
Berichtgeving

Verhuizing doorgeven

Lokaal terugbetalen
Handige informatie over het lokaal terugbetalen van uw studieschuld.

Lokaal terugbetalen

Contact

Website   
j  duo.nl/antillen

Telefoonnummer   
+31 505997755

Mail   

j antillen@duo.nl

Facebook   
j  Studieschuld Caribisch gebied   

Samen maken we onderwijs en ontwikkeling mogelijk

Betalen Contact

Maandbedrag in  
lokale valuta

Lokaal terugbetalen

Soort kosten Overboeken naar een lokaal 
rekeningnummer in lokale 
valuta

Overboeken naar een 
Nederlands rekeningnummer  
in euro’s

Hogere transactiekosten Nee Ja

Wire-transfer fee Nee Ja

Correspondent Bank Charge Nee Ja

Wisselkoersrisico Nee Ja

Deviezenprovisie/License-fee  
• Curaçao en Sint Maarten
• Aruba en Caribisch Nederland

Ja
Nee

Ja
Nee

Kosten lokaal terugbetalen
Lokaal terugbetalen is in de meeste situaties goed-
koper dan zelf geld overboeken naar het Neder-
landse rekeningnummer van DUO. In de tabel ziet 
u welke extra kosten u maakt wanneer u een beta-
ling overmaakt naar een lokaal rekeningnummer of 
naar een Nederlands rekeningnummer. Neem voor 
meer informatie over de hoogte van deze kosten 
contact op met uw bank.

Hoe werkt lokaal terugbetalen?
Lokaal terugbetalen betekent dat u de maandelijkse 
aflossing op uw studieschuld overmaakt naar een 
lokaal rekeningnummer, in uw eigen valuta. Dat is 
meestal goedkoper dan overmaken naar een Neder-
lands rekeningnummer. U betaalt in 12 termijnen.

j Lokaal terugbetalen Caribisch gebied

Maandbedrag in lokale valuta

Hoe wordt uw maandbedrag  
berekend?
Aan het begin van het kalenderjaar rekent DUO uw 
maandbedrag in euro’s om naar uw maandbedrag 
in lokale valuta. Hiervoor wordt de geschatte jaar-
koers van het Centraal Planbureau gebruikt. Uw 
maandbetaling wordt vervolgens omgerekend met 
de gemiddelde maandkoers, die is vastgesteld door 
De Nederlandsche Bank. Als deze afwijkt van de 
eerder geschatte koers, dan is de lokale valuta meer 
waard of juist minder waard geworden. DUO voert 
daarom op 31 december een koerscorrectie uit, 
waarbij per maand wordt berekend hoeveel u hebt 
afgelost in euro’s. 

Meer waard
Is de lokale valuta (op basis van de maandkoers) 
meer waard geworden? Dan hebt u een te hoog 
bedrag afgelost in euro’s. Het te veel betaalde be-
drag boekt DUO af als extra aflossing op uw studie-
schuld.

Minder waard
Is de lokale valuta (op basis van de maandkoers) 
minder waard geworden? Dan hebt u een te laag 
bedrag afgelost in euro’s. U krijgt hiervoor geen 
apart betaalverzoek. Het te weinig betaalde bedrag 
telt DUO weer op bij uw studieschuld.

Betalen

Wat betekent ‘jaarbetaler’?
Als u kiest voor lokaal terugbetalen dan wordt u bij 
DUO geregistreerd als jaarbetaler. Dit is een admi-
nistratieve registratie, zodat u geen maandelijkse 
betalingsverzoeken in euro’s ontvangt. Ondanks 
dat u in Mijn DUO de term jaarbetaler ziet, betaalt u 
uw maandbedrag in lokale valuta per maand. Wijzig 
daarom uw betaalwijze in Mijn DUO niet.

Betaal vóór 20 december
Uw laatste betaling moet uiterlijk 20 december op 
de lokale rekening van DUO staan, zodat uw beta-
ling in Nederland geregistreerd staat als de koers-
correctie op 31 december plaatsvindt. Betaalt u op 
tijd, dan ziet u alle betalingen van dat jaar terug op 
uw bericht over de eindstand en op uw jaaropgave.
 

