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OVEREENKOMST TOT GELDLENING 

Startpakket Nederland 2018/2019 

 

 

De ondergetekenden: 

 

De publiekrechtelijke rechtspersoon Land Aruba, hierna te noemen “het Land”, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw mr. X.J. Ruiz-Maduro, minister van 

Financiën, Economische Zaken en Cultuur, kantoorhoudende aan de L.G. Smith Boulevard 

76, Oranjestad, Aruba, hierna te noemen: “Geldgever”; 

 

En de student (naam voluit) 

............................................................................................................................................... 

..........................................................geboren op ................................................................,  

te .........................................................., wonende te ........................................................... 

.............................................................., persoonsnummer .................................................. 

 

hierna te noemen "Geldnemer" 

 

bij minderjarigheid van de student diens wettelijke vertegenwoordiger(s):  

de heer ................................................................................................................................,  

geboren op ........................................................., te ..........................................................., 

wonende te ...................................................................................................................en/of 

mevrouw .............................................................................................................................., 

geboren op ........................................................., te ..........................................................., 

wonende te ........................................................................................................................... 

 
 

In aanmerking nemende: 

- dat de Geldgever bereid is een geldlening te verstrekken aan de Geldnemer ten 

behoeve van het volgen van een studie op hbo-niveau of hoger in Nederland; 

- dat de Geldnemer aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een 

studielening; 

- dat ingevolge artikel 4, eerste lid van de Landsverordening van 13 juli 2006 tot 

vaststelling van de begroting van het ministerie van Financiën en Economische Zaken 

voor het dienstjaar 2006 en tot machtiging van de minister van Financiën en 

Economische Zaken om dienstverleningsovereenkomsten met bancaire instellingen 

aan te gaan en om studieleningen te verstrekken (AB 2006 no. 36), de minister belast 
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met financiële aangelegenheden wordt gemachtigd om studieleningen te verstrekken 

en om deze studielening aan te gaan, zonodig in afwijking van artikel 22, tweede lid, 

van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72) voor een periode langer dan 

vijf jaar; 

- dat deze overeenkomst wordt aangegaan met inachtneming van het Landsbesluit 

voorwaarden studieleningen van 12 mei 2017 no. 2, DWJZ/637/17, waarvan een kopie 

aan de Geldnemer ter beschikking is gesteld; 

- dat partijen de nadere voorwaarden van deze geldlening bij schriftelijke overeenkomst 

wensen te regelen; 

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1 Hoofdsom 

1.  De Geldgever verstrekt aan de Geldnemer een startbedrag exclusief de verschuldigde 

rente van Afl. 15.000,- voor de gehele studieperiode, welk bedrag de Geldnemer in 

leen aanvaardt, teneinde met ingang van het studiejaar 2018/2019 in Nederland een 

studie te volgen. 

2. De uitbetaling van de studielening geschiedt eenmalig. 

3. Een reisticketkrediet en/of verzekeringskrediet zijn eventueel inbegrepen in de 

hoofdsom.  

 

Artikel 2 Rente 

De enkelvoudige rente van 2% wordt jaarlijks berekend tijdens de aflossingsperiode.  

 

Artikel 3 Looptijd 

De looptijd van de studielening vangt aan op het moment dat de studieleningovereenkomst 

ingaat en eindigt op het moment waarop de debiteur aan zijn laatste aflossingsverplichting 

heeft voldaan. 

 

Artikel 4 Wijze van uitbetaling 

De bedragen van de studielening worden in Arubaanse florins op een door de Geldnemer 

aan te wijzen lokale bankrekening gestort.  

 

Artikel 5 Informatieplicht Geldnemer 

De Geldnemer is gehouden: 

a.  de directeur van de Directie Onderwijs schriftelijk in kennis te stellen van de 

studievoortgang telkens na afloop van een semester en uiterlijk twee maanden na 

afloop van ieder studiejaar; 

b.  de directeur van de Directie Onderwijs schriftelijk in kennis te stellen van het moment 

van: 

1. het voltooien van de opleiding; 

2. het definitief staken van de opleiding; 

3. een studiewijziging; 
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4. een verandering van nationaliteit; 

5. wijzigingen in woonplaats in verband met stages en tijdelijke studie uitwisseling; 

6. adreswijzigingen gedurende de studie en de aflossingsperiode; 

c. de door de directeur van de Directie Onderwijs te geven aanwijzingen nauwkeurig op 

te volgen en volledig mee te werken bij de door hen uit te voeren voortgangsbewaking. 

