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1. Deze Voorwaarden Studiefinanciering van het Fonds 

Studiefinanciering Suriname, ingesteld bij Staatsbesluit 

“Besluit Studiefinanciering” (S.B. 2009 no. 119; 

gewijzigd bij S.B. 2015 no. 4), zijn dezelfde als de regels 

vervat in “Besluit Studiefinanciering” met de nadere 

uitwerking van de voorwaarden in de bijbehorende 

beschikkingen van de Minister van Onderwijs, 

Wetenschap en Cultuur: ”Reglement Beheer 

Studiefinanciering” en “Uitvoeringsbeschikking 

Studiefinanciering”. 

2. Op alle betrekkingen tussen de Nationale 

Ontwikkelingsbank van Suriname N.V., in haar 

hoedanigheid van Beheerder van het Fonds 

Studiefinanciering Suriname, hierna te noemen “NOB” en 

haar cliënten (de Student/de Arts in Opleiding of 

Academici in Opleiding(A.I.O.)/de Medeschuldenaar/de 

Borg/ Wettelijke 

vertegenwoordiger/Voogd/Echtgeno(o)t(e)), zijn deze  

Voorwaarden Studiefinanciering van toepassing, alsmede 

het Surinaams recht, voor zover daarvan in deze 

voorwaarden niet is afgeweken.     

3. De cliënt geeft te kennen zich er ten volle van bewust te 

zijn dat de middelen die uit hoofde van deze 

leningsovereenkomst worden verkregen uitsluitend 

mogen worden aangewend voor de financiering van de 

kosten ten behoeve van de studie van de Student/A.I.O 

zoals in de leningsovereenkomst vermeld, waaronder 

persoonlijke directe en de indirecte studiekosten. 

4. De cliënt is verplicht om de NOB terstond in kennis te 

stellen indien de Student/A.I.O de studie staakt. 

5. De Student/A.I.O. is verplicht om verandering van studie 

of enige stagnatie in de studie van welke aard dan ook, 

met aangeven van de argumenten voor overstap naar een 

andere studie terstond (op het moment dat dit zich 

voordoet) te melden aan de NOB. 

6. De cliënt geeft te kennen dat de reeds genoten 

studielening van de studie welke niet wordt of is 

afgerond, onder alle omstandigheden terugbetaald moet 

worden.  

7. Indien de Student/A.I.O. niet geargumenteerd kan 

aantonen, waarom de overstap naar een andere studie 

noodzakelijk is, moet de reeds verstrekte lening in het 

geheel (debetsaldo NOB per datum van opzegging) direct 

worden terugbetaald.  

8. De Student/A.I.O. verklaart zich ervan bewust te zijn dat 

ook indien hij/zij besluit om zijn/haar studie vroegtijdig te 

staken, zijn/haar totale schuld voortvloeiende uit deze 

leningsovereenkomst terstond terug betaald moet worden.  

9. Indien mocht blijken dat de A.I.O. gedurende de 

buitenlandse stage anderszins alsnog in aanmerking komt 

voor een andere toelage, zal hij/zij de NOB terstond 

hiervan in kennis stellen en aangeven of voortzetting van 

de studielening gewenst is. In geen geval mag de A.I.O. 

zijn/haar schuld aan de NOB doen achterstellen op enig 

ander schuld die hij/zij aangaat of zal aangaan. 

10. De terugbetaling van de reeds door de NOB uitgekeerde 

bedragen, voor zover ten onrechte genoten, zal terstond 

dienen te geschieden. De cliënt verplicht zich bij deze om 

terstond na de stopzetting van de uitkering, contact op te 

nemen met de NOB voor het nakomen van zijn/haar 

betalingsverplichtingen. 

11. De Student/A.I.O. verplicht zich om telkens voor aanvang 

van elk studiejaar een cijferverklaring en een her-

inschrijfbewijs over te leggen, dit ter monitoring en 

continuering van de lening. 

