Aanvraag nieuw stelsel
Studiefinanciering hoger onderwijs
voor studenten van Aruba, Curaçao,
Sint Maarten of Caribisch Nederland
Dit formulier
Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch
Nederland woont, en je per 1 september 2015 of later studiefinanciering
aanvraagt voor een opleiding in het hoger onderwijs in Nederland. Vergeet
niet je aan te melden via Studielink.
Opsturen
Zorg dat je op tijd aanvraagt: ten minste drie maanden voordat je studie
financiering moet ingaan. Stuur het volledig ingevulde formulier naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50061
9702 DA Groningen
Nederland

						1

Meer informatie
www.duo.nl
ks-aa-uaf@duo.nl

Je gegevens
Lees de toelichting

> Vul hier je BSN in
Nee > Vraag na aankomst in Nederland direct een BSN aan bij de gemeente

1.1 Heb je al een burgerservicenummer (BSN) in Nederland?

1.2 Achternaam
(geboortenaam)
Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

Ja

|
Voornaam																	Overige voorletters

|																			|								

Man		

Vrouw

Dag				 Maand		 Jaar

1.3 Geboortedatum
Nederlandse

1.4 Nationaliteit

> Stuur een kopie van je identiteitsbewijs (Sédula) mee

Niet-Nederlandse, maar

|

> Stuur een kopie van de voor- en achterkant van je verblijfsdocument mee
1.5 Rekeningnummer (IBAN)

|

> Dit mag geen spaarrekening zijn
> Je kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.
BIC
1.6 Adres:
Straat en huisnummer

|
|

Plaats

|

Land

|

8422-001 SLS

AAH

2 van 4

Dag				 Maand		 Jaar

1.7 Tot wanneer woon je op dit adres?
1.8 Postadres:
Postbus of straat en huisnummer

|

Plaats

|

Land

|

						2

Je studiegegevens
Lees de toelichting

2.1	Naam van de onderwijsinstelling
waarvoor je studiefinanciering
aanvraagt

|

2.2	Naam van de opleiding waarvoor
je studiefinanciering aanvraagt

|

2.3 Plaats waar je de lessen volgt

|

2.4 Volg je de opleiding in voltijd of 		
deeltijd?

Voltijdopleiding:		

> Je hebt geen recht op studiefinanciering

Een jaar of langer
Deeltijdopleiding

2.5 Per wanneer sta je ingeschreven 		
aan deze opleiding?

Korter dan een jaar

> Je hebt geen recht op studiefinanciering

Begin van het studiejaar

2

0

-

2

0

								Dag			Maand		Jaar

Anders, namelijk 		
2.6 Welk type opleiding is de opleiding
die je bij vraag 2.2 hebt opge-		
geven?

						3

Bacheloropleiding (hbo of universiteit)
Masteropleiding (hbo of universiteit)

Aanvraag studiefinanciering
Lees de toelichting

3.1	Wat wil je aanvragen? Je kunt
meerdere opties aankruisen.

Lening + studentenreisproduct
Aanvullende beurs > Vul ook vraag 4 in
Aanvullende beurs + lening > Vul ook vraag 4 in
Studentenreisproduct
Lening
Collegegeldkrediet

3.2	Wil je studiefinanciering in de periode tussen je oude en je nieuwe
opleiding?

Ja
Nee

3.3	Als je een lening wilt: hoeveel wil je
lenen?
	
Weet wat je leent! Kijk voor meer
informatie op www.duo.nl.

€					

per maand

3.4	Als je collegegeldkrediet wilt:
hoeveel collegegeld betaal je?

€					

per jaar

3.5	Als je collegegeldkrediet wilt:
hoeveel collegegeldkrediet wil je?

3.6	Vanaf wanneer wil je studiefinanciering voor de opleiding die je bij
vraag 2.5 hebt opgegeven?

Maximaal

> Kijk op www.duo.nl voor de bedragen

> Kijk op www.duo.nl voor de bedragen

Minder, namelijk € 							per maand
Vanaf de maand dat ik er recht op heb
								Dag			Maand		Jaar
Later, namelijk vanaf

Documentnaam maxAanvragen
30 tekens
						4
4.1 Gegevens van je moeder

3 van 4
Studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten van Aruba, Curaçao,
Sint Maarten of Caribisch Nederland
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gegevens van je ouders
Deze vraag hoef je alleen in te vullen als je een aanvullende beurs aanvraagt. Lees de toelichting.

