
RvA 76-11 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

  

 

 
Uw kenmerk: LV-11/0013 uw brief: 8-4-2011  Ons kenmerk: RvA 76-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening houdende    

machtiging van de minister, belast met 

financiën, om een gedeeltelijke kwijt- 

schelding van studieschuld te verlenen 

 

 

  Oranjestad,    25 mei 2011 

            Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening houdende machtiging van de minister, belast met financiën, om een 

gedeeltelijke kwijtschelding van studieschuld te verlenen, moge de Raad Uwe Excellentie 

het volgende berichten. 

 

 Het onderhavige ontwerp strekt tot kwijtschelding van 30% van de studieschuld 

van afgestudeerden en tot machtiging daartoe van de minister, belast met Financiën. Uit 

de memorie van toelichting leidt de Raad af dat voornoemde mogelijkheid tot 

gedeeltelijke kwijtschelding van studieschuld wordt voorgesteld teneinde Arubaanse 

afgestudeerden die een Arubaanse studielening (Arubalening) zijn aangegaan met het 

Land en gevestigd zijn in het buitenland - veelal het land waar zij hebben gestudeerd – te 

stimuleren terug te keren na Aruba. De Raad maakt ondermeer opmerkingen over de 

probleemstelling en de probleeminventarisatie die aan het ontwerp ten grondslag liggen, 

alsmede terzake de wetstechnische opzet van het ontwerp en het toepassingsbereik ervan. 

 

1. De Raad is van oordeel dat noch uit het ontwerp noch uit de memorie van 

toelichting blijkt waarom de voorgestelde stimuleringsmaatregel gewenst is. De enkele 

verwijzing naar het regeerprogramma volstaat hiertoe niet. De Raad acht het noodzakelijk 

dat de redenen worden aangegeven waarom terugkeer van in het buitenland 

afgestudeerden met een Arubalening thans wenselijk dan wel noodzakelijk wordt geacht. 

Hiertoe is het nodig dat in de memorie van toelichting een analyse wordt opgenomen van 

het functioneren van de Arubaanse arbeidsmarkt en de (gewenste) inrichting daarvan 

alsmede van de problemen die zich aldaar voordoen met betrekking tot de 

arbeidsparticipatie. 

 

2. In de memorie van toelichting wordt onder verwijzing naar het regeerprogramma 

‘ARUBA ’RIBA 2009-2013’ gesteld dat de regering de terugkeer van Arubaanse 

professionals wenst te stimuleren nadat drempels die deze terugkeer verhinderen zijn 

geïnventariseerd
1
. De Raad vraagt zich af of tussen de totstandkoming van het 
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regeerprogramma en de voorlegging van het ontwerp ter advisering aan de Raad 

onderzoek is gedaan naar de redenen waarom afgestudeerden niet terugkeren naar Aruba 

na afronding van hun studie. De Raad constateert dat de memorie van toelichting geen 

inzicht geeft in de drempels die er voor de gewenste terugkeer van afgestudeerden 

bestaan. Volstaan wordt met de vaststelling dat de hoogte van de studieschuld een reden 

is voor het niet terugkeren van de betreffende afgestudeerden zonder aan te geven 

hoeveel personen dit hebben verklaard. Het komt de Raad voor dat deze problematiek 

niet alleen wordt veroorzaakt door de hoogte van de studieschuld. Teneinde de 

voorgestelde kwijtschelding op doelmatigheid te kunnen toetsen, acht de Raad het 

noodzakelijk dat er een probleeminventarisatie plaatsvindt terzake de oorzaken van het 

niet terugkeren van in het buitenland afgestudeerde Arubaanse professionals. Bij deze 

inventarisatie zou het loon- en prijspeil in het buitenland (Nederland), de 

arbeidsomstandigheden, de groeimogelijkheden voor werknemers in het buitenland en het 

algehele leefklimaat kunnen worden betrokken. De Raad beveelt derhalve aan een 

deugdelijke probleeminventarisatie uit te voeren ten aanzien van de oorzaken voor het 

niet terugkeren van in het buitenland afgestudeerde Arubaanse professionals voordat 

besloten wordt tot realisering van stimuleringsmaatregelen. Mocht voornoemde 

probleeminventarisatie reeds zijn uitgevoerd dan adviseert de Raad de uitkomsten 

daarvan te vermelden in de memorie van toelichting. 

 

3. De Raad stelt vast dat onduidelijk is hoeveel afgestudeerden voor toekenning van 

de voorgestelde kwijtschelding in aanmerking komen. In het licht van de voorwaarden 

genoemd in voorgesteld artikel 1, tweede lid, onderdeel b, acht de Raad het van belang 

dat wordt aangegeven welk percentage van de in het verleden in het buitenland 

afgestudeerden zijn of haar studie binnen de nominale studieduur dan wel binnen de 

looptijd van de Arubalening heeft afgerond. Dit percentage dient vervolgens te worden 

gerelateerd aan de omvang van de groep studenten die thans in het buitenland studeert. 

