Studiefinanciering
voor studenten uit Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en Caribisch Nederland

Welkom
bij DUO
DUO staat voor: Dienst Uitvoering Onderwijs. DUO maakt onderwijs
mogelijk.
Zo regelt DUO bijvoorbeeld de studiefinanciering en de terugbetaling van
eventuele studieschuld. Daarover gaat deze brochure.
Veel informatie vind je natuurlijk ook op onze internetsite duo.nl. Er is
daar ook uitgebreide informatie te vinden voor studenten en terugbetalers
uit het Caribisch gebied. Kijk daarvoor op duo.nl/antillen.
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Studiefinanciering mbo

Je krijgt 4 jaar prestatiebeurs. Daarna kun
je nog 3 jaar lenen en reizen. Voor een
specialistenopleiding kun je extra studiefinanciering krijgen (maximaal 2 jaar). Je
moet je studiefinanciering binnen tien jaar
opnemen.

Studiefinanciering voor mbo bestaat uit
4 onderdelen: een basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een studentenreisproduct. De basisbeurs en het
studentenreisproduct krijgt iedereen. Een
aanvullende beurs en een lening moet je
extra aanvragen.
Als je niet bij je ouders woont, is je basisbeurs hoger dan als je bij je ouders woont.
Verzorg je zelf een kind jonger dan 18 jaar,
dan heb je mogelijk recht op een toeslag.
Ben je nog geen 18 als je met je opleiding
begint? Dan heb je recht op studiefinanciering vanaf de eerste dag van het kwartaal
nadat je 18 bent geworden.
Je mag beperkt bijverdienen naast de studiefinanciering. Kijk op de duo.nl hoeveel je
mag bijverdienen. Doe je een opleiding op
niveau 1 of 2? Dan zijn je basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende
beurs altijd een gift. Je krijgt studiefinanciering zolang je staat ingeschreven voor een
opleiding op niveau 1 of 2. Het studentenreisproduct krijg je overigens ook als je nog
geen 18 bent.
Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan
worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je
je diploma binnen tien jaar haalt, gerekend
vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit
noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Haal je
geen diploma? Dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je
studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste twaalf maanden met
studiefinanciering mag je altijd houden.

Lesgeld betalen
Voor een mbo-opleiding moet je lesgeld
betalen. Je betaalt vanaf je 18e alleen lesgeld
voor voltijdopleidingen. Het maakt daarbij
niet uit of je lessen volgt of stage loopt.
Het schooljaar begint officieel op 1 augustus. Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is,
moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. Je
krijgt hierover automatisch bericht. Daarna
kun je het lesgeld in 1 keer overmaken.
Je lesgeld in termijnen betalen kan ook.
We incasseren je lesgeld dan in 9 maandelijkse bedragen. Dit gebeurt rond de 25e
van de maand. Een andere regeling is niet
mogelijk.
Krijg je een maximale aanvullende beurs?
Dan zit daarin een vergoeding voor het lesgeld. Krijg je geen (maximale) aanvullende
beurs, dan kun je een bedrag extra lenen om
je lesgeld te betalen.

Studiefinanciering hbo en
universiteit
Studiefinanciering voor hbo en universiteit
bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en
collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en
collegegeldkrediet zijn er voor iedereen.
Je studiefinanciering is een lening. Die
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Collegegeldkrediet

lening moet je na je studie terugbetalen.
Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je
moet dan binnen tien jaar je diploma halen,
gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma? Dan moet je
alles terugbetalen. Behalve de aanvullende
beurs in je eerste vijf maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden.
Voor het hoger onderwijs geldt géén minimumleeftijd. Je kunt ook studiefinanciering
krijgen als je nog geen 18 jaar bent.
Een student hbo of universiteit mag
onbeperkt bijverdienen naast de
studiefinanciering.

Studenten aan hbo of universiteit kunnen
naast de ‘gewone’ lening ook een lening
aanvragen voor het betalen van het collegegeld. Deze lening wordt ‘collegegeldkrediet’
genoemd en is onderdeel van de studie
financiering. Als je aan hbo of universiteit
studeert, kun je het collegegeldkrediet
gelijk met de rest van je studiefinanciering
aanvragen. Het collegegeldkrediet wordt
maandelijks uitbetaald. Ook het college
geldkrediet moet je na de studie altijd
terugbetalen aan DUO.