ID-nummer of persoonsnummer
Achternaam
(geboortenaam)

|

Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								

Voornaam																	Overige voorletters

Dag				 Maand		 Jaar

Geboortedatum
Dag				 Maand		 Jaar

> Stuur een overlijdensafschrift mee. Ga naar vraag 4.2.

Eventuele overlijdensdatum
Adres:
Straat en huisnummer

|

Postcode en plaats

|

Land

|

> S tuur een inkomensverklaring van je moeder van vorig jaar en van twee jaar geleden mee met je aanvraag (verkrijgbaar bij de belastingdienst).

4.2 Gegevens van je vader

Ja 		

	Staan de gegevens van je vader op
je geboortebewijs?

Nee

> Vul hieronder zijn gegevens in
> Lees de toelichting, stuur een bewijsstuk mee en ga naar vraag 5

ID-nummer of persoonsnummer
Achternaam
(geboortenaam)

|

Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|			

Voornaam																	Overige voorletters

Dag				 Maand		 Jaar

Geboortedatum
Dag				 Maand		 Jaar

> Stuur een overlijdensafschrift mee. Ga naar vraag 5.

Eventuele overlijdensdatum
Adres:
Straat en huisnummer

|

Postcode en plaats

|

Land

|

						5

> S tuur een inkomensverklaring van je vader van vorig jaar en van twee jaar geleden mee met je aanvraag (verkrijgbaar bij de belastingdienst).
Machtiging SSC
Lees de toelichting

5.1	Heb je de Stichting Studiefinan-		
ciering Curaçao (SSC) gemachtigd
om je studiefinanciering te regelen?

Nee
Ja, ik heb de SSC gemachtigd

> Stuur een kopie van de machtiging mee

AAH

4 van 4

			6

Ondertekening
Dag				Maand		Jaar											Plaats

6.1	Ik verklaar dat ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld.

					|
Telefoon

E-mail

|
Handtekening														

|																	|

Checklist
•

Vraag 1.4 Stuur het gevraagde bewijsstuk mee

•	
Vraag 3 Vraag je een aanvullende beurs aan? Vergeet dan niet vraag 4 in te vullen. Stuur een kopie van de inkomensverklaringen van je ouders mee als je een aanvullende beurs aanvraagt.
•

Vraag 6.1 Is je handtekening gezet?

DUO en jouw gegevens
Je gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt je persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit te voeren.
Hierbij voldoen we altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Wil je meer informatie over hoe DUO met je persoonsgegevens omgaat, kijk dan
op www.duo.nl. Uiteraard controleert DUO je gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt. In geval van misbruik doet
DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Toelichting
Aanvraag studiefinanciering hoger
onderwijs voor studenten van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten of Caribisch
Nederland
Meer informatie
www.duo.nl
ks-aa-uaf@duo.nl

Algemeen

Bij 1.2

• Stuur het volledig ingevulde formulier op.
• Als je aanvraag is verwerkt, krijg je een brief van de Dienst Uitvoering
Onderwijs. Neem deze brief mee naar Nederland.
• Zodra je in Nederland bent, moet je je inschrijven bij de gemeente.
Je krijgt van de gemeente een burgerservicenummer.

Vermeld je voornaam, je overige voorletters en je achternaam zoals deze
in je paspoort of op je geboortebewijs staan.

Let op
• Vergeet niet je handtekening te zetten op het aanvraagformulier.
• Maak een kopie van elk formulier dat je opstuurt.
• Vergeet niet de bewijsstukken mee te sturen als we daar om vragen.

Meer informatie

Bij 1.4

Als je een voltijdopleiding aan het hoger onderwijs volgt, heb je recht op
studiefinanciering vanaf de begindatum van je opleiding. Als je nog geen
18 jaar bent, heb je recht op studiefinanciering vanaf het kwartaal na de
begindatum van je studie. Ben je nog geen 18 en begin je bijvoorbeeld
op 1 september met je studie, dan heb je vanaf 1 oktober recht op
studiefinanciering.

