
Het gaat om ruim 68 procent
van het totaal aantal van 3.579 op
Curaçao wonende ex-studenten.
Zo’n 6 procent (222) is nog niet
aflossingsplichtig en 812 (23
procent) hebben een betalings-
regeling conform de draag-
krachtregeling. 

Dit blijkt uit een gisteren aan
de voorzitter van de vaste com-
missie Onderwijs in de Tweede
Kamer, Agnes Wolbert, aange-
boden rapport ‘Schuldenproble-
matiek’. Het rapport is meege-
nomen in het Ipko en de aanbe-
velingen worden integraal
overgenomen in de Ipko-afspra-
ken. Het grootste probleem van
deze ex-studenten, zo staat in de
rapportage, is dat de meeste stu-
denten zowel een studieschuld
bij DUO als bij de Stichting Stu-
diefinanciering Curaçao (SSC)
hebben, waar zij bij elk 30 pro-
cent van het inkomen moeten
betalen aan aflossing. ,,Beide in-
stanties houden geen rekening
met elkaar bij het terugbetalen
van de opgebouwde studie-
schuld. En wanneer deze ex-stu-
dent aangeeft dat deze handel-
wijze hem forceert en hij niet
kan betalen, wordt hij aange-
merkt als wanbetaler”, aldus het
rapport. Verder wordt geconsta-
teerd dat een grote groep van de-
ze ex-studenten verstrikt is ge-
raakt in een schuldenweb tussen
SSC, DUO, de door deze instan-
ties aangetrokken deurwaarders
en het gerecht. Zij hebben on-
voldoende informatie en inzicht
in de opbouw van hun schuld en
door de koersverschillen en de
inningmethodiek lijkt de schuld
voor de ex-student eindeloos.
Een groep van 600 studenten
diende daarom begin juni vorig
jaar een petitie in bij de Neder-
landse mnister van Onderwijs
Mariëtte (Jet) Bussemaker, met
het verzoek om de belangen te
behartigen van de ex-studenten
uit het Caribische deel van het
Koninkrijk en een gelijkwaardi-
ge behandeling te bewerkstelli-
gen waarbij gekomen kon wor-
den tot een redelijke en billijke
betalingsregeling. Er is daarna
naar dezelfde minister nog een
petitie uitgaan waarbij de ex-stu-
denten onder andere verzocht
hebben om geen nieuwe dos-
siers meer naar de deurwaarder
te sturen, een nieuwe aanpak
voor dossiers met een betalings-
achterstand op te stellen, concre-
te afspraken te maken met DUO
over de incassoprocedure en
onderzoek te doen naar de
rechtsgeldigheid van de incasso-
praktijken van Gerechtsdeur-

waarders & Incassokantoor 
Souman|Hermanus (Souman).
Na het Ipko-overleg zijn hier
hoopvolle afspraken uit voort 
gekomen, zoals blijkt uit een

verslag van de correspondent. 

Hoop voor studenten
met schuld
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De Curaçaose Statenleden bieden het rapport ‘Schuldenproble-
matiek’ aan. Vlnr. Agnes Wolbert, voorzitter vaste Kamercommissie
Onderwijs, Zita-Jesus-Leito (PAR), Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) en
Statengriffier Silvin Cijntje. FOTO IPKO 

DUO telt ruim 68
procent wanbetalers
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er zijn 2.439 Curaçaose ex-studenten die nu op Curaçao wonen, maar die
in Nederland als wanbetaler aangemerkt staan vanwege een studieschuld die zij heb-
ben opgebouwd bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 
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