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AMENDEMENT III

Landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met financien,
om een gedeeltelijke kwijtschelding van studieschuld te verlenen (hierna: "landsverordening")
Van het lid:
Drs. C.A.S.D. Weyer

Het ontwerp wordt gewijzigd als volgt:

Uit artikel 1, lid 2, sub a, van de landsverordening komt het gedeelte "op of na 30 oktober 2009" te
vervallen.

Toelichting
De eenmansfractie Weyer kan zich evenals de Raad van Advies (zie paging 5 van het advies van de Raad

van Advies) niet vinden in het uitsluiten van afgestudeerden die voor 30 oktober 2009 zijn afgestudeerd
zoals opgenomen in artikel 1, lid 2, sub a, van de landsverordening. Deze beperking acht de

eenmansfractie Weyer discriminatoir, onredelijk en in strijd met algemene beginselen van behoorlijk
bestuur, in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel. De landsverordening dient iedere afgestudeerde op
een gelijke wijze te behandelen en indien de landsverordening als doel heeft het aantrekken van

afgestudeerden dan dient zij tevens van toepassing te zijn op afgestudeerden die voor 30 oktober 2009
zijn afgestudeerd. Een aanvaardbare rechtvaardiging voor dit onderscheid is niet door de regering
gegeven. De eenmansfractie Weyer is van mening dat dit discriminatoire onderscheid een verkeerd
signaal afgeeft aan de Arubaanse samenleving en bijdraagt aan polarisatie. Voor zover wegens

budgettaire overwegingen dit artikel op deze wijze is opgenomen, dient te worden opgemerkt dat
Amendement II en IV reeds een substantiele besparing zullen inhouden. Een alternatieve oplossing kan
tevens zijn om het percentage van de voorwaardelijke kwijtschelding te verlagen naar 20% of 25%. Niet
onbelangrijk is dat personen die voor 30 oktober 2009 zijn afgestudeerd desalniettemi een verzoek ex
artikel

landsverordening kunnen indienen en na een afwijzende besli' ing zijdens het
bestuursorgaan, dan wel het uitblijven van een beslissing binnen de LAR termijn, e
gerechtelijke
procedure kunnen aanspannen met een beroep op de algemene beginselen van behoorlij estuur.
1, lid 3, van de
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1.

drs. P.F.T. Croes

2.

ing. C.G. Dammers
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3.

drs. G.R. Herde
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4.

L.C. Jansen-Varlack

5.

drs. L.T. Kemp-Westerhof
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6.

drs. R.A. Lee
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7.

D.R. Rasmijn

8.

A.M. Sneek

9.

Mr. A.F. Tromp

10.

M.A. Tromp

11.

C.N. Velasquez

12.

J.D.E. Yrausquin

13.

ing. E. Briesen

14.

drs. M.J. Kelly

15.

mr. X.J. Ruiz-Maduro

16.

mr. J.E. Thijsen

17.

mr. E.C. Wever-Croes

18.

mr. A.C.G. Bikker

19.

drs. M.J. Lopez-Tromp

20.

drs. C.A.S.D. Weyer

21.

drs. M.G. Ras
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