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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN
WETENSCHAP
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 12 november 2019
Hierbij zend ik u mijn reactie op uw brief van 10 oktober 2019 waarin u mij
vraagt om een reactie op een brief van een oud-student met een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
In het kader van de privacy van de oud-student zal ik hierbij in algemene
zin uiteenzetten wat het beleid is van DUO met betrekking tot de wettelijke
en minnelijke schuldsanering. DUO hanteert voor de minnelijke schuldsanering hetzelfde beleid als voor de wettelijke schuldsanering. De
bewindvoerder van de betreffende oud-student is door DUO per brief van
29 augustus 2019 geïnformeerd over de persoonlijke situatie.
Als iemand is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP), dan zal
de rechtbank een bewindvoerder toewijzen en wordt er een plan van
aanpak opgesteld. DUO werkt mee aan de wettelijke verplichte schuldsaneringen. Dit betekent dat achterstallige betalingen mee kunnen lopen in
de schuldenregeling en (gedeeltelijk) kunnen worden kwijtgescholden. De
totale studieschuld wordt niet kwijtgescholden. Tijdens de schuldsaneringsperiode wordt de totale studieschuld wel bevroren en worden de
maandelijkse betalingen stopgezet. Nadat de schuldsaneringsperiode is
beëindigd, is de debiteur verplicht om weer aan de maandelijkse
betalingen te voldoen.
Indien de debiteur niet aan de maandelijkse betalingsverplichting kan
voldoen, dan kan er een verzoek worden ingediend om het maandelijkse
bedrag te verlagen. Tevens is er ook de mogelijkheid om een aflossingsvrije periode aan te vragen. Met deze mogelijkheden stelt DUO de
debiteur in staat om binnen de beschikbare financiële ruimte aan de
betalingsverplichting te voldoen.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
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