
De Wet Studiefinanciering BES
Uitgelegd voor Caribisch Nederlandse studenten



Wij zijn RCN-Studiefinanciering. Wij regelen de studiefinanciering voor 

studenten uit Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) die willen 

gaan studeren in het Caribisch gebied, de VS en Canada. Wij regelen ook de 

opstarttoelage voor studenten die in Europees Nederland gaan studeren. Dat 

doen we namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Waar jij gaat studeren en welk soort opleiding je gaat volgen bepaalt welke 

financiering jij kunt aanvragen. In deze brochure lees je er meer over. Na je 

opleiding moet je misschien (een deel van) de financiering terugbetalen. Ook 

daarover vind je informatie in deze brochure. De brochure is verkrijgbaar in het 

Nederlands, Papiaments en Engels.

Wil je nog meer informatie over de studiefinanciering BES of over de 

opstarttoelage? Bezoek ons spreekuur, of bel of e-mail ons. Je kunt ook op  

onze website kijken.
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Terug naar inhoudsopgave

Ga je in een van deze 4 regio’s studeren?
• Bonaire, Saba of Sint Eustatius,

• Aruba, Curaçao of Sint Maarten,

• het overige deel van de Caribische regio,

• Amerika en Canada.

Dan kun je studiefinanciering BES aanvragen. Lees meer vanaf pagina 7

Waar ga jij studeren?
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Terug naar inhoudsopgave

De (ei)landen die vallen onder het overige deel van de Caribische regio zijn:

Amerikaanse 
Maagdeneilanden

Anguilla

Antigua en Barbuda

Bahama’s

Barbados

Belize

Bermuda

Britse Maagdeneilanden

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica

Dominicaanse Republiek

Grenada

Guadeloupe

Haïti

Jamaica

Kaaimaneilanden

Montserrat

Navassa

Puerto Rico

Sint Bartholomeus

Saint Kitts en Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent en de 
Grenadines

Trinidad en Tobago

Turks- en Caicoseilanden 

Venezuela

Ga je ergens anders studeren dan in de Caribische regio? Dan kun je geen 

studiefinanciering BES krijgen.

Ga je in Europees Nederland studeren?
Dan kun je maandelijkse studiefinanciering aanvragen bij DUO. En je kunt de 

eenmalige opstarttoelage aanvragen bij RCN-studiefinanciering. Lees meer over 

de opstarttoelage vanaf pagina 19.

Moet je studiefinanciering BES of de opstarttoelage 
terugbetalen?
Lees meer over terugbetalen vanaf pagina 30.
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Terug naar inhoudsopgave

De algemene voorwaarden 
Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om recht te hebben op 

studiefinanciering BES. Die hebben te maken met:

1. Leeftijd

2. Opleiding

3. Nationaliteit en woonplaats

Leeftijd

Je moet jonger zijn dan 30 jaar als je recht op studiefinanciering BES ingaat.

Let op! Heb je studiefinanciering BES voor je 30e verjaardag, maar ben je op je 30e nog niet klaar met 

je opleiding? Zolang je je maximale duur van je studiefinanciering BES nog niet hebt opgemaakt, 

houd je recht op studiefinanciering BES. Maar je mag je studie vanaf je 30e dan niet onderbreken. 

Doe je dat wel? Dan heb je vanaf dat moment geen recht meer op studiefinanciering BES.

Studiefinanciering BES
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Terug naar inhoudsopgave

Er geldt geen minimumleeftijd. Ben jij nog minderjarig (dus jonger dan 18 jaar) 

en volg je onderwijs aan het mbo of hoger onderwijs? Dan heb je recht op 

studiefinanciering BES.

Let op! Ben je minderjarig en ontvangen je ouders kinderbijslag voor jou? Dan moeten je 

ouders de kinderbijslag stopzetten vanaf de maand dat jij studiefinanciering BES gaat krijgen.

Onderwijs

Je moet ingeschreven zijn aan een onderwijsinstelling in 1 van de 4 eerder 

genoemde regio’s én je moet ook actief onderwijs volgen. De opleiding die je 

volgt moet een voltijd opleiding zijn.

Voor het mbo of sbo geldt dat je een opleiding moet volgen in de 

beroepsopleidende leerweg (bol).  

Volg je een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)? Dan kom je niet 

in aanmerking voor studiefinanciering BES.

Ga je hoger onderwijs doen? Dan kun je studiefinanciering BES krijgen voor een 

voltijd associate degree-, bachelor- of masteropleiding. Een duale opleiding in 

het hoger onderwijs wordt ook beschouwd als een voltijdse opleiding.

Voor iedere opleiding geldt dat die tenminste één jaar moet duren en dat die 

erkend moet zijn door de lokale overheid.
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Terug naar inhoudsopgave

Nationaliteit en woonplaats 

Om voor studiefinanciering BES in aanmerking te komen moet je in de periode 

van 3 maanden voorafgaand aan je studie in Caribisch Nederland hebben 

gewoond.