12. De cliënt zal het aan hem/haar verstrekte bedrag, inclusief 

de doorberekende rente terugbetalen.  

13. Over het uitstaand debetsaldo zal een samengestelde rente 

in rekening worden gebracht, welke maandelijks door de 

NOB zal worden geboekt op de lening. De lening is 

gedurende de volle looptijd (leen- en aflosfase) 

rentedragend.  

14. Het percentage van de door de Student/A.I.O. 

verschuldigde rente evenals andere door de NOB aan de 

Student/A.I.O. in rekening te brengen kosten, worden door 

de NOB vastgesteld en kan door haar te allen tijde worden 

gewijzigd. 

15. Indien de rente van de studielening door het Fonds wordt 

aangepast, zal de bijgestelde rente vanaf het moment van 

de verandering op de bestaande lening van toepassing zijn. 

16. De hoogte van de uiteindelijke lening, na het beëindigen 

van de studie of volledige stopzetting van uit te betalen 

maandelijkse of jaarlijkse bedragen, wordt gelijk gesteld 

aan de som der uitbetalingen aan de Student/A.I.O. en ten 

behoeve van de Student/A.I.O., vermeerderd met de 

maandelijks op te boeken rente en verrekend met de 

eventueel toe te kennen of toegekende prestatiebeloningen 

en de gedurende de studieperiode gepleegde aflossingen.  

17. De aflossingstermijn van de lening wordt vastgesteld op 

maximaal 2.5 maal de periode van de nominale studieduur. 

Indien de Student/A.I.O. korter dan de nominale studieduur 

leent, zal de maximale aflossingsperiode worden berekend 

naar rato van het aantal maanden dat de Student/A.I.O. 

heeft geleend. Mogelijke aanpassingen zullen in de 

leningsovereenkomst met de Student/A.I.O. worden 

geregeld.  

18. De aflossingsperiode vangt aan op het moment dat de 

Student/A.I.O. zijn/haar studie heeft afgerond. Ongeacht 

het gestelde, behoud de NOB het recht van de cliënt te 

vragen om reeds tijdens de studie van Student/A.I.O. een 

aanvang te maken met de aflossing. Het maandelijks 

aflosbedrag zal worden bepaald in nader overleg met 

betrokkenen en vastgelegd in een besluitenlijst, welk 

document een onlosmakelijk deel uitmaakt van deze 

overeenkomst.  

19. De Student/A.I.O. verplicht zich om de NOB in kennis te 

stellen van zijn/haar afstudeerdatum. 

20. De Student/A.I.O. verplicht zich om direct, doch uiterlijk 

één week na het voltooien van de studie waarvoor de 

lening is verstrekt, zich bij de NOB aan te melden voor het 

vaststellen van de definitieve aflossingstermijn. 

21. Indien de cliënt zich 1 maand na afstuderen niet heeft 

aangemeld voor het vaststellen van de definitieve 

aflossingstermijn, geeft hij/zij de NOB het recht om met in 

achtneming van de periode waarin de maandelijkse 

leenbedragen zijn verstrekt een aflossingstermijn met de 

bijbehorende aflossingsbedragen vast te stellen. 

22. De NOB deelt de Student/A.I.O. de aflossingstermijn en 

het aflossingsbedrag mede en de Student/A.I.O. verplicht 

zich om aan deze aflossingstermijn en aflossingsbedragen 

te houden.  
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23. Bij het niet nakomen van de aflossingsverplichtingen 

waarbij een achterstand ontstaat van 3 maanden, zal een 

boeterente van 0,3 % per maand in rekening worden 

gebracht over de achterstallige aflossingstermijnen. 