Aanmelden
Je aanmelding voor een opleiding aan een
hogeschool of universiteit in Nederland
regel je via studielink.nl. Doe dit in elk
geval uiterlijk op 1 mei, zelfs al heb je nog
geen diploma van je vooropleiding. Een
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hogeschool of universiteit hoeft je niet toe
te laten als je je na die datum pas aanmeldt.
Voor opleidingen die studenten selecteren, moet je je vaak al uiterlijk 15 januari
aanmelden. Kijk daarom nu alvast op de
website van de hogeschool of universiteit
wat de uiterste aanmelddatum is.
Als je je diploma niet in (Europees)
Nederland hebt behaald, dan werkt de aanmeldprocedure iets anders:
• Je kiest voor de rubriek ‘Ik woon buiten
Nederland’.
• Kies de optie 'Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen'. Vervolgens kun je
inloggen en kun je je aanmelden voor je
opleiding.
Nadat je je hebt aangemeld, krijg je
een e-mail van Studielink over de
vervolgprocedure.

meld, dan kan de instelling je een studiekeuzecheck (en een daaruit voortkomend
niet bindend studiekeuzeadvies) aanbieden
bij de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld. Je ontvangt dan na je aanmelding
een uitnodiging voor zo'n check. Hoe die
eruitziet, verschilt per opleiding. Het kan
gaan om een gesprek, proefcolleges, een
digitale vragenlijst of iets anders. Zo check
je of de opleiding inderdaad goed bij je past.
Omdat je in Curaçao, Aruba, Sint Maarten of
Caribisch Nederland woont, zullen de hogescholen en universiteiten ervoor zorgen dat
jij de studiekeuzecheck kunt doen, zonder
dat je daarvoor naar Nederland hoeft te
komen. Dat staat zo in de wet.
Wil je na de studiekeuzecheck toch een
andere opleiding kiezen, dan kan dat.
Omdat je je op uiterlijk 1 mei in Studielink
hebt aangemeld, behoud je toelatingsrecht
tot andere opleidingen. Je hoeft je dus niet
voor de zekerheid voor meerdere opleidingen tegelijk aan te melden.

Ministersplaatsen afgeschaft
De centrale loting via DUO is vanaf het studiejaar 2017-2018 afgeschaft. De hogescholen en universiteiten gaan dan zelf studenten voor hun lotingsstudies selecteren. Dit
heet decentrale selectie. Er wordt niet meer
alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook je motivatie,
persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat
de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt
de kans groter dat de juiste student op de
juiste plek komt. Daarom zullen er dan ook
geen ministersplaatsen meer zijn voor het
Caribische deel van het Koninkrijk.

Decentrale selectie
Hogescholen en universiteiten
kunnen zelf een deel van de
studenten selecteren. Dit heet
decentrale selectie. De selectiecriteria kunnen per onderwijsinstelling
anders zijn. Kijk hiervoor op de
website van de betreffende
instelling. Ook de uiterste aanmelddatum kan verschillen. Het is
belangrijk je op tijd aan te melden!

Studiekeuzecheck
Wanneer je je uiterlijk op 1 mei hebt aange6

Algemene informatie over
studiefinanciering

Extra toelatingseisen
Kijk op de website van je opleiding of er
extra toelatingseisen gelden, zoals een profiel, bepaalde vakken (vo) of een opleiding
in een bepaald domein (mbo).
Een hbo-propedeusediploma geeft niet
langer automatisch toelatingsrecht tot de
universiteit.

De voorwaarden
Je hebt recht op studiefinanciering als je aan
de volgende voorwaarden voldoet:
• je hebt je aanvraag gedaan voor je 30
wordt;
• je volgt een voltijd beroepsopleidende
leerweg (mbo bol) van minimaal 1 jaar of
je volgt een voltijd of duale opleiding aan
hbo of universiteit van minimaal 1 jaar;
• je hebt de Nederlandse nationaliteit.
Ben je een niet-Nederlander met een
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verblijfsvergunning type II, III of IV, een
andere verblijfsvergunning of kom je
uit een EU-land dan kun je meestal ook
studiefinanciering krijgen. Kijk dan naar
het nationaliteitenschema op duo.nl.

dan kun je het ontbrekende bedrag lenen.
Als je een aanvullende beurs aanvraagt,
heeft DUO de inkomensgegevens van je
ouders nodig. Zonder de inkomensgegevens
van je natuurlijke ouders kan DUO je aanvullende beurs niet berekenen. Zorg er dus
voor dat DUO over de inkomensgegevens
van je ouders kan beschikken.