Daarnaast moet je de Nederlandse nationaliteit hebben. Heb je niet de 

Nederlandse nationaliteit? Dan kun je ook in aanmerking voor studiefinanciering 

BES komen als je minimaal 10 jaar in Caribisch Nederland hebt gewoond.

Vervolgopleiding 

Heb je studiefinanciering BES ontvangen voor een opleiding buiten Caribisch 

Nederland en ga je het studiejaar daarop een vervolgopleiding doen? Dan hoef 

je in de periode van 3 maanden voorafgaand aan je vervolgopleiding niet 

gewoond te hebben in Caribisch Nederland om voor je nieuwe opleiding recht te 

hebben op studiefinanciering BES. 

Ga je niet in het studiejaar aansluitend aan je vorige opleiding een nieuwe 

opleiding volgen, maar later? Dan moet je wel in de periode van 3 maanden 

voorafgaand aan je vervolgstudie gewoond hebben in Caribisch Nederland.

Voorbeeld: je hebt 2 jaar geleden een bacheloropleiding afgerond in Amerika en je wilt nu 

een masteropleiding doen in Amerika. Omdat je vervolgopleiding niet aansluit op het vorige 

studiejaar, moet je in de periode van drie maanden voorafgaand aan je vervolgstudie 

gewoond hebben in Caribisch Nederland.
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Terug naar inhoudsopgave

Studiefinanciering BES
Je moet je studiefinanciering BES binnen 10 jaren gebruiken. Na die termijn van 

10 jaar heb je geen recht meer op studiefinanciering BES. Onderstaande 

informatie gaat in op de volgende veelgestelde vragen: Waaruit bestaat 

studiefinanciering BES? Hoeveel studiefinanciering kun je krijgen, en hoe lang?

1. Gift of prestatiebeurs

2. Lening

3. Bedragen

4. Begeleiding

Gift of prestatiebeurs

Het hangt af van het niveau van je opleiding of je de studiefinanciering BES in de 

vorm van een gift of in de vorm van een prestatiebeurs krijgt. 

• Studiefinanciering in de vorm van een gift hoef je niet terug te betalen. 

• Een prestatiebeurs is een voorlopige lening. Over deze lening wordt rente 

berekend. Als je binnen 10 jaar je diploma hebt gehaald, wordt je prestatiebeurs 

omgezet in een gift. Haal je je diploma niet (op tijd), dan moet je de prestatiebeurs 

en de berekende rente terugbetalen. Het rentepercentage wordt jaarlijks 

vastgesteld. Je vindt het rentepercentage op onze webpagina Maandbedragen.

Mbo/sbo niveau 1 of 2 

Ga je een mbo of sbo opleiding op niveau 1 of 2 volgen? Dan krijg je maximaal 4 

jaar studiefinanciering BES in de vorm van een gift. Doe je een tweejarige 

opleiding en blijf je twee keer zitten? Dan heb je gedurende die 4 jaren recht op 

studiefinanciering BES in de vorm van een gift. 
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Terug naar inhoudsopgave

Mbo/sbo niveau 3 of 4 of hoger onderwijs 

Ga je een mbo of sbo opleiding op niveau 3 of 4 volgen? Of ga je een opleiding 

volgen aan een hbo -instelling of universiteit? Dan krijg je een prestatiebeurs. 

Haal je niet binnen 10 jaar een diploma op het niveau waarvoor je de 

studiefinanciering uitbetaald hebt gekregen? Dan moet je de prestatiebeurs 

terugbetalen, en ook de rente die daarover berekend is.

Je krijgt de prestatiebeurs voor de (nominale) duur van je opleiding, met een 

maximum van 4 jaren. Dus doe je een opleiding die officieel 3 jaar duurt, dan 

krijg je 3 jaar prestatiebeurs. 

Als je vertraging oploopt tijdens je studie, geeft dat geen recht op een langere 

prestatiebeurs.

Lening

Naast de gift of prestatiebeurs kun je ook een lening aanvragen. De lening moet 

je altijd terug betalen en over deze lening wordt ook rente berekend. Het 

rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld. Je vindt het rentepercentage op 

onze webpagina Maandbedragen. 

Lening na je gift of prestatiebeurs 

Heb je je rechten op gift of prestatiebeurs verbruikt, maar ben je nog niet klaar 

met je opleiding? Dan kun je nog maximaal 3 jaren lenen. Ook hier geldt dat je 

deze lening altijd met rente moet terugbetalen. 