24. De student/A.I.O. verplicht zich om in Suriname te 

werken voor een periode gelijk aan minimaal 1.5 maal 

de studieperiode. Indien het studielening betreft voor een 

studie in het buitenland verplicht de Student/A.I.O. zich 

om binnen één jaar na afstuderen terug te keren naar 

Suriname en aan de verplichting voor minimaal 1.5 maal 

de studieperiode te werken in Suriname. Deze 

verplichting geldt voor de student, ongeacht de leen 

periode.  

25. Indien de Student/A.I.O. om redenen van verdere studie 

dan wel om enig ander redenen moet vertrekken uit 

Suriname, zal de Student/A.I.O. zich minimaal 3 

maanden vóór vertrek melden bij de NOB, zodat nadere 

afspraken kunnen worden gemaakt over de terugbetaling 

van de lening. 

26. Voor de A.I.O. geldt, naast de verplichting vermeld in 

punt 22 en 23, ook de verplichting opgelegd door het 

Ministerie van Volksgezondheid via de Specialisten 

Registratie Commissie, voor het werken van minimaal 

10 jaren in Suriname. 

27. De Student/A.I.O. verklaart zich bewust te zijn van het 

feit dat indien hij/zij uit Suriname vertrekt en zich niet 

heeft aangemeld bij de NOB, hij/zij op straffe van boete 

de genoten lening terstond dient terug te betalen.  

28. Indien de Student/A.I.O. zich niet houdt aan het in de 

punten 24, 25, 26 en 27 gestelde, riskeert cliënt een 

boete, wegens het plegen van wanprestatie, die niet voor 

matiging vatbaar is, gelijk aan maximaal 2 maal het 

kredietsaldo op het moment van afstuderen of op het 

moment van vertrek uit Suriname dat cliënt conform de 

administratie van de NOB verschuldigd zijn, 

vermeerderd met een rentepercentage van 10% per jaar, 

naast de algehele voldoening ineens en terstond van de 

totale uitstaande lening bij de NOB.  

29. Indien het betreft een Student/A.I.O., die slechts een 

lening voor een studie in het buitenland heeft en na de 

studie niet terugkeert naar Suriname en/of zich niet 

houdt aan het gestelde in punt 24, 25, 26 en 27, riskeert 

de cliënt een boete gelijk aan het gestelde in punt 28. 

Tevens zal de aan de lening doorberekende rente bij het 

niet terugkomen naar Suriname, voor de totale leen 

periode worden aangepast aan de op het moment van 

invoering van deze boeteclausule geldende commerciële 

rentepercentage in Suriname. 

30. Indien de Student/A.I.O. een studiefase met een 

gemiddeld cijfer van 7.5 of meer afrondt, komt de 

Student/A.I.O. in aanmerking voor korting van de rente 

gelijk aan het bedrag welke gedurende het kalenderjaar 

waarin de prestatie is verricht, is geboekt op zijn/haar 

lening. 

31. Indien de Student/A.I.O. de volledige studie afrondt in 

de in het examenreglement van de studie vermelde 

nominale studieduur, maakt de Student/A.I.O. aanspraak 

op een rentekorting gelijk aan de totale rente gedurende 

de gehele leen-periode.  

32. Indien de Student/A.I.O. de volledige studie afrondt in 

de in het examenreglement van de studie vermelde reële  

studieduur, zijnde de nominale studieduur + 1 studiejaar, 

maakt de Student aanspraak op een rentekorting gelijk aan 

de totale rente die gedurende de studieperiode op hun 

lening is geboekt. De rente gedurende de aflossingsperiode 

moet normaal betaald worden. 

33. Indien de Student/A.I.O. de volledige studie afrondt in de, 

in het examenreglement van de studie vermelde nominale 

studieduur en afstudeert met een gemiddeld cijfer van 

groter of gelijk aan 7.50 (zeven punt vijftig), maakt de 

Student/A.I.O. naast de aangegeven rentekorting ook 

aanspraak op een korting van de lening.  