Kinderen en partner
Als je samenwoont zonder kinderen is het inkomen van je partner niet
van invloed op je studiefinanciering. Als je alleen of samen met een
partner een kind verzorgt, kun je een toeslag aanvragen in de vorm
van een éénouder- of partnertoeslag. Kijk voor de bedragen en exacte
voorwaarden op www.duo.nl.
Vanaf 1 januari 2016 vervalt de partnertoeslag. Heb je deze toeslag, dan
krijg je hierover in de loop van 2015 bericht.
Bij 1.1

Burgerservicenummer (BSN)

Als je in Nederland gaat wonen, moet je je inschrijven bij de gemeente
waar je woont. Hiervoor heb je je geboorteakte nodig. Je staat dan
geregistreerd bij de gemeente en je krijgt een burgerservicenummer.
Je moet je burgerservicenummer binnen drie maanden aan DUO
doorgeven, anders stopt de uitbetaling van je studiefinanciering. Zonder
burgerservicenummer kun je geen persoonlijke OV-chipkaart aanvragen.

Nationaliteit

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit, maar wel zelf een
verblijfsdocument II, III of IV voor verblijf in Nederland? Voeg
dan bij deze aanvraag een kopie van de voor- en achterkant van je
verblijfsdocument. Heb je de Nederlandse nationaliteit, stuur dan
een kopie van je identiteitsbewijs (Sédula) mee. Heb je een ander of
geen verblijfsdocument? Neem dan contact op met DUO. Bel onze
Klantenservice op het telefoonnummer +31 50 599 77 55. Misschien
heb je namelijk toch recht op studiefinanciering.

Op www.duo.nl vind je uitgebreide informatie over studiefinanciering.  

Wanneer gaat je recht op studiefinanciering in?

Voor- en achternaam

Bij 1.5

Rekeningnummer

Als je de SSC machtigt, vul dan het rekeningnummer van de SSC in.
Als je niemand machtigt, dan wordt de studiefinanciering gestort op
je eigen rekening (geen spaarrekening). Heb je geen eigen rekening in
Nederland, dan kun je ook je huidige rekeningnummer doorgeven. Geef
in dat geval ook de BIC van je rekening door. Let op:
• Om in Nederland een rekening te kunnen openen, heb je een
burgerservicenummer nodig.
• Je mag niet het nummer van een spaarrekening doorgeven. Hier kan
DUO geen geld op overmaken.
• Laat je je studiefinanciering storten op een rekeningnummer buiten
het Europees betalingsgebied (SEPA)? Dan brengt je bank hier mogelijk
kosten voor in rekening.
Bij 1.6

Adres

Geef eerst je adres op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch
Nederland door. Zodra je in Nederland woont, moet je je eerst
inschrijven bij de gemeente. Verhuis je daarna binnen Nederland, dan
moet je je bij de gemeente op je nieuwe adres laten inschrijven. Dit doe
je zodra je de verhuisdatum weet. De gemeente geeft je nieuwe adres aan
DUO door.Als je de SSC hebt gemachtigd, geef dan hun adres door bij
‘Postadres’.

Bij 2.5

Inschrijfdatum

Het collegejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Vul je
‘begin van het studiejaar’ in, dan zien wij dat als 1 september. Gaat
je inschrijving later in het studiejaar in, bijvoorbeeld per 1 februari?
Kies dan voor ‘anders’ en geef de datum aan per wanneer je wordt
ingeschreven. Twijfel je over de inschrijfdatum? Neem dan contact op met
de studentenadministratie.
Bij 3.1 Vorm studiefinanciering
Iedereen die recht heeft op studiefinanciering voor hoger onderwijs
krijgt een lening en een studentenreisproduct. Het studentenreisproduct
is een weekabonnement of een weekendabonnement waarmee je gratis
of met korting kunt reizen met het openbaar vervoer. Voor een opleiding
in het hoger onderwijs heb je recht op een studentenreisproduct tijdens
de nominale studieduur van je opleiding en het eerste jaar daarna. Voor
de meeste opleidingen is dit in totaal vijf jaar.
Als je nog geen burgerservicenummer hebt, krijg je een maandelijkse
vergoeding. Als je je burgerservicenummer hebt doorgegeven aan DUO,
wordt de vergoeding stopgezet. We zetten dan een weekabonnement
voor je klaar.
Het studentenreisproduct laad je op een persoonlijke OV-chipkaart.
Als je nog geen persoonlijke OV-chipkaart hebt, moet je er zelf een
aanvragen.Kijk op www.studentenreisproduct.nl voor meer informatie.
Naast de lening en het studentenreisproduct kun je een aanvullende
beurs aanvragen (zie toelichting bij vraag 4).
Als je een opleiding in het hoger onderwijs volgt, krijg je de eventuele
aanvullende beurs en het studentenreisproduct in de vorm van een
lening prestatiebeurs. Als je binnen de diplomatermijn van tien jaar een
diploma haalt, wordt deze lening prestatiebeurs omgezet in een gift.
Haal je geen diploma, dan moet je de lening prestatiebeurs terugbetalen.
Bij 3.3