11

https://www.rijksdienstcn.com/onderwijs-cultuur-wetenschap/studiefinanciering/maandbedragen


Terug naar inhoudsopgave

Bedragen

Het bedrag dat je elke maand kunt krijgen hangt af van het (ei)land waar je gaat 

studeren. En van het soort onderwijs dat je volgt. Iedere regio kent een bepaald 

bedrag aan gift/prestatiebeurs en lening. Op onze webpagina Maandbedragen 

vind je de hoogte van de normbedragen. De bedragen worden elk jaar aangepast.

Er is geen aparte reiskosten-vergoeding, want die zit al in het normbedrag.

Begeleiding

Ga je op Bonaire, Curaçao, Aruba of Sint-Maarten studeren? Dan kun je via 

RCN-studiefinanciering het 1e jaar gratis hulp krijgen van een begeleider. De 

begeleider vangt je op, helpt je onder andere bij de inschrijving op het eiland 

waar je gaat wonen, met het vinden van een huisarts en het wegwijs maken in je 

nieuwe omgeving. 

Ga je in het overige deel van de Caribische regio, Amerika of Canada studeren? Je 

ontvangt dan vaak begeleiding van de instelling waar je gaat studeren. 
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Terug naar inhoudsopgave

Aanvragen
1. Wanneer en hoe

2. Leen bewust

3. Minderjarig

4. Iemand machtigen

Wanneer en hoe

Wil je zeker weten dat je bij aanvang van je studie je studiefinanciering BES 

ontvangt? Stuur dan je aanvraagformulier minstens 3 maanden voor je nieuwe 

studie naar ons op.

Je mag de studiefinanciering BES ook met terugwerkende kracht aanvragen, 

maar dat geldt alleen voor het lopende studiejaar. Begin je per 1 augustus met je 

opleiding, maar vraag je studiefinanciering BES bijvoorbeeld pas in oktober aan? 

Dan krijg je de studiefinanciering BES toegekend per 1 augustus.

Op de webpagina Alle formulieren vind je het aanvraagformulier voor 

studiefinanciering BES. Bij je aanvraagformulier moet je bewijsstukken 

meesturen waarmee je aantoont welke opleiding je gaat volgen.

Je kunt het ingevulde formulier per post opsturen of indienen per e-mail. Vul het 

digitale formulier volledig in, print het formulier om je handtekening te zetten. 

Maak bijvoorbeeld met je smartphone een foto of, nog beter, een pdf van het 

document én de bewijsstukken. Deze digitale documenten kun je dan naar ons 

e-mailen. Je kunt het formulier ook inleveren op ons kantoor op Bonaire. Als je 

alle gevraagde informatie hebt opgestuurd of ingeleverd krijg je binnen 8 weken 

een beslissing op je aanvraag.
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Terug naar inhoudsopgave

Leen bewust

Bedenk voordat je studiefinanciering BES aanvraagt hoeveel geld je eigenlijk 

nodig hebt. Maak een overzicht van de te verwachten kosten, zoals collegegeld, 

studiematerialen, verzekering, huur, telefoon, vervoer, boodschappen, kleding, 

sport, uitgaan. En kijk wat je inkomsten zijn. Misschien verdien je geld met een 

bijbaantje, of kunnen je ouders meebetalen aan je studie. Daardoor hoef jij 

misschien minder te lenen en kun je je studieschuld zo laag mogelijk houden. 

Want je moet in elk geval de lening en soms je prestatiebeurs inclusief rente 

terugbetalen na je studie. Op deze manier heb je van te voren inzicht in hoeveel 

je eigenlijk nodig hebt en leen je niet te veel. Merk je tijdens je studie dat je toch 

meer geld nodig hebt? Dan kun je de lening alsnog verhogen (tot het maximum 

bedrag). Dit kan binnen een studiejaar zelfs met terugwerkende kracht.

Minderjarig

Ook als je nog minderjarig bent, moet je zelf je aanvraag voor studiefinanciering 

BES ondertekenen. Je ouders kunnen dus geen aanvraag voor jou indienen. Ga je 

als minderjarige buiten je eigen eiland studeren? Houd er dan rekening mee dat je 

niet zomaar zonder je ouders het eiland voor langere tijd kunt verlaten. Je ouders 

zijn in dat geval verplicht iemand aan te wijzen als tijdelijk voogd. Een tijdelijk 

voogd is iemand die de verantwoordelijkheid, zorg en opvoeding overneemt en 

die officiële handelingen namens je ouder(s) voor je verricht zoals het 

ondertekenen van belangrijke documenten voor verschillende instanties. Ook 

beheert de tijdelijk voogd je financiën. Je ouders kunnen een verzoek voor tijdelijk 

voogdij indienen bij de Voogdijraad Caribisch Nederland op het eiland waar jij 

staat ingeschreven. Als door de Voogdijraad geen bezwaren zijn gevonden bij de 

toekomstige voogd, kunnen ouders het verzoek indienen bij de rechter. De rechter 

kan de aangewezen voogd benoemen tot tijdelijk voogd over jou.
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Terug naar inhoudsopgave

Iemand machtigen

RCN Studiefinanciering mag nooit persoonsgebonden informatie over jou aan 

iemand anders geven, zelfs niet aan jouw ouders als jij minderjarig bent. Je moet 

dus zelf je zaken bij ons regelen. Wil je toch dat iemand anders je zaken regelt bij 

RCN Studiefinanciering? Dan moet je die persoon machtigen. Het formulier dat 

je hiervoor kunt gebruiken vind je op onze webpagina Alle formulieren.

