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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:

Artikel

1, lid 2, sub b,

van de landsverordening komt te vervallen.

Toelichting
De eenmansfractie Weyer heeft vernomen dat vele studenten hun studie niet binnen de nominale
studietijd afronden, althans dat de mogelijkheid bestaat dat studenten hun studie niet binnen de
nominale studietijd afronden, hetgeen talloze oorzaken kan hebben, zoals bijvoorbeeld
aanpassingsproblemen, heimwee, taalbarrieres etc. Het vorenstaande kan inhouden dat een student
voor een studie met een nominale studieduur van 4 jaar, bijvoorbeeld 5 jaar gebruik maakt van de

Aruba-lening. Artikel

1, lid 2,

sub b, van de landsverordening kent de voorwaardelijke kwijtschelding

slechts toe indien de afgestudeerde zijn/haar studie heeft afgerond binnen de nominale studieduur of
binnen de looptijd van de studielening. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de bedoeling van de

landsverordening

is

om ook aan studenten die een studielening voor bijvoorbeeld 6 jaar hebben

aangevraagd voor studie van 4 jaar in aanmerking zullen komen voor de voorwaardelijke kwijtschelding
en deze voorwaardelijke kwijtschelding betrekking zal hebben op het totaal geleende bedrag, d.w.z.

betrekking hebbende op de
eenmansfractie Weyer

is

jaren, althans wordt deze mogelijkheid thans open gelaten. De
van mening dat mede gezien de financiele gevolgen van de landsverordening
6

en het moeten stimuleren van het afronden van een studie binnen de nominale studietijd, althans zo

spoedig mogelijk, de kwijtschelding niet dient te worden gegeven over de totale studieschuld, maar

uitsluitend voor de omvang van de studieschuld betreffende de nominate studieduur (uiteraard slechts
na het hebben afgerond van de studie), hetgeen ook aansluit bij het beleid van de DUO-IBG groep.
Voorts dient derhalve te worden verwijderd uit de landsverordening het vereiste dat de studie binnen
de nominale studieduur of binnen de looptijd van de studielening de studie dient te zijn afgerond,

aangezien deze voorwaarde niet aansluit bij het doel en de strekking van de landsverordening, immers
het bevorderen van de terugkeer van Arubaanse afgestudeerden. Irrelevant is de periode waarbinnen
een persoon zijn/haar studie heeft afgerond, voor de Arubaanse kenniseconomie is slechts van belang of
de studie is afgerond en de afgestudeerde naar Aruba is teruggeleerd. Ook afgestudeerden die wegens

persoonlijke omstandigheden langer over een studie hebben gedaan, komen dan in as
erking voor de
voorwaardelijke kwijtschelding, met de beperking dat de voorwaardelijke kwijtsche din slechts van
toepassing zal zijn op het geleende bedrag betreffende de nominale studieduur van de fg studeerde.
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1.

drs. P.F.T. Croes

2.

ing. C.G. Dammers

3.

drs. G.R. Herde

K

4.

L.C. Jansen-Varlack

5.

drs. L.T. Kemp-Westerhof

K

6.

drs. R.A. Lee

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.
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