34. In geval de Student/A.I.O. op basis van gegronde reden(en) 

verlenging van de studielening noodzakelijk acht, dient zij 

deze uiterlijk 3 maanden vóór verstrijking van de 

overeengekomen leen periode door te geven aan de NOB. 

35. De Student/A.I.O. is verplicht om uiterlijk 1 (één) maand 

nadat door de NOB aan de student is bekend gemaakt dat 

de studielening is goedgekeurd, de NOB te berichten dat 

akkoord gegaan wordt met de lening.  

36. De NOB is na het verstrijken van de in punt 33 genoemde 

termijn, niet meer verplicht om de goedkeuring gestand te 

doen. Indien de Student/A.I.O. toch nog gebruik wil maken 

van de faciliteiten van het Fonds dient deze dan overnieuw 

een leningsaanvraag in te dienen. 

37. De Student/A.I.O. verplicht zich om terstond nadat hij/zij 

na het afstuderen in dienst treedt van een werkgever of zelf 

een bedrijf start, de gegevens van zijn/haar werkgever of 

zijn/haar eigen onderneming door te geven aan de NOB. 

38. De cliënt verplicht zich om jaarlijks uiterlijk 1 juli een 

recente werkgeversverklaring en salaris slip aan de NOB te 

overleggen.  

39. Indien de cliënt nalaat om aan de NOB de gegevens van 

zijn/haar werkgever of zijn/haar eigen onderneming door te 

geven en de NOB op basis van eigen onderzoek achterhaalt 

dat de Student/A.I.O. reeds inkomen geniet, geeft hij/zij de 

NOB het recht om haar vordering op cliënt terstond 

volledig te vereffenen met de werkgever en/of de eigen 

onderneming van de Student.  

40. De cliënt verklaart onherroepelijk dat hij/zij in geval van 

opeisbaarheid van al hetgeen hij/zij de NOB verschuldigd 

is, de NOB het recht geeft om bij zijn/haar huidige en 

toekomstige werkgever, ongeacht de vestigingsplaats van 

de werkgever, al hetgeen door de cliënt aan haar 

verschuldigd is, te verhalen, met in achtneming van de 

beperkingen bij wet gesteld. 

41. Tot zekerheid van betaling van de schuld voortvloeiende 

uit deze overeenkomst cedeert en draagt de cliënt aan 

NOB, gelijk NOB van de cliënt in cessie aanvaardt, het 

salaris en/of periodieke ontvangsten het welke de cliënt 

van zijn huidige of toekomstige werkgever te vorderen 

heeft of zal hebben te vorderen, zulks tot het bedrag gelijk 

aan de maandelijkse aflossing, totdat het volledig bedrag 

zal zijn voldaan op aanzeggen van NOB. De cliënt 

machtigt NOB voormelde cessie te betekenen daar waar en 

aan wie zulks behoort. De hiertoe getekende Akte van 

Cessie maakt deel uit van de leningsovereenkomst. 

42. De NOB heeft het recht deze overeenkomst onmiddellijk te 

beëindigen en van de cliënt onmiddellijke terugbetaling 

ineens en in contanten te vorderen van al hetgeen de 

Student/A.I.O. de NOB verschuldigd is, zoals blijkt uit de  
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administratie van het Fonds, zonder dat daartoe een 

ingebrekestelling zal zijn vereist, indien: 

a. de Student/A.I.O. de studie niet aanvangt, vroegtijdig 

beëindigt, zonder dat de studie wordt afgerond; 

b. de Student/A.I.O., ter beoordeling door de NOB en/of 

door Vereniging van Medici (VMS)/Specialisten 

Registratie Commissie (SRC), geen of onvoldoende 

studieresultaten heeft behaald; 

c. de Student/A.I.O. van studierichting is veranderd, doch 

deze nimmer heeft gemeld aan de NOB en/of VMS/SRC; 

d. de Student/A.I.O. niet meer in het bezit is van de 

Surinaamse nationaliteit; 

e. de NOB enig bewijs heeft dat de Student/A.I.O. de 

middelen verkregen uit het Fonds anders heeft aangewend 

dan waarvoor die bestemd zijn;  

f. de Student/A.I.O. de op hem/haar rustende verplichtingen 

ingevolge deze overeenkomst of de wet niet of niet 

behoorlijk nakomt. 