Tijdens en na je opleiding
1. Voorschot

2. Uitbetaling

3. Wijziging in je situatie

4. Controles

5. Diploma gehaald

Voorschot

Als je buiten je eigen eiland gaat studeren kun je vragen om een voorschot van 

maximaal de eerste 3 maanden studiefinanciering. Dit betekent dat je de eerste 

maand, de eerste 2 maanden of de eerste 3 maanden studiefinanciering BES als 

voorschot uitbetaald krijgt. Dit kan handig zijn als je al kosten moet maken voor 

je opleiding voordat je studie begint. Het voorschot wordt tot maximaal 3 

maanden voor het begin van je opleiding uitgekeerd. Je kunt maar 1 keer een 

voorschot vragen.

Bedenk wel: als je een voorschot aanvraagt, dan krijg je in de eerste, de eerste 2 of de eerste 3 

maanden van het studiejaar geen studiefinanciering uitbetaald, want dat heb je immers al 

gehad als voorschot. Zorg dus dat je voldoende geld van je voorschot overhoudt om die 

maanden te overbruggen.
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Terug naar inhoudsopgave

Amerika, Canada, Barbados, Colombia en Puerto Rico

Ga je studeren in Amerika, Canada, Barbados, Colombia of Puerto Rico? Dan 

ontvang je de studiefinanciering BES standaard 2 keer per jaar als voorschot. 

Het eerste bedrag van je financiering wordt in augustus (mbo) of september 

(hbo) uitgekeerd. Je ontvangt dan de bedragen tot en met december als 1 

bedrag. Vervolgens krijg je in december de maandbedragen van januari tot en 

met juli uitgekeerd en dan weer in juli de periode augustus tot en met 

december voor het volgende studiejaar. 

Wil je de studiefinanciering BES toch maandelijks ontvangen? Dat kan, maar dat 

moet je dan wel vooraf duidelijk aangeven op je aanvraagformulier.

Uitbetaling

De studiefinanciering BES wordt tussen de 20e en 30e dag van de maand gestort op 

het door jou opgegeven bankrekeningnummer. Als dit een bankrekening is buiten 

Caribisch Nederland moet je er rekening mee houden dat er dan bankkosten 

verschuldigd zijn. De exacte betaaldagen staan op onze webpagina Betaaldata.

Wijziging in je situatie

Sommige wijzigingen in je situatie moet je altijd aan ons doorgeven. 

Verhuizing 

Als je tijdens of na je studie verhuist of een ander e-mailadres krijgt, dan ben je 

verplicht om je nieuwe woon-of postadres door te geven. Dat geldt ook voor een 

nieuw e-mailadres. Je moet er kortom voor zorgen dat wij jou altijd kunnen 

bereiken. Dit geldt niet alleen tijdens je studie, maar ook daarna, als je een 

studielening moet terugbetalen. 
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Terug naar inhoudsopgave

Toch niet studeren of stoppen met de opleiding 

Ga je toch niet studeren, bijvoorbeeld omdat je bent gezakt? Geef dat zo snel 

mogelijk door, want dan heb je geen recht op de studiefinanciering BES. Stop je 

met je opleiding? Zet dan je studiefinanciering BES stop per de datum van je 

uitschrijving.

Wijzigingen doorgeven 

Geef wijzigingen in je situatie door met het Wijzigingsformulier 

studiefinanciering en opstarttoelage. Je vindt dit formulier op onze webpagina  

Alle formulieren. Je kunt dit formulier ook gebruiken om bijvoorbeeld een ander 

rekening-nummer door te geven, of een nieuwe opleiding.

Controles

Wij zorgen ervoor dat je de financiering krijgt waar je recht op hebt. Daarom 

controleren wij vooraf én achteraf jouw gegevens, ook bij andere instanties. Het 

controleren van gegevens bij andere instanties (zoals de onderwijsinstelling, 

Burgerzaken en de Belastingdienst) gebeurt volgens de Wet bescherming 

persoonsgegevens BES. 