Weet wat je leent

Weet dat DUO rente over je lening berekent. We berekenen rente
vanaf de eerste maand na uitbetaling. Na je studie moet je de lening
terugbetalen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.
Bij 4.1 en 4.2

Gegevens van je ouders

Met ‘ouder’ bedoelen we je natuurlijke vader of moeder. Dit zijn de
ouders die bij de burgerlijke stand als jouw ouders geregistreerd staan.
Ook een adoptieouder geldt als een natuurlijke ouder. Een pleeg- of
stiefouder geldt niet als natuurlijke ouder.
We hebben de gegevens van je ouders nodig voor de berekening van
de aanvullende beurs. De hoogte van je aanvullende beurs is namelijk
afhankelijk van het inkomen van je ouders. Daarom moeten we bij de
aanvraag van deze beurs weten wie je ouders zijn.
Om de berekening van je aanvullende beurs te versnellen, vragen we
je om inkomensverklaringen mee te sturen. Ook als je ouders geen
inkomen hebben, moet je inkomensverklaringen meesturen. Kun
je geen inkomensverklaringen meesturen omdat je ouders nog geen
aangifte hebben gedaan bij de belastingdienst? Stuur dit formulier dan
al wel vast op naar DUO en vraag je ouders om aangifte te doen.
Weet je niet wie je vader en/of moeder is? Vul dan zoveel mogelijk
gegevens in. We gaan dan zelf op zoek naar de overige gegevens.
Soms willen of kunnen ouders niet meewerken aan het opgeven van hun
gegevens voor de berekening van de aanvullende beurs. Je kunt dan een
beroep doen op de regeling ‘weigerachtige ouders’. Deze regeling kent
twee mogelijkheden. Je kunt ons vragen om:
• het inkomen van je ouder(s) op te vragen. Gebruik hiervoor het
formulier Verzoek inkomen ouders opvragen. Je kunt dit formulier
downloaden van www.duo.nl.
• het inkomen van je ouders buiten beschouwing te laten. Bel hiervoor
met onze Klantenservice op het telefoonnummer +31 50 599 77 55.
We leggen je dan de procedure uit en sturen je eventueel de juiste
formulieren toe.

Is je vader of moeder overleden? Vul dan de overlijdensdatum in.
We gaan bij de berekening van de aanvullende beurs dan uit van het
inkomen van de andere ouder. Staan de gegevens van je overleden
ouder niet geregistreerd bij de gemeente, bijvoorbeeld omdat je
ouder in het buitenland is overleden? Dan moet je een kopie van het
overlijdensafschrift met dit formulier meesturen.
Bij 4.2

Je vader

Als je vader je niet erkend heeft, wordt zijn inkomen bij de berekening
van de aanvullende beurs buiten beschouwing gelaten. Stuur in dat geval
een recent afschrift van je geboorteakte mee met dit formulier. Je kunt
dit afschrift krijgen bij de afdeling Burgerzaken van het eiland waar je
woont.
Bij 5.1 Machtiging
Heb je de SSC gemachtigd om je studiefinanciering te regelen? De SSC
kan je precies vertellen wat zij voor je doen én wat je zelf moet regelen.
Je kunt ook iemand anders machtigen om je studiefinanciering te
regelen. Deze persoon mag dan namens jou aanvragen doen en
wijzigingen aan DUO doorgeven. Wil je iemand anders machtigen?
Gebruik dan het formulier Machtiging dat je kunt downloaden van
www.duo.nl.

