24
828,00
p.m.
12.135,24

Thuiswonende
meerderjarige
student h.o.
1.147,32
2.696,16
1.770,96
3.406,32
9.020,76
828,00
p.m.
9.848,76

p.m.

p.m.

Tabel B: Lastenverhogingen ten gevolge van overheidsmaatregelen: 2017 t.o.v. 2012, in euro

1. Afschaffing basisbeurs
4. Zorglasten minus Zorgtoeslag (exclusief eigen risico)
5. Studentenreisproduct: kortingskaart i.p.v. OV-kaart *
6. Verhoging van collegegeld
7. Verhoging van indirecte belastingen, waaronder BTW
8. Directe belastingen op Bruto eigen arbeidsinkomen
Subtotaal Lastenverhogingen
9. Reservering voor toekomstige rentelasten **
Totaal Lastenverhogingen (in euro's) = Post Q
Percentueel koopkrachtverlies (Q/P x100%)

Werkstudent:
k€ 6 netto
arb.inkomen
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

Uitwonende
meerderjarige
student h.o.
3.194,76

Thuiswonende
meerderjarige
student h.o.
1.147,32

p.m.

p.m.

*

Gesteld dat uitwonende studenten tijdens de gratis reisuren gemiddeld jaarlijks 8.000 en thuiswonende studenten gemiddeld jaarlijks 12.000 reiskilometers ad € 0,25 verbruiken, dan is de gebruikswaarde van hun OV-kaart minimaal € 2.000,resp. € 3.000,-.3 Gesteld vervolgens dat ze in de toekomst met de kortingskaart 60% van dat bedrag zelf moeten betalen,
dan is hun jaarlijkse lastenverhoging gemiddeld € 1.200,- resp. € 1.800,-.
** Vooronderstelling: het Subtotaal Lastenverhogingen wordt geleend bij DUO met een vijftienjarig (?) aflossingsschema.
Gereserveerd wordt het totaal van de rentelasten dat aan het eind van de aflossingsperiode betaald zal zijn.
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