Als wij tijdens het studiejaar aan jou vragen om een recent inschrijfbewijs 

naar ons te sturen, dan moet je hierop tijdig reageren. Doe je dat niet? Dan 

wordt je studiefinanciering BES stopgezet en moet je het bedrag dat je hebt 

ontvangen, terugbetalen! Daarom is het dat wij altijd de juiste 

contactgegevens van jou hebben.
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Terug naar inhoudsopgave

Diploma gehaald

Als je je diploma hebt gehaald, moet je je studiefinanciering BES stopzetten. Dat 

doe je door direct de einddatum van je opleiding aan ons te geven.

Diploma mbo niveau 1 of 2 

Je hoeft geen kopie van je diploma te sturen, omdat je je studiefinanciering BES 

als gift hebt gekregen en niet als prestatiebeurs.

Diploma mbo niveau 3 of 4 of diploma hoger onderwijs 

Je prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen 10 jaar (de 

diplomatermijn) een diploma haalt op minimaal het niveau van de opleiding 

waarvoor je de prestatiebeurs hebt ontvangen. Je studieschuld wordt dan lager 

of komt zelfs helemaal te vervallen. Hoeveel prestatiebeurs wordt omgezet in 

een gift hangt af van de waarde van je diploma, ofwel de nominale duur van je 

opleiding. Stuur daarom een gewaarmerkte kopie van je diploma naar ons.
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Terug naar inhoudsopgave

Ga je studeren in Europees Nederland? Dan kan je in aanmerking komen voor 

een opstarttoelage. Met de opstarttoelage kun je je vliegreis naar Europees 

Nederland betalen. Of je uitrusting (bijvoorbeeld winterkleding, beddengoed) of 

inrichting (bijvoorbeeld bed, kast) betalen en de kosten overbruggen totdat je in 

Europees Nederland elke maand studiefinanciering krijgt van DUO.

Als je in de regio gaat studeren is de tegemoetkoming voor je extra kosten al 

verrekend in de bedragen die je van Studiefinancierieng ontvangt. 

Voorwaarden
Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om recht te hebben op de 

opstarttoelage. Die hebben te maken met:

1. Leeftijd en studiefinanciering DUO

2. Opleiding

3. Woonplaats en nationaliteit

Opstarttoelage
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Terug naar inhoudsopgave

Leeftijd en studiefinanciering DUO

Als je in Europees Nederland gaat studeren, kun je studiefinanciering aanvragen 

bij DUO. Je moet bij het begin van je opleiding jonger zijn dan 30 jaar om recht te 

hebben op studiefinanciering van DUO. Heb je vanaf het begin van je opleiding 

in Europees Nederland recht op studiefinanciering van DUO, dan kun je ook een 

eenmalige opstarttoelage aanvragen bij RCN. 

Minderjarig 

Ben je nog geen 18 en ga je naar het hoger onderwijs? Dan kun je gewoon vanaf  

1 september, het begin van het studiejaar, studiefinanciering krijgen. Je hebt dan 

ook recht op de opstarttoelage.

Ben je nog geen 18, of na 1 juli 18 geworden, en ga je naar het mbo? Wat betekent 

dit voor de opstarttoelage? Dan begint je recht op studiefinanciering van DUO niet 

op 1 augustus, het begin van het schooljaar, maar vanaf het kwartaal na je 18e 

verjaardag. 

• Krijg je tijdens het eerste jaar van je mbo-opleiding vanaf 1 oktober, 1 januari,  

1 april of 1 juli recht op studiefinanciering omdat je 18 jaar bent geworden? Dan 

kun je toch vóór je vertrek naar Europees Nederland de opstarttoelage krijgen. 

• Heb je in het eerste jaar van je opleiding (dat loopt van 1 augustus tot en met 

31 juli) geen recht op studiefinanciering omdat je op 2 juli van dat schooljaar 

nog geen 18 bent? Dan heb je geen recht op de opstarttoelage. 
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Terug naar inhoudsopgave

Opleiding

Je kunt een opstarttoelage aanvragen als je in het Europese deel van Nederland 

een van deze opleidingen gaat doen:

• mbo-opleiding niveau 3 of 4 (voltijd bol)

• hbo of universitaire opleiding (associate degree, bachelor of master – voltijd of duaal)

 Kun je voor die opleiding studiefinanciering van DUO krijgen? Dan heb je ook 

recht op een opstarttoelage.

Let op! De opstarttoelage geldt niet voor een beroepsopleiding niveau  

1 en 2. Een mbo-opleiding niveau 1 of 2 kun je meestal beter in de eigen regio volgen. Want 

daar wordt de opleiding in de (deels) eigen taal gegeven en sluit deze beter aan op de lokale 

arbeidsmarkt. Ga je toch een mbo-opleiding niveau 1 of 2 in Europees Nederland volgen? 

Dan kun je wel studiefinanciering van DUO aanvragen (als je 18 jaar of ouder bent), maar je 

hebt dus geen recht op een opstarttoelage.

Woonplaats en nationaliteit

Om voor de opstarttoelage in aanmerking te komen moet je in de periode van 3 

maanden voorafgaand aan je studie in Caribisch Nederland hebben gewoond. 