 

Artikel 6 Informatieplicht Geldgever 

De Geldnemer ontvangt van de directeur van de Directie Financiën binnen twee maanden 

een compleet overzicht van de opbouw van de geleende bedragen: 

a. op diens schriftelijk verzoek; 

b. indien zich een beëindigingsgrond als bedoeld in artikel 20 of 23 van het Landsbesluit 

voorwaarden studieleningen voordoet; 

c. na afloop van ieder kalenderjaar, tenzij deze informatie langs elektronische weg voor 

de Geldnemer zelf beschikbaar is; 

d. bij wijziging van een opleiding. 

  

Artikel 7 Aflossing studieschuld 

1.  De Geldnemer is: 

a. verplicht om zich binnen één maand na ontvangst van het overzicht van zijn 

studieschuld te wenden tot de directeur van de Directie Financiën voor de aflossing; 

b. verplicht om zijn studieschuld, vermeerderd met de verschuldigde rente, af te lossen 

in maximaal 20 jaar; 

c. bevoegd om op basis van een draagkrachtmeting een betalingsregeling te treffen; 

2. De aflossing van de studieschuld vangt aan binnen twaalf maanden volgend op de 

datum van het voltooien of het definitief staken van de opleiding, welk tijdvak wordt 

aangeduid als de aflossingsvrije periode; 

3. Het in het voorgaande lid genoemde tijdvak zal worden verlengd met de studieperiode 

van een opleiding indien daarmee wordt aangevangen binnen één jaar aansluitend op 

een opleiding waarvoor een eerdere studielening was verkregen; 

4. De Geldnemer is te allen tijde bevoegd tot volledige of gedeeltelijke vervroegde 

aflossing van de studieschuld; 

5. Bij het in gebreke blijven van de aflossing van de studieschuld komen de incassokosten 

die hierdoor zijn ontstaan voor rekening van de Geldnemer; 

6. De aflossing van de studieschuld geschiedt in Arubaanse florins. 

 

Artikel 8 Informatieplicht gedurende de aflossingsperiode 

De Geldnemer is verplicht om aan het begin van de aflossingsperiode schriftelijke 

informatie te verstrekken aan de directeur van de Directie Financiën omtrent zijn feitelijke 

woonadres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien er zich wijzigingen hierin voordoen 

tijdens de aflossingsperiode dienen deze terstond aan de directeur van de Directie 

Financiën te worden bericht. 
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Artikel 9  Korting studieschuld 

De Geldnemer komt in aanmerking voor een korting op zijn openstaande studieschuld bij 

terugkeer naar Aruba of indien deze studieschuld in één keer wordt afgelost conform de 

voorwaarden opgenomen in de Landsverordening kwijtschelding studieschuld (AB 2011 

no.70). 

    
Artikel 10 Wijziging overeenkomst 

Deze overeenkomst kan slechts met schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden 

gewijzigd.  

 
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op deze overeenkomst is het Arubaans recht van toepassing. 

2. Eventuele geschillen voortvloeiende over de inhoud en uitvoering van deze 

overeenkomst zullen worden beslecht door het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.  

 

 

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend op ……………………………………............  

te Oranjestad, Aruba. 

 

 

De Geldgever       De Geldnemer 

 

 

 

______________________     ______________________ 

De minister van Financiën,   De student 

Economische Zaken en     dhr./mw. ............................. 

Cultuur, namens deze,  

de directeur Directie Financiën      

 

 

 

De wettelijke vertegenwoordiger (indien van toepassing) 

 

 

______________________      

 

dhr./mw. ....................................     

 

 

 

Bijlage:  Landsbesluit voorwaarden studielening van 12 mei 2017 no. 2;              

Landsverordening kwijtschelding studieschuld (AB 2011 no.70). 