Op deze wijze zou een onderbouwde prognose kunnen worden opgesteld van het 

(maximale) aantal studenten dat voor toekenning van de voorgestelde kwijtschelding in 

aanmerking kan komen. Mede met het oog op een deugdelijk onderbouwing van de met 

de invoering van het ontwerp gemoeide kosten, welke thans ontbreekt, acht de Raad het 

ontbreken van voornoemde prognose een ernstig manco in de memorie van toelichting. 

Ten aanzien van de nominale studieduur wijst de Raad er op dat deze per studierichting 

kan verschillen. In de toelichting wordt uitgegaan van een nominale studieduur van vier 

jaren
2
, echter deze kan naar menig van de Raad ook een langere periode bedragen. De 

Raad is van oordeel dat bij een langere nominale studieduur de kans groter is dat een 

student gedurende de studie vertraging oploopt. De Raad vraagt aandacht voor deze 

situatie en beveelt aan ten behoeve van studies met een langere nominale studieduur dan 

4 jaar in voorgesteld artikel 1, tweede lid, onderdeel b, een voorziening te treffen. 

 

4. Met betrekking tot de voorwaarden zoals genoemd in voorgesteld artikel 1, 

tweede lid, onderdelen c en d, onderkent de Raad dat op voorhand wellicht niet volledig 

is in te schatten of en, zo ja,  hoeveel in het buitenland afgestudeerden zullen terugkeren 

en werk zullen vinden op de Arubaanse arbeidsmarkt. Ook de memorie van toelichting 

geeft hieromtrent geen onderbouwde prognose. Gezien deze onzekerheid omtrent het 

aantal in het buitenland afgestudeerden dat naar Aruba zal terugkeren op grond van de 

voorgestelde stimuleringsmaatregel beveelt de Raad aan om in het ontwerp een 

evaluatiebepaling op te nemen teneinde bijvoorbeeld tweejaarlijks de Staten te 

informeren over de effectiviteit van de in het ontwerp geregelde maatregel.  
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Voorts vraagt de Raad zich ten aanzien van de kwijtschelding af in hoeverre is voorzien 

in een actieve begeleiding en voorzieningen zijdens de overheid van teruggekeerde 

professionals die geen baan hebben c.q. kunnen vinden. 

 

5. Ten aanzien van de effectiviteit van de voorgestelde stimuleringsmaatregel merkt 

de Raad op dat het financiële voordeel dat door de in het buitenland afgestudeerde en 

naar Aruba teruggekeerde persoon beduidend minder (dan 30%) zal kunnen zijn. In de 

toelichting wordt terecht opgemerkt dat in het buitenland afgestudeerden veelal niet 

slechts een Arubalening hebben afgesloten maar ook een studieschuld hebben 

opgebouwd bij de Nederlandse Dienst Uitvoering Onderwijs. Indien de betreffende 

afgestudeerde in Nederland werkzaam is zullen beide studieschulden worden 

terugbetaald in de Nederlandse valuta, zijnde de euro. Het moge bekend worden 

verondersteld dat de wisselkoers van de euro ten opzicht van de Arubaanse florin reeds 

geruime tijd stabiel is en gunstig voor degene die de studieschuld afbetaalt in euro. In het 

geval de afgestudeerde naar Aruba terugkeert en werk vindt zal de studieschuld worden 

terugbetaald in Arubaanse florin hetgeen voor de betrokkene, gezien de alsdan 

ongunstige wisselkoers, nadelig is. De Raad vraagt zich derhalve af of het gewenste 

effect van de voorgestelde kwijtschelding door de hiervoor geschetste situatie niet 

dermate wordt ondermijnd dat daardoor de stimulans tot terugkeer vermindert of geheel 

verdwijnt. 

In dit verband merkt de Raad nog op dat de effectiviteit van de voorgestelde 

kwijtschelding tevens onder druk kan komen te staan door de voorwaarde dat de studie 

binnen de nominale studieduur dient te worden afgerond zoals neergelegd in artikel 1, 

tweede lid, onderdeel b van het ontwerp. De Raad vraagt zich derhalve af hoe de 

betreffende voorwaarde zich verhoudt met het doel van het ontwerp, zijnde de verhoging 

van de arbeidsparticipatie
3
. De toelichting ware met een beschouwing terzake uit te 

breiden. 