Daarnaast moet je de Nederlandse nationaliteit hebben. Heb je niet de 

Nederlandse nationaliteit? Dan kun je ook in aanmerking komen voor de 

opstarttoelage als je minimaal 10 jaar in Caribisch Nederland hebt gewoond.
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De opstarttoelage
1. Prestatiebeurs

2. Aanvullende lening

3. Bedragen

4. Begeleiding

Op deze pagina vind je (deels) dezelfde informatie als op pagina 10 en 11 

(beschrijving Studiefinanciering).

Prestatiebeurs 

De prestatiebeurs is eerst een lening, waarover rente wordt berekend. Haal jij in 

Europees Nederland binnen 10 jaar je diploma (gerekend vanaf de begindatum 

van de opleiding waarvoor je de opstarttoelage kreeg)? Dan wordt de 

prestatiebeurs een gift en hoef je die niet terug te betalen. Ook de rente die is 

berekend over de prestatiebeurs komt dan te vervallen. Haal je geen diploma of 

niet binnen die 10 jaar? Dan moet je de prestatiebeurs met de berekende rente 

terugbetalen. 

Aanvullende lening

Naast je prestatiebeurs kun je een eenmalige lening aanvragen. Over de lening 

wordt ook rente berekend. De aanvullende lening en de berekende rente moet je 

altijd terugbetalen.

Let op! Leen bewust, want wat je leent moet je later met rente terugbetalen. Leen niet meer 

dan nodig is en maak voordat je je aanvraag doet een overzicht van de kosten die je denkt te 

maken. Zoals voor je reis, je verzekering, je uitrusting en je eerste verblijfskosten. 
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Bedragen

De hoogte van de opstarttoelage en het rentepercentage voor de lening kun je 

vinden op onze website.

Begeleiding

Als je in Europees Nederland gaat studeren, krijg je te maken met een 

onbekende samenleving, een heel andere cultuur en een taal die je misschien 

(nog) niet goed beheerst. Daarom kun je namens de minister van Onderwijs het 

eerste jaar gratis begeleiding krijgen. Je bent niet verplicht om van deze 

begeleiding naar en in Europees Nederland gebruik te maken. Maar de minister 

raadt het je wel aan. Doel van de begeleiding is het verhogen van je 

zelfredzaamheid in de Europees Nederlandse samenleving en het bevorderen 

van een succesvolle start van je opleiding. 

De begeleidende organisatie regelt onder meer de vlucht naar Europees 

Nederland, een centrale ontvangst, ondersteuning bij afsluiten verzekeringen, 

een regionale ontvangst en ondersteuning bij start van de opleiding en integratie 

binnen de onderwijsinstelling. Voor het hele eerste jaar heb jij een eigen mentor 

tot je beschikking die jou kan helpen en advies kan geven. Je wordt onder meer 

wegwijs gemaakt in je studiestad. De begeleider helpt je ook bij de procedure 

voor het openen van een bankrekening in Europees Nederland en het inschrijven 

in de Basisregistratie Personen van jouw nieuwe woonplaats. De begeleidende 

organisatie kan zelfs woonruimte voor je regelen voor minimaal één jaar, waarbij 

uiteraard aandacht is voor factoren als veiligheid, buurt, de grootte van de 

ruimte, de faciliteiten en huurprijs.
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Al deze services en ondersteuning zijn gratis! Wel zijn de normale kosten, die je 

ook zonder begeleiding zou maken, voor jouw rekening. Dus de kosten van een 

vliegticket, de premies voor de verzekeringen en borg voor je huur moet je wel 

zelf betalen. Dit kun je doen met je opstarttoelage. Een deel van je 

opstarttoelage betalen wij rechtstreeks aan de begeleidende organisatie. Als de 

begeleider al jouw kosten heeft betaald en er is een bedrag over, dan stort de 

begeleidende organisatie dit uiteraard op jouw eigen rekening. De begeleider 

zorgt voor een overzicht waarin alle kosten staan die voor jouw rekening komen. 

Zo weet je precies wat er met jouw geld is gedaan. 

Op het aanvraagformulier kun je aangeven dat je gebruik wilt maken van 

deze begeleiding. Wij zorgen dan dat de begeleidende organisatie met jou 

contact opneemt. 
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Aanvragen opstarttoelage
1. Wanneer en hoe?

2. Leen bewust

3. Minderjarig

4. Iemand machtigen

5. Studiefinanciering bij DUO

Wanneer en hoe

Je kunt de opstarttoelage niet met terugwerkende kracht aanvragen. Daarom 

moet je je aanvraag uiterlijk in de maand voordat je studie begint hebben 

ingediend. Wil je zeker weten dat je je opstarttoelage op tijd ontvangt? Stuur je 

aanvraagformulier dan minstens 3 maanden voor de start van je opleiding in 

Europees Nederland naar ons op. Wil je gebruik maken van de begeleiding? Stuur 

dan je aanvraagformulier minstens 6 maanden voor de start van je opleiding in 

Europees Nederland naar ons op.