43. Indien de cliënt aan al zijn/haar betalingsverplichtingen 

heeft voldaan, of indien NOB de in zekerheid gegeven 

vorderingen tot zekerheid voor de betaling heeft 

uitgewonnen, voor al hetgeen de cliënt verschuldigd is 

aan NOB, worden de vorderingen geacht van rechtswege 

terug te zijn overgedragen aan de cliënt, die nu reeds voor 

alsdan verklaart de vorderingen terug te ontvangen.  

44. De cliënt verklaart met het ondertekenen van de 

leningsovereenkomst geen bezwaar te hebben dat de NOB 

de beschikking krijgt over studieresultaten van de 

Student/A.I.O. en “Naam -, Adres - en Werkgever 

gegevens (NAW-gegevens)” van de cliënt. 

45. De cliënt verplicht zich een actief e-mailadres door te 

geven en deze regelmatig te bekijken daar de 

correspondentie hoofdzakelijk elektronisch geschiedt. 

46. De cliënt is verplicht wijzigingen inzake burgerlijke staat, 

telefoonnummers, woonadres, bankrekeningnummer en 

email adres aan de NOB door te geven. 

47. De Student/A.I.O. verplicht zich om de Medeschuldenaar 

en Borg in kennis te stellen van alle correspondenties, 

zowel mondeling als schriftelijk, tussen de NOB en de 

Student/A.I.O. 

48. De Student/A.I.O. machtigt met het ondertekenen van de 

leningsovereenkomst, de NOB onherroepelijk om 

zijn/haar studieresultaten bij de respectievelijke 

onderwijsinstelling op te vragen om die in haar 

administratie te verwerken en geeft hiermede de 

respectievelijke onderwijsinstelling ook toestemming om 

zijn/haar studieresultaten af te staan aan de NOB. 

49. De cliënt machtigt met het ondertekenen van de 

leningsovereenkomst de NOB onherroepelijk om 

zijn/haar NAW gegevens bij in de leningsovereenkomst 

genoemde bankinstelling en toekomstige bankinstelling 

waarmee hij/zij zal bankieren, op te vragen om die in haar 

administratie te verwerken en geeft hiermede de 

respectievelijke bankinstelling ook toestemming om 

zijn/haar NAW gegevens af te staan aan de NOB. 

50. Tegenover de cliënt strekt de boekhouding van de NOB, 

gelijk deze blijkt uit een door haar getekend uittreksel uit 

haar boeken, tot volledig bewijs, zolang de cliënt de 

onjuistheid daarvan niet heeft aangetoond.  

51. Alle voor de NOB uit de relatie met de cliënt 

voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de  

cliënt. Onder deze kosten wordt begrepen: alle kosten van 

extra inspanning voor inning van de middelen indien deze 

niet conform afspraak worden betaald door de cliënt. 

Onder andere vallen hieronder: briefporto-, telefoon-, 

telefax-, email-, zegel-, incasso-, extra administratiekosten, 

de kosten voor boekenonderzoeken, kosten ter opsporing 

van de student en andere kosten van onderzoeken in te 

stellen of ingesteld door of in opdracht van de NOB.  

52. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, interesten 

en andere uitgaven en schaden, hoe ook genaamd, die het 

gevolg zijn van niet nakoming van een of meer 

verplichtingen voortvloeiende uit deze 

leningsovereenkomst – met inbegrip van de kosten van de 

advocaat – komen ten laste van degene die in gebreke is 

gebleven met de tijdige nakoming. 