Aanvullende beurs
De aanvullende beurs is er niet voor iedereen. Dit deel van de studiefinanciering is
afhankelijk van het inkomen van je natuurlijke ouders. DUO kijkt naar hun inkomen
van twee jaar geleden. Hoe hoger het inkomen van je ouders, hoe lager het bedrag dat
jij aan aanvullende beurs krijgt. Heb je geen
recht op een volledige aanvullende beurs,

Studentenreisproduct
Wie studiefinanciering heeft, krijgt ook het
studentenreisproduct. Daarmee kun je in
heel Nederland gratis of met korting reizen
in het openbaar vervoer.
Het studentenreisproduct is een weekabon-
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nement of een weekendabonnement. Je
abonnement is geldig in trein, bus, metro
en tram. Volg je mbo? Dan heb je er recht
op zolang je recht hebt op studiefinanciering. Voor een opleiding in het hbo en aan
de universiteit heb je recht op een studentenreisproduct tijdens de officiële (nominale) studieduur van je opleiding en het eerste
jaar daarna (uiteraard alleen zolang je staat
ingeschreven bij de opleiding en je recht
hebt op studiefinanciering). Voor de meeste
opleidingen is dit in totaal 5 jaar.
Als je nog geen burgerservicenummer hebt,
krijg je eerst een maandelijkse vergoeding
in plaats van een reisproduct. Zodra je een
burgerservicenummer hebt, kun je alsnog
het reisproduct regelen. De vergoeding
wordt dan stopgezet.
Om te kunnen reizen met je abonnement
heb je een OV-chipkaart nodig. Daarop
moet je zelf je abonnement zetten. Kijk
op studentenreisproduct.nl voor meer
informatie.

hebben. Dit nummer krijg je pas als je in
Nederland bent. Je krijgt daarom eerst tijdelijk studiefinanciering voor een periode van
2 maanden. Zodra DUO je burgerservicenummer heeft, gaat je studiefinanciering
definitief in.

Basisregistratie Personen
Voordat je naar Nederland vertrekt, moet
je je bij de bevolkingsadministratie (‘PIVA’
administratie) van het eiland waar je
woont, laten uitschrijven. Uitschrijving uit
de PIVA administratie is een voorwaarde
om ingeschreven te kunnen worden in de
bevolkingsadministratie van Nederland. Eén
van de documenten die je bij inschrijving
bij de gemeente moet overhandigen, is het
verhuisbericht (bewijs van uitschrijving) dat
je bij de uitschrijving krijgt.
Belangrijk is dat je bij vertrek aangeeft in
welke gemeente je in Nederland gaat wonen
en dat je bij vestiging in Nederland je ook
bij die gemeente laat inschrijven. Als je
besluit om je in een andere gemeente in te
laten schrijven dan je bij jouw vertrek hebt
aangegeven, dan leidt dit tot enkele weken
vertraging bij de inschrijving bij de gemeente waardoor het burgerservicenummer later
wordt toegekend en verstrekt.
Bij de inschrijving in de gemeente moet je
de volgende documenten overleggen:
• Paspoort (voor het vaststellen van je
identiteit);
• Bewijs van uitschrijving (ontvangen van
de afdeling bevolkingsadministratie op
het eiland waar je bent uitgeschreven);
• Bewijs van adres in Nederland (bijvoorbeeld een kopie van het huurcontract of

Wat je moet regelen
Studiefinanciering aanvragen
Je moet op tijd studiefinanciering aanvragen bij DUO. Studiefinanciering vraag je
aan met het speciale formulier ‘Aanvraag
studiefinanciering voor studenten van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch
Nederland’. Dit formulier kun je downloaden van duo.nl/antillen. Doe dit ten minste
3 maanden voordat je studie begint. Om
voor studiefinanciering in aanmerking te
komen moet je een burgerservicenummer
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een brief met ondertekening en kopie
identiteitsbewijs van een familielid dat je
daar voorlopig mag inwonen).