Te weinig betaald
Hebt u op 20 december niet alle 12 termijnen vol-
ledig betaald in lokale valuta? Dan moet u het mis-
sende bedrag in euro’s terugbetalen op het Neder-
landse rekeningnummer van DUO, inclusief kosten. 
U krijgt hiervoor in januari een betalingsherinnering.

Te laat betaald 
Is uw betaling na 20 december ontvangen? Dan 
boekt DUO deze betaling pas in januari af op uw 
studieschuld. Dit betekent dat u te laat bent voor 
de koerscorrectie op 31 december. Is de lokale va-
luta minder waard geworden? Dan moet u het ver-
schil in euro’s overmaken naar het Nederlandse re-
keningnummer van DUO, inclusief kosten. U krijgt 
hiervoor in januari een betalingsherinnering.

Betalingen die na 20 december zijn ontvangen, 
staan niet op uw bericht over de eindstand of jaar-
opgave.

Tip: Stel jaarlijks een standing order in
In januari krijgt u bericht over de hoogte van uw 
maandbedrag. Stel daarna voor het hele jaar een 
maandelijkse ‘standing order’ in. Uw betalingen 
worden dan iedere maand automatisch overge-
maakt. Zo mist u nooit een betaling.

Let op: zorg dat uw standing order de betaling van 
december vóór 20 december overboekt.
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Verhuizen naar een ander eiland  
binnen het Koninkrijk
Gaat u verhuizen naar een ander eiland? Geef dit 
door via Mijn DUO of mail naar antillen@duo.nl. 
DUO regelt dan de overstap bij de bank.

Verhuizen naar Nederland
Gaat u verhuizen naar Nederland? Dan moet u zich 
inschrijven bij de gemeente in Nederland. DUO 
krijgt daarna automatisch uw nieuwe adres door 
en zorgt ervoor dat het lokaal terugbetalen wordt 
stopgezet.

In de resterende maanden van het jaar ontvangt u 
nog berichten over lokaal betalen. U bepaalt zelf 
of u deze maanden lokaal terugbetaalt of alvast in 
euro’s op het Nederlandse rekeningnummer. Van-
af januari van het volgende jaar betaalt u in euro’s 
terug op het Nederlandse rekeningnummer.
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Tussenstand per e-mail
Elke maand ontvangt u per e-mail een tussenstand 
van uw betalingen. Hebt u een betaling aan het 
einde van de maand overgemaakt? Dan ontbreekt 
deze op de tussenstand van die maand, maar ziet u 
deze op uw tussenstand van de volgende maand.

Houd uw e-mailadres up-to-date
U krijgt de berichten voor lokaal terugbetalen op 
uw e-mailadres. Hebt u een nieuw e-mailadres? 
Geef het door via Mijn DUO. Kunt u niet inloggen in 
Mijn DUO, mail uw nieuwe e-mailadres dan naar:  
antillen@duo.nl. 

Bericht over een ander maandbedrag?
Krijgt u bericht over een wijziging van het maand-
bedrag? Pas dan ook uw ‘standing order’ bij de bank 
aan.

Let op! 
U betaalt na uw verhuizing de rest van het jaar 
nog terug aan de bank op het eiland waar u eerst 
woonde. Vanaf januari van het jaar daarna be-
taalt u terug aan de bank op het eiland waar u 
dan woont. Het is niet mogelijk om gedurende het 
jaar te wisselen van bank.

MENU

MENU

MENU

MENU

MENU

https://duo.nl/antillen/
mailto:%20%20ks-aa-uaf%40duo.nl?subject=Vraag%20over%20studiefinanciering
https://nl-nl.facebook.com/studieschuldantillen
https://duo.nl/particulier/studieschuld-terugbetalen/aflossen-vanuit-buitenland-of-antillen.jsp
mailto:antillen%40duo.nl?subject=
https://duo.nl/particulier/inloggen-op-mijn-duo.jsp