Op onze webpagina Alle formulieren vind je het aanvraagformulier om de 

opstarttoelage aan te vragen. Bij je aanvraagformulier doe je bewijsstukken 

waarmee je aantoont welke opleiding je gaat volgen.

Je kunt het ingevulde formulier per post opsturen of inleveren op ons kantoor op 

Bonaire. Maar je kunt je aanvraag ook indienen per e-mail. Vul het digitale volledig 

formulier in, print het formulier en vergeet niet je handtekening te zetten. Maak 

bijvoorbeeld met je smartphone een foto of, nog beter, een pdf van het document 

én de bewijsstukken. Dit digitale document kun je dan naar ons e-mailen. Onze 

contactgegevens vind je op de laatste pagina van deze brochure

Zodra je alle gevraagde informatie aan ons hebt verstrekt, krijg je binnen 8 weken 

een beslissing op je aanvraag.
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Minderjarig

Ook als je nog minderjarig bent, moet je zelf je aanvraag voor de opstarttoelage 

ondertekenen. Je ouders kunnen dus geen aanvraag voor jou indienen.

Ga je als minderjarige buiten je eigen eiland studeren? Houd er dan rekening 

mee dat je dan niet zomaar zonder je ouders het eiland voor langere tijd kunt 

verlaten. Je ouders zijn dan verplicht iemand aan te wijzen als tijdelijk voogd. 

Een tijdelijk voogd is iemand die de verantwoordelijkheid, zorg en opvoeding 

van jou overneemt, die officiële handelingen namens je ouder(s) voor je verricht 

zoals het ondertekenen van belangrijke documenten voor verschillende 

instanties. Ook beheert de tijdelijk voogd je financiën. Je ouders kunnen 

verzoeken voor een tijdelijke voogdij indienen bij de Voogdijraad Caribisch 

Nederland op het eiland waar jij staat ingeschreven. Als door de Voogdijraad 

geen bezwaren zijn gevonden bij de toekomstige voogd, kunnen ouders het 

verzoek indienen bij de rechter. De rechter kan de aangewezen voogd benoemen 

tot tijdelijk voogd over jou.

Iemand machtigen

RCN Studiefinanciering mag nooit persoonsgebonden informatie over jou aan 

iemand anders geven, zelfs niet aan jouw ouders als jij minderjarig bent. Je moet 

dus zelf je zaken bij ons regelen. Wil je toch dat iemand anders je zaken regelt bij 

RCN Studiefinanciering? Dan moet je die persoon machtigen. Het formulier dat 

je hiervoor kunt gebruiken vind je op onze webpagina Alle formulieren.
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Studiefinanciering in Europees Nederland

De maandelijkse studiefinanciering voor een opleiding in Europees Nederland 

moet je aanvragen bij DUO. Op duo.nl/antillen vind je onder andere een 

brochure met alle informatie over de Nederlandse studiefinanciering. Deze 

brochure is beschikbaar in het Nederlands, Papiaments en Engels.

Op duo.nl/antillen vind je ook het formulier Aanvraag studiefinanciering voor 

studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland waarmee je de 

studiefinanciering kunt aanvragen bij DUO. Doe dit ten minste 3 maanden 

voordat je studie in Europees Nederland begint.

Voor algemene informatie over het aanvragen van Studiefinanciering van DUO 

kun je ook bij RCN-Studiefinanciering terecht. Ook het aanvraagformulier van 

DUO kun je bij ons inleveren. Wij zorgen dan dat je aanvraag bij de juiste afdeling 

van DUO terecht komt.
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Tijdens en na je studie
1. Uitbetaling

2. Wijziging in je situatie

3. Diploma gehaald

Uitbetaling 

De opstarttoelage wordt eenmalig uitbetaald. Als dit op een bankrekening is 

buiten Caribisch Nederland, dan moet je er rekening mee houden dat er 

bankkosten verschuldigd zijn.

Op verzoek kan de opstarttoelage maximaal 3 maanden voordat je opleiding start als 

voorschot uitbetaald worden. Dit kan handig zijn, omdat veel van de opstart-kosten vóór 

het begin van de opleiding worden gemaakt. Je moet de opstarttoelage dan wel op tijd 

aangevraagd hebben!

Maak je gebruik van de begeleiding? Dan wordt een deel uitbetaald aan de 

begeleidende organisatie. De begeleider kan daarmee de zaken betalen die hij 

voor jou regelt. De rest wordt op jouw rekening gestort. 

Maak je geen gebruik van de begeleiding? Dan krijg je het hele bedrag op je rekening.

