JIJ EN JE OUDERS
In verband met de aanvullende beurs wil DUO gegevens hebben van de inkomstenbelasting
(van belastingjaar 2012) van de BIOLOGISCHE ouders van de student. Daarvoor is het formulier
‘Verklaring Inkomstenbelasting voor belastingplichtigen op Aruba’ dat je bij het formulier voor
aanvraag van de Nederlandse studiefinanciering bij DUO hebt gekregen (lichtbruin).
Vul van dit formulier alleen de punten 1, 2 en 3 in. De belastinginspecteur zal punt 4 invullen,
ondertekenen en gestempeld teruggeven. Inleveren bij het Belastingkantoor / Servicio di
Impuesto te Camacuri.
Indien de ouders met elkaar getrouwd zijn, is één aanvraagformulier met de
handtekeningen van de ouders voldoende.
Indien de ouders gescheiden zijn en de student heeft met beide contact: twee aparte
formulieren.
In geval dat een ouder overleden is: afschrift van de Overlijdensakte meesturen.
Dan zijn er verschillende categorieën, waarbij de student een verzoek kan indienen om de
inkomensgegevens van één van de ouders buiten beschouwing te houden omdat het bijv. een
‘weigerachtige ouder’ betreft. Dan moet er een speciaal formulier opgestuurd worden. Dit is te
verkrijgen in het decanaat. Door dit formulier en de bijbehorende verklaringen in te sturen kan
het als gevolg hebben dat de aanvullende beurs hoger uitvalt.
Er moet in de meeste gevallen drie verklaringen meegstuurd worden. Dat zijn:
(1) Een verklaring van de student over zijn/haar relatie met de betrokken ouder;
(2) Een verklaring van de andere ouder;
(3) Een verklaring van een derde onafhankelijke partij. Dat kan zijn de Voogdijraad of een
dergelijke instantie. Indien daar het geval niet bekend is, wordt aangeraden om met je
verhaal naar een van de schoolmaatschappelijk werksters te gaan. Die doet dan
onderzoek naar de situatie en stelt daarna een verklaring op.
De verklaring dient kort en zakelijk te zijn. Indien je twijfelt hoe je verhaal op papier te zetten,
neem dan contact op met een van de decanen. De schoolmaatschappelijk werksters kunnen jou
en je ouder ook helpen bij het opstellen van jullie verklaringen.
Tot slot: vergeet niet deze drie verklaringen plus het ingevulde formulier “Inkomsten buiten
beschouwing laten” en de ‘Verklaring Inkomstenbelasting’ samen met je papieren voor
aanvraag voor Nederlandse studiefinanciering, op te sturen (aangetekend!) naar DUO.