ouders. Je ouders staan vermeld op je
geboorteakte.
Als je ouders in het Caribisch gebied wonen,
proberen wij het inkomen op te vragen
bij de belastingdiensten in het Caribisch
gebied.
Lukt het ons niet om het inkomen op te
vragen, dan moeten je ouders alsnog zelf
hun inkomensgegevens aan ons doorgeven.
Daalde het inkomen na het peiljaar, dan
kunnen je ouders vragen om van een later
inkomensjaar uit te gaan. Voorwaarde is dat
het inkomen minimaal 15% is gedaald ten
opzicht van het peiljaar.
Kunnen of willen je ouders niet meewerken aan de berekening van de aanvullende
beurs? Of weet je niet waar ze wonen?
Dan kan DUO het inkomen van je ouders
achterhalen. Of het zelfs helemaal buiten
beschouwing laten. Jij dient een verzoek in
en DUO doet de rest. Op de site van DUO
vind je meer informatie hierover.

Ook belangrijk:
• Afschrift geboorteakte (sommige
gemeenten vragen om een afschrift van
je geboorteakte). Vraag ruim van te voren
bij de gemeente waar je gaat wonen, of
een geboorteakte wordt gevraagd bij
inschrijving. Let op: als je niet op het
eiland bent geboren waarvan je vertrekt,
vraag dan tijdig de (buitenlandse) geboorteakte aan. Laat deze zo nodig vertalen. Er
kan gevraagd worden om dit document te
legaliseren of van een apostille- (legalisatie) stempel te laten voorzien.

Burgerservicenummer (BSN)
aanvragen
Je moet na aankomst in Nederland een
burgerservicenummer aanvragen bij de
gemeente waar je gaat wonen. Geef dit
nummer direct door aan DUO. Let op: als
je je burgerservicenummer niet doorgeeft,
dan is je aanvraag studiefinanciering niet
geldig. Je moet de studiefinanciering dan
terugbetalen.

Niet vergeten:
- Studiefinanciering aanvragen
- Burgerservicenummer aanvragen
- Bankrekening openen

Inkomen ouders
Eigen bankrekening

Als je een aanvullende beurs aanvraagt,
heeft DUO de inkomensgegevens van je
ouders nodig. Het gaat dan om het inkomen
van twee jaar geleden (het ‘peiljaar’). Deze
gegevens moet je met het aanvraagformulier meesturen, zodat DUO je aanvullende
beurs snel kan berekenen. Met ‘je ouders’
bedoelen we je natuurlijke of adoptief-

DUO stort alleen geld op een rekeningnummer dat op jouw naam staat, tenzij je een
instantie hebt gemachtigd om je zaken
te behartigen. Het moet gaan om een
Europees IBAN bankrekeningnummer.
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Rekenhulp op internet

raadplegen en wijzigen. Je logt namelijk in
op Mijn DUO met de DigiD app of met een
DigiD met sms-controle. Vraag een DigiD
aan via digid.nl. Wanneer je je DigiD hebt
aangevraagd, ontvang je binnen vijf dagen
van DigiD een activeringscode. Je ontvangt
de code per post op het adres waarop je bij
de gemeente staat ingeschreven.
Met de activeringscode ga je naar de site van
DigiD en activeer je je account. Na het activeren kun je bij alle aangesloten overheids
instellingen met je DigiD inloggen.

Op duo.nl/rekenhulp vind je een rekenhulp.
Hiermee kun je zelf uitrekenen hoeveel
studiefinanciering je ongeveer kunt krijgen.
Ook kun je berekenen hoeveel studieschuld je na je studie maandelijks moet
terugbetalen.

Mijn DUO en DigiD
Je kunt alleen gebruik maken van Mijn
DUO als je een burgerservicenummer hebt.
Een wijziging doorgeven of je gegevens
bekijken? Je regelt het zelf in Mijn DUO.
Daarnaast kun je je post van DUO bekijken.
De digitale post is sneller beschikbaar dan
de post via de brievenbus.
Je kunt je zaken regelen op het moment
dat het jou uitkomt. Je kunt je persoonlijke
gegevens iedere dag bekijken en wijzigen.
Je kunt op een veilige manier je gegevens

Controles
DUO zorgt ervoor dat iedereen krijgt waar
hij recht op heeft. Daarom controleert DUO
jouw gegevens, ook bij andere instanties. Het uitwisselen van gegevens met
andere instanties, zoals de Belastingdienst
en de Basisregistratie Personen gebeurt
11

volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij
alleen gegevens opvragen die we echt nodig
hebben.

meer op hebt. Je mag vanaf de 1e dag van
die maand al niet meer met je studentenreisproduct reizen. Zet je te laat stop, dan
krijg je een boete.
Heb je je studentenreisproduct opgehaald,
maar ga je toch niet studeren? Dan moet je
je reisproduct eerder stopzetten. Dit moet
vóór de 1e van de maand waarin je studiefinanciering zou ingaan.