53. De cliënt is gerechtigd om tegen besluiten van de NOB, 

dan wel uitgevoerd door de NOB, schriftelijk bezwaar aan 

te tekenen bij de Directeur van Onderwijs van het 

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, binnen 

30 dagen nadat het besluit ter kennis van cliënt is 

gekomen. De Directeur van Onderwijs beslist binnen 30 

dagen op het bezwaar. 

54. Indien de cliënt zich niet kan terugvinden in de beslissing 

van de Directeur van Onderwijs op zijn/haar bezwaar, of 

indien die beslissing uitblijft, kan hij/zij schriftelijk in 

beroep bij de Minister van Onderwijs, Wetenschap en 

Cultuur, binnen 30 dagen nadat de beslissing van de 

Directeur ter kennis van de cliënt is gekomen of binnen 30 

dagen na het verstrijken van de in punt 53 genoemde 

termijn waarbinnen de Directeur diende te beslissen.  

55. Een aangetekend bezwaar of beroep heeft geen schorsende 

werking op de beslissing waartegen het gericht is.  

56. De leningsovereenkomst eindigt bij het overlijden van de 

Student/A.I.O. of vanwege door de NOB erkent blijvend 

onvermogen van de Student/A.I.O. om de studie te 

vervolgen.  

57. Indien één van de in punt 56 genoemde gebeurtenissen 

zich voordoet, zal de verplichting tot terugbetaling van de 

(resterende) lening komen te vervallen. 

58. De Medeschuldenaar/Borg verklaart zich er geheel van 

bewust te zijn welke financiële verplichtingen voor de 

Student/A.I.O. uit de leningsovereenkomst met de NOB als 

hier voren en in de door hem/haar mede ondertekende 

leningsovereenkomst vermeld voortvloeien en verklaart 

hierbij onherroepelijk zich hoofdelijk als Borg en 

Medeschuldenaar te verbinden voor de Student/A.I.O., tot 

zekerheid voor de voldoening van alle 

betalingsverplichtingen van de Student/A.I.O. 

voortvloeiend uit de leningsovereenkomst, gelijk NOB 

deze borgstelling aanvaardt. 

59. De Medeschuldenaar/Borg doet afstand van alle bij wet 

aan borgen toegekende rechten en verweermiddelen, onder 

meer die van uitwinning en schuldsplitsing. 

60. De Student/A.I.O. verplicht zich om bij overlijden van de 

Medeschuldenaar/Borg binnen drie weken na het 

overlijden dit te melden aan de NOB. Student/A.I.O. dient 

uiterlijk 1 maand na overlijden van de 

Medeschuldenaar/Borg, een andere Medeschuldenaar/Borg 

aan te melden voor het tekenen van een addendum, bij  
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gebreke waarvan NOB het recht heeft deze overeenkomst 

op te zeggen. 

61. Indien de A.I.O. door omstandigheden gelegen buiten zijn 

schuld de stage/(deel)opleiding in overleg met de 

VMS/SRC afbreekt, zal hij zo spoedig mogelijk een 

nadere regeling treffen met de NOB, ter vaststelling van 

de hoogte van het terug te betalen bedrag en van 

eventuele soepele aflossingsvoorwaarden. 

62. De A.I.O. machtigt de NOB om bij de VMS/SRC een 

voortgangsrapportage inzake de studieprestaties van de 

A.I.O. gedurende het verstreken halfjaar op te vragen. De 

uitkering aan de A.I.O. zal alleen dan worden 

gecontinueerd, indien uit de ontvangen 

voortgangsrapportage een positieve beoordeling van de 

VMS/SRC blijkt.  

 

Deze Voorwaarden Studiefinanciering vormen een 

integraal onderdeel van de leningsovereenkomst tussen de 

NOB en de cliënt. 

 

 

GOEDSCHRIFT: 

 

“IK HEB DEZE VOORWAARDEN GELEZEN EN GA 

AKKOORD MET DE INHOUD.” 
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