 

6. In voorgesteld artikel 1, tweede lid, onderdeel a, wordt gesteld dat een 

afgestudeerde slechts voor gedeeltelijke kwijtschelding van zijn studieschuld in 

aanmerking kan komen indien hij zijn studie heeft afgerond op of na 30 oktober 2009. In 

de memorie van toelichting wordt de keuze voor deze datum gemotiveerd met de 

opvatting dat op 30 oktober 2009 het huidige kabinet aantrad dat een consistent beleid 

voorstaat om de remigratie van professionals te bevorderen
4
. De Raad kan zich met deze 

voorwaarde niet verenigen. Met betrekking tot wetgeving dient de regering als 

staatsrechtelijk continuüm te worden beschouwd. De politieke samenstelling van de 

regering is in dit kader niet relevant. Wetgeving dient immers objectief voor eenieder te 

gelden. Hierbij dient het belang van de justitiabele, ten behoeve van wie die wetgeving 

zal gelden, voorop te staan. In dit licht past het derhalve niet dat in wetgeving politiek 

wordt bedreven. Niet valt in te zien waarom een persoon die op 30 oktober 2009 is 

afgestudeerd wel, en een persoon die op 29 oktober 2009 is afgestudeerd niet voor 

gedeeltelijke kwijtschelding van studieschuld in aanmerking komt. De Raad acht het 

derhalve noodzakelijk dat de datum waarop de afgestudeerde zijn studie heeft afgerond 

met het oog op het in aanmerking te kunnen komen voor gedeeltelijke kwijtschelding van 

zijn studieschuld op een objectieve wijze wordt bepaald en van een deugdelijke 

motivering wordt voorzien. Indien geen objectieve reden is aan te wijzen waarom de 

datum waarop een persoon is afgestudeerd dient te liggen voor de inwerkingtredings- 

                                                 
3
 Zie punt 9 

4
 MvT, p.2 



RvA 76-11 

 

 4 

 

datum van het onderhavige ontwerp dan beveelt de Raad aan om aan de betreffende 

voorwaarde onmiddellijke werking toe te kennen. 

 

7. De Raad stelt vast dat het ontwerp wetstechnisch is vormgegeven als een 

machtigingverordening. De opvatting van de regering dat de burger geen rechten kan 

ontlenen aan een machtingsverordening en dat aan hem daarin geen plichten kunnen 

worden opgelegd
5
 wordt door de Raad onderschreven. De Raad vraagt zich echter af 

waarom het wenselijk zou zijn om de betreffende afgestudeerden een recht (onder 

voorwaarden) op gedeeltelijke kwijtschelding van studieschuld te onthouden. Vanuit 

wetstechnisch oogpunt bestaat daartegen naar de mening van de Raad geen bezwaar. In 

een landsverordening zou de bevoegdheid aan de betrokken minister kunnen worden 

toegedeeld tot toekenning van gedeeltelijke kwijtschelding van studieschuld en de 

voorwaarden waaronder deze plaatsvindt. Hierdoor zou de aanspraak daarop door de 

afgestudeerde en zijn verplichtingen kunnen worden geformaliseerd en kan in een 

deugdelijke rechtsbescherming worden voorzien. Vervolgens zouden de voorwaarden 

waaronder tot toekenning van kwijtschelding van studieschuld wordt overgegaan, kunnen 

worden geregeld waarna de minister wordt gemachtigd tot kwijtschelding. Op deze wijze 

geregeld zou de laatste volzin van voorgesteld artikel 1, eerste lid, en artikel 3 niet nodig 

zijn. De Raad geeft in overweging het ontwerp in de hiervoor beschreven zin in te 

richten. 

 

8.  Op pagina 4, van de memorie van toelichting wordt gesteld dat het Land door de 

verleende kwijtscheldingen op den duur meer aflossing zal terugkrijgen dan thans het 

geval is. De Raad leidt hieruit af dat er kennelijk problemen bestaan met betrekking tot de 

invordering van Arubaleningen door het Land. De vraag rijst derhalve hoe zal worden 

gewaarborgd dat afgestudeerden met een Arubalening die niet in aanmerking komen of 

zijn gekomen voor de voorgestelde kwijtschelding deze studielening aan het Land terug 

zullen betalen.  

 

9. Naar de mening van de Raad heeft het ontwerp ten doel vergroting van de 

arbeidsparticipatie van afgestudeerde Arubaanse studenten op de Arubaanse arbeidsmarkt 

te bewerkstelligen. Derhalve is de Raad van oordeel dat de inrichting en het functioneren 

van de arbeidsmarkt primair een verantwoordelijkheid is van de minister van Toerisme, 

Transport en Arbeid die derhalve mede het onderhavige ontwerp zou dienen te 

ondertekenen. 

  

De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling 

van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit ontwerp aan de 

Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn 

gehouden. 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

__________________    ____________ 

mr. H.A. van der Wal     mr. A.J. Swaen 
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