Stoppen
Als je stopt met je opleiding, schrijf je je uit
bij de school of universiteit. Die uitschrijfdatum geef je aan ons door. Wij stoppen
dan je studiefinanciering.
Stop je met je studie in je eerste jaar? Als je
vóór 1 februari je studiefinanciering stopt,
kun je een gedeelte laten omzetten in een
gift. Als je een lening hebt genomen, moet
je die natuurlijk wel terugbetalen.

Diploma gehaald
Als je binnen tien jaar je diploma haalt,
kan een deel van je studiefinanciering en
studentenreisproduct worden omgezet in
een gift. Je studieschuld wordt dan lager of
komt zelfs helemaal te vervallen. Hoeveel
wordt omgezet in een gift, hangt af van de
waarde van je diploma. DUO moet daarom
een bewijs hebben. Meestal krijgen we dit
automatisch van je school of universiteit.

Studentenreisproduct
Zet zelf je studentenreisproduct stop bij een
ophaalautomaat vóór of op de 5e werkdag
van de 1e maand waarin je er geen recht
12

Verhuizen naar Caribisch gebied

wordt je situatie opnieuw bekeken.
Je vraagt een lager maandbedrag aan met
de formulieren ‘Verzoek verlagen maand
bedrag voor inwoners van Aruba, Curaçao,
Sint Maarten of Caribisch Nederland’. Vraag
dit altijd vóór 1 januari aan, want dan gaat
je eventueel lagere maandbedrag in per 1
januari van dat kalenderjaar. Vraag je bijvoorbeeld een verlaging aan op 3 februari,
dan gaat de verlaging pas in op 1 maart.
Voor de berekening van je maandbedrag is
je inkomen van 2 jaar geleden van belang.
Daalde je inkomen daarna, dan kun je ons
vragen om een ander, recenter inkomensjaar te gebruiken.

Verhuis je terug naar het Caribisch gebied
en heb je een studieschuld? Dan zorg je dat
DUO altijd op de hoogte is van je adres in
het Caribisch gebied.

Terugbetalen
Je hoeft je studieschuld niet meteen af te
lossen. Als je recht op studiefinanciering
stopt, begint op 1 januari van het daaropvolgende jaar de zogenoemde aanloopfase. Dit
is een periode van 2 jaar waarin je nog niet
hoeft terug te betalen. Het mág natuurlijk
wel.
Na de aanloopfase van 2 jaar begint de aflosfase. Vanaf dat moment ben je verplicht
af te lossen. Dit gebeurt in maandelijkse
termijnen. Je moet je totale schuld in 15 jaar
terugbetalen. Ontving je na augustus 2015
voor het eerst studiefinanciering voor hbo
of universiteit? Dan val je onder het nieuwe
stelsel en moet je je totale schuld in 35 jaar
terugbetalen.
Hoeveel je per maand moet terugbetalen,
hangt af van de hoogte van je schuld en de
berekende rente.

Tijdelijk niet aflossen
Iedereen die een studieschuld terugbetaalt, kan het betalen van zijn studieschuld
tijdelijk stopzetten. De reden maakt niet uit:
een wereldreis, een huwelijk, de aanschaf
van een auto, een nieuw huis. Je kunt het
terugbetalen van je studieschuld minimaal
1 maand en maximaal 5 jaar stopzetten. Let
op! De rente over je schuld blijft wel doorlopen en de maximale terugbetalingstermijn
van 15 jaar wordt verlengd met het aantal
aflosvrije maanden dat je inzet. De betaling
van eventuele betalingsachterstanden kun
je niet (tijdelijk) stopzetten.

