TOELICHTING INVULLEN AANVRAAG STUDIEFINANCIERING DUO
1. Je gegevens
1.1 Kruis aan: Nee
1.4 Je kunt alleen deze studiefinanciering krijgen indien je de Nederlandse nationaliteit hebt. Als je
aanvraag voor Nederlanderschap nog in behandeling is en je je paspoort volgend jaar vóór 1 mei
verwacht, stuur dan deze aanvraag voor studiefinanciering in als je je paspoort hebt.
1.5 Niets invullen, je hebt nog geen bankrekening in Nederland. Vul ook NIET een rekeningnummer in
dat je hebt op Aruba.
1.6 Vul in het adres waar je nu woont.
1.7 Vul in: 31 07 2016
1.8 Vul in het adres waar je nu woont.
2. Je studiegegevens
2.1 Vul in: de complete naam van de Hogeschool of Universiteit waar je gaat studeren.
2.2 Vul in de complete naam van de studie die je gaat volgen. Check de correcte naam in de Studiegids!
2.3 Vul in de naam van de stad waar je je studie gaat volgen.
2.4 Kruis aan: Voltijdopleiding en Een jaar of langer
2.5 Kruis aan: Begin van het studiejaar 2017 – 2018
2.6 Kruis aan: Bacheloropleiding (hbo of universiteit)
3. Aanvraag studiefinanciering
3.1 Kruis aan: Aanvullende beurs + Lening
Kruis aan: Studentenreisproduct
Kruis aan: Collegegeldkrediet
3.2 niets invullen
3.3 Vul in: € 886
3.4 Zoek het collegegeld voor 2017 – 18 op op de DUO-site
3.5 Kruis aan: Maximaal
3.6 Kruis aan: Vanaf de maand dat ik er recht op heb
4.0 Gegevens van je ouders Alles invullen
5. Machtiging SSC

5.1 Kruis aan: NEE

6. Ondertekening Vergeet niet deze aanvraag te ONDERTEKENEN!
Het ingevulde formulier stuur je dan (aangetekend!), samen met de ingevulde VERKLARING
INKOMSTENBELASTING, een kopie van je paspoort (en eventueel documenten betreffende de situatie
met (een van) je ouders) naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50061 9702 DA Groningen, Nederland
De DEADLINE voor ontvangst van deze documenten bij DUO is 1 Juni 2017. Verstuur het OP TIJD!

TOELICHTING INVULLEN FORMULIER VERKLARING INKOMSTENBELASTING
1 Gegevens student
1.1 Jouw gegevens
2. Gegevens en verklaring belastingplichtige
2.1 Dit dient te worden ingevuld door je vader of moeder (de ‘kostwinner’, degene die het
hoogste inkomen heeft) en belastingplichtig is: aangifte van inkomstenbelasting doen.
2.2 Laat je vader/moeder vooral niet vergeten om dit in te vullen en te ondertekenen!
3 Gegevens en verklaring echtgenoot/echtgenote
Als je vader zijn gegevens heeft ingevuld bij 2 moet je moeder het nu doen bij 3. (of
omgekeerd). Alweer: vergeet niet te ondertekenen!
4 NIET INVULLEN!!
Dat zal gebeuren door de Inspecteur der Belastingen nadat je dit formulier hebt ingeleverd bij
het Belastingkantoor/Servicio di Impuesto (Camacuri).
Enkele belangrijke punten:
Indien je ouders gescheiden zijn moet er voor elke ouder een apart formulier worden ingevuld
en ingeleverd.
Let op: een pleeg- of stiefouder geldt niet als een natuurlijke ouder. Een adoptieouder wel.
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 wel alvast op naar DUO en vraag je ouders
om aangifte te doen. De hoogte van je aanvullende beurs hangt er van af!
Weet je niet wie je vader en/of moeder is of waar hij of zij woont? Vul zoveel mogelijk gegevens
in. DUO gaat dan zelf op zoek naar de overige gegevens.
Indien een van de ouders (of beide) niet wil meewerken aan het opgeven van hun gegevens
voor de berekening van de aanvullende beurs dan kan je een beroep doen op de regeling
‘weigerachtige ouders’. Deze regeling kent twee mogelijkheden. Je kunt DUO vragen om:
* het inkomen van de ouders op te vragen Gebruik hiervoor het formulier ‘Verzoek inkomen
ouders opvragen’. Je kunt dit formulier downloaden van van www.duo.nl.
* het inkomen van je ouders buiten beschouwing laten. Daarvoor is een kopie van het
formulier ‘Verzoek inkomen ouders buiten beschouwing laten’ te krijgen in het decanaat.
Is je vader of moeder overleden? Stuur dan een kopie van het overlijdensafschrift mee naar
DUO.

GEGEVENS DOORGEVEN AAN DUO
Van DUO zal je bericht krijgen hoeveel studiefinanciering je gaat krijgen, afhankelijk van de bepaling van
het bedrag van de aanvullende beurs. Je zult ook merken dat je die studiefinanciering voorlopig slechts
voor enkele maanden krijgt. Dit is omdat je nog geen BSN (Burger Service Nummer)en geen
bankrekeningnummer in Nederland hebt.
Als je eenmaal in Nederland bent moet je allereerst ingeschreven worden in het gemeentehuis/stadhuis
van de stad van je studie. Dat doe je op de eerste dag in Nederland, met je studiementor van het
Arubahuis. Je ontvangt dan je BSN. Let op: daarvoor heb je je geboorteakte nodig. Neem die mee, plus
een gewaarmerkte kopie! Met je BSN kan je je bankrekening openen. Daarna ga je je huisvesting
(studentenkamer) regelen. Je hebt dan je adres.
DUO heeft deze nieuwe gegevens van jou nodig: je BSN, je bankrekeningnummer en je adres. Deze kun
je doorgeven door te gaan naar een van de servicekantoren van DUO die er zijn in de meeste (maar niet
alle) studiesteden van Nederland. Ga naar www.duo.nl, bij de zoekfunctie (browser) vul je in:
‘servicekantoren’, en je komt op de pagina met de steden waar een servicekantoor is. Bij enkele
kantoren moet een afspraak gemaakt worden, dat kan online.
Is er in jouw stad geen servicekantoor van DUO, dan kan je je gegevens online doorgeven via ‘MijnDUO’,
waarmee je toegang hebt tot je profile, al jouw gegevens bij DUO en waarmeer je nieuwe gegevens en
wijzigingen kunt doorgeven.
Om in te kunnen loggen in Mijn DUO om gegevens en wijzigingen door te geven, heb een DigiD met
sms-functie nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een
gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet je identiteit kan verifiëren.
Om je Mijn DUO en DigiD aan te maken kan je in de browser ‘Mijn DUO’ invullen en kom je op de pagina
met instructies terecht.
Veel succes!

