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Verklaring
Inkomstenbelasting voor  
belastingplichtigen op Aruba,  
Curaçao, Sint Maarten of Caribisch 
Nederland

Dit formulier 
Met dit formulier kunnen debiteuren en ouders van studenten hun 
inkomensgegevens doorgeven aan DUO. Lees de toelichting.  
 
Opsturen  
Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 
documenten@duo.nl  
of naar:  
Dienst Uitvoering Onderwijs  
Postbus 50103  
9702 GC Groningen 
 
Tip 
Maak een kopie van elk formulier dat u instuurt. 
 
Meer informatie 
duo.nl/antillen

      1          
1.1  Achternaam

 Voornaam 

  Geboortedatum

             2          

2.1  Achternaam

 Voornaam

 Geboortedatum

2.2 ID of Sédulanummer

 Crib- of persoonsnummer
    

2.3  Bent u de vader of moeder van 
een student?

2.4  Betaalt u een studieschuld terug 
aan DUO?

 

 

Gegevens student/debiteur

|

|        
Dag   Maand  Jaar

Gegevens en verklaring belastingplichtige

De belastingplichtige is de debiteur of de ouder van de student. Lees de toelichting.

|

| 
Dag   Maand  Jaar           

 

 

n	 Ja   n	 Nee

n	 Ja   n	 Nee

De vraag gaat verder op de volgende pagina



2 van 2

2.5  Ik machtig de lokale belasting-
dienst tot het jaarlijks verstrek-
ken van mijn inkomensgegevens 
aan DUO. (Dit is niet mogelijk 
voor inwoners van Sint Maarten 
en Aruba. Zij moeten ieder jaar 
zelf hun inkomen doorgeven aan 
DUO.) Lees de toelichting.

      3        

3.1  Achternaam

 Voornaam

 Geboortedatum

3.2 ID of Sédulanummer   
  
  Crib- of persoonsnummer

3.3  Bent u de vader of moeder van 
een student?

3.4  Betaalt u een studieschuld terug 
aan DUO?

  

3.5  Ik machtig de lokale belasting-
dienst tot het jaarlijks verstrek-
ken van mijn inkomensgegevens 
aan DUO. (Dit is niet mogelijk 
voor inwoners van Sint Maarten 
en Aruba. Zij moeten ieder jaar 
zelf hun inkomen doorgeven aan 
DUO.) Lees de toelichting.

      4        

4.1  Belastingjaar

4.2   Welke situatie is voor dit belas-
tingjaar van toepassing?

4.3  In welke valuta zijn de  
bedragen?  

4.4 Ondertekening

Dag   Maand  Jaar           

     
Handtekening              

|

Gegevens en verklaring echtgenoot/echtgenote/partner van de belastingplichtige

Lees de toelichting

|

|  
Dag   Maand  Jaar

 

 

n	 Ja   n	 Nee

n	 Ja   n	 Nee

Dag   Maand  Jaar           

     
Handtekening              

|                 

Verklaring  van de Belastingdienst

Deze vraag moet ingevuld worden door de lokale belastingdienst. Lees de toelichting.

                

n	 Er werd geen aangiftebiljet uitgereikt       Belastingplichtige   Echtgenoot/echtgenote/partner
 >Vul in: zuiver loon volgens de aanwezige loonbelastingkaart      
                 |        |

n	 Een aangifte is ingediend, maar nog niet behandeld   Belastingplichtige   Echtgenoot/echtgenote/partner
 >Vul in: aangegeven belastbaar inkomen           
                 |        |

n	 Een aanslag inkomstenbelasting is opgelegd    Belastingplichtige   Echtgenoot/echtgenote/partner
 >Vul in: vastgesteld belastbaar inkomen (= tabelinkomen)      
                 |        |

n	 Tegen deze  aanslag loopt een bezwaar-      Belastingplichtige   Echtgenoot/echtgenote/partner
 of beroepsprocedure    
                 n	 Ja  n	 Nee   n	 Ja  n	 Nee

n	 Arubaanse florin 

n	 Antilliaanse gulden  

n	 Amerikaanse dollar
                                   
Dag   Maand  Jaar           

    Eiland |
Handtekening inspecteur            Stempel            

|                  |           



Toelichting
Verklaring inkomsten belasting 
voor belastingplichtigen op Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten of Caribisch 
Nederland 

Meer informatie
duo.nl/antillen

Uw inkomensgegevens

DUO gebruikt het inkomen van debiteuren voor de berekening van de 
draagkracht. Het maandbedrag kan daardoor lager worden, maar nooit 
hoger.

Het inkomen van de ouder(s) wordt gebruikt voor de berekening van de 
aanvullende beurs van de student. 

Bij 1, 2 en 3

De gegevens van de student/debiteur, de belastingplichtige en diens
echtgenoot/echtgenote/partner moeten altijd volledig worden ingevuld. 
De belastingplichtige is de debiteur óf de ouder van de student. Als 
de ouders gescheiden zijn moeten beide (afzonderlijk) een formulier 
invullen en zelf ondertekenen.

Bij 3

Als de echtgenoot/echtgenote/partner van de belastingplichtige de 
machtiging ondertekent, is de lokale belastingdienst bevoegd om zijn of 
haar financiële gegevens te verstrekken.

Bij 2.5 en 3.5

Woont de belastingplichtige en diens echtgenoot/echtgenote/partner 
op Curaçao, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Dan hoeven ze dit formulier 
maar 1 keer op te sturen. Daarna vraagt DUO jaarlijks hun inkomen op 
bij de lokale belastingdienst.

Woont de belastingplichtige en diens echtgenoot/echtgenote/partner 
op Sint Maarten of Aruba? Dan moeten ze ieder jaar zelf hun inkomen 
doorgeven aan DUO met het formulier Verklaring inkomstenbelasting.

Bij 4

Vul de bedragen afgerond en in lokale valuta in.
‘Er werd geen aangiftebiljet uitgereikt’ is van toepassing als de 
lokale belastingdienst geen aangiftebiljet heeft uitgereikt, maar er 
wel loongegevens op de aanwezige loonbelastingkaart beschikbaar 
zijn. ‘Een aangifte is ingediend, maar nog niet behandeld’ is van 
toepassing als de lokale belastingdienst wel een aangiftebiljet heeft 
uitgereikt, maar het tabelinkomen nog niet heeft vastgesteld. ‘Een 
aanslag inkomstenbelasting is opgelegd’ is van toepassing als de lokale 
belastingdienst de aanslag heeft vastgesteld. 
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