Maandbedrag verlagen
Je kunt ons vragen om je maandbedrag te
verlagen. DUO berekent dan op basis van
je inkomen hoeveel je per maand kunt
aflossen. Als dit lager uitvalt dan je huidige
maandbedrag, dan verlaagt DUO dit. Soms
wordt de maandtermijn dan zelfs € 0,-.
De berekening van het verlaagde maandbedrag is 1 kalenderjaar geldig. Na dit jaar

Buitenlands inkomen
Wanneer je in het buitenland verblijft of
inkomen vanuit het buitenland hebt, kunnen we je inkomensgegevens niet in alle
gevallen opvragen bij de belastingdiensten
in het Caribisch gebied. Je moet die dan zelf
aan ons doorgeven.
13

Staat je adres goed geregistreerd bij DUO?
Dan krijg je automatisch bericht op je buitenlandse adres. Wij vragen je dan bewijsstukken van je inkomen op te sturen.
Staat je adres onjuist geregistreerd bij
DUO? Geef dan eerst je buitenlandse adres
door via Mijn DUO of met het formulier
‘Wijziging terugbetalen studieschuld’.
Je krijgt je maandbedrag altijd voorgesteld
in euro’s. Heb je inkomen verdiend in het
Caribisch gebied, dan moet je zelf de bedragen omrekenen. Raadpleeg de bank voor de
actuele wisselkoersen en transactiekosten.

voorafgaand aan het betreffende jaar. Je
betaalt jaarlijks in 10 maandtermijnen in
plaats van 12.

Hoe het werkt
DUO rekent je maandbedrag om van euro’s
naar lokale valuta. Hiervoor gebruiken
wij de officiële Decemberraming van het
Centraal Planbureau (CPB). Je betaalt dus
iedere maand het zelfde bedrag ondanks de
wisselende koers.
Je betaling rekenen wij om met de maandkoers van de Nederlandsche Bank. Is de
waarde van je lokale valuta gedaald? Dan
heb je in euro’s minder afgelost dan zou
moeten. Je hoeft dit verschil niet direct te
betalen. We tellen het bedrag gewoon weer
op bij de rest van je studieschuld.
Is de waarde van je valuta gestegen? Dan
heb je in euro’s meer afgelost dan nodig
was. We betalen dit verschil niet aan je
terug, maar gebruiken het als extra aflossing
op je studieschuld.

Mijn DUO en DigiD
Heb je tijdens je verblijf in Nederland geen
DigiD aangevraagd? Je kunt vanuit Aruba en
Curaçao ook een DigiD aanvragen. Je moet
dan wel een burgerservicenummer hebben.
Vraag een DigiD aan op digid.nl. Na je
aanvraag krijg je van DigiD een baliecode.
Maak binnen 30 dagen een afspraak bij de
DigiD-balie op Aruba of Curaçao en activeer
vervolgens je DigiD met de activeringscode
die je bij de balie hebt gekregen.
Vanaf dat moment kun je via Mijn DUO een
wijziging doorgeven of je gegevens
bekijken!

Wat moet je doen?
Stuur uiterlijk 15 december voorafgaand aan
het betreffende jaar het formulier 'Wijziging
betaalwijze studieschuld voor inwoners van
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch
Nederland" naar antillen@duo.nl.
Geef als onderwerp mee ‘Lokaal
terugbetalen’.
Nadat je verzoek is verwerkt, sturen we je
een e-mail. In die mail staat onder andere
hoeveel je per maand moet terugbetalen in
euro’s en in je lokale valuta.

Betalen op lokaal rekeningnummer
Je kunt op verzoek je studieschuld in het
Caribisch gebied terugbetalen in lokale
valuta (Amerikaanse dollars, Antilliaanse
guldens en Arubaanse florin) op een lokaal
rekeningnummer van DUO. Je betaalt op
die manier geen of lagere bankkosten. Je
moet het verzoek doen uiterlijk 15 december
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Handige links
www.duo.nl/antillen
www.studiekeuze123.nl/antillen
www.startstuderen.nl
www.studielink.nl
www.digid.nl
www.goedvoorbereidnaardepabo.nl
www.rijksdienstcn.com
www.uscfoundation.com
www.ssc.cw
www.stichtingweconnect.nl
www.arubahuis.nl
www.wijzeringeldzaken.nl
www.ocan.nl

Het rekeningnummer van DUO in
Nederland:
IBAN
NL45 INGB 0705 0019 03
BIC
INGB NL2A
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