28



Terug naar inhoudsopgave

Wijziging in je situatie

Sommige wijzigingen in je situatie moet je altijd aan ons doorgeven. 

Verhuizing 

Als je tijdens of na je studie verhuist of een ander e-mailadres krijgt, dan ben je 

verplicht om je nieuwe woon- of postadres door te geven. Dat geldt ook voor 

een nieuw e-mailadres. Je moet er kortom voor zorgen dat wij jou altijd kunnen 

bereiken. Dit geldt niet alleen tijdens je studie, maar ook daarna als je een 

studielening moet terugbetalen. 

Toch niet studeren 

Ga je toch niet studeren in Europees Nederland, bijvoorbeeld omdat je bent 

gezakt? Geef dat zo snel mogelijk door, want dan heb je geen recht op de 

opstarttoelage.

Wijzigingen doorgeven 

Geef wijzigingen in je situatie door met het Wijzigingsformulier 

studiefinanciering en opstarttoelage. Je vindt dit formulier op onze webpagina 

Alle formulieren. Je kunt dit formulier ook gebruiken om bijvoorbeeld een ander 

rekeningnummer door te geven, of een nieuwe opleiding.

Diploma gehaald

Als je binnen een termijn van 10 jaar (de diplomatermijn) je diploma haalt, kan 

de prestatiebeurs worden omgezet in een gift. Je studieschuld wordt dan lager of 

komt zelfs helemaal te vervallen. De aanvullende lening moet je wel altijd 

terugbetalen. Voor de omzetting van de prestatiebeurs moet je een 

gewaarmerkte kopie van je diploma naar ons sturen.
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Na je opleiding: 
terugbetalen

1. Terugbetalen

2. Vanaf wanneer moet je terugbetalen?

3. Maandbedrag verlagen

4. Tijdelijk niet aflossen

5. Betalingsachterstand

Terugbetalen
Je lening moet je altijd terugbetalen. Heb je je diploma niet (op tijd) gehaald? 

Dan moet je ook de prestatiebeurs terugbetalen. Over je studieschuld wordt 

rente berekend. Je moet je studieschuld in maandelijkse termijnen terugbetalen.
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De bankrekening waarop je je lening moet terugbetalen:

Vermeld bij het betalingskenmerk je ID-nummer, gevolgd door L en vervolgens je leningnummer.

Als je met een bankrekening buiten Caribisch Nederland je studieschuld aflost, 

moet je er rekening mee houden dat er dan vaak bankkosten verschuldigd zijn. 

Deze kosten komen voor jouw rekening. Let op: als je deze kosten door de bank 

laat inhouden op je te betalen bedrag, dan los je dus minder af op je 

studieschuld. Hierdoor kunnen betalingsachterstanden ontstaan met mogelijk 

extra invorderingskosten. Zorg er dus voor dat we het volledige termijnbedrag 

op tijd ontvangen.

Om bankkosten te verminderen kun je er ook voor kiezen om niet per maand, 

maar per jaar terug te betalen. Zorg er dan voor dat je in januari van het 

vorderingsjaar het gehele jaarbedrag vooraf betaalt.

Maduro & Curiel’s Bank, (Bonaire) N.V. 

Kaya L.D. Gerharts # 1  

Kralendijk  

Bonaire, Caribisch Nederland  

Rekeningnummer: 402.821.10 

Swift Code: MCBKBQBN
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Vanaf wanneer moet je terugbetalen?

Je hoeft je studieschuld of de opstarttoelage niet direct na je studie af te lossen. 

Op 1 januari van het jaar dat volgt op je uitschrijving bij de opleiding, begint voor 

jou de aanloopfase. Dit is een periode van 2 jaar waarin je nog niet terug hoeft te 

betalen. Het mág natuurlijk wel.

Na de aanloopfase van 2 jaar begint de aflosfase. Vanaf dat moment moet je 

aflossen. Dit gebeurt in maandelijkse termijnbedragen. Je moet je totale schuld 

in maximaal 15 jaar terugbetalen. 

Hoeveel je per maand moet terugbetalen, hangt af van de hoogte van je schuld, 

de renteverwachting en de resterende looptijd van je studieschuld. Maar het 

bedrag is minimaal $45,42 per maand.

Het kan zijn dat je meerdere studieleningen van ons hebt gehad. Bijvoorbeeld 

eerst een studielening voor een mbo-opleiding en later een voor een opleiding 

in het hoger onderwijs. Dit wordt door ons als aparte studieleningen 

geregistreerd. Dat kan betekenen dat je meerdere studieleningen moet aflossen 

en dus meerdere maandtermijnen tegelijkertijd apart moet aflossen. 
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Maandbedrag verlagen
Je kunt ons vragen om je maandbedrag te verlagen. Wij berekenen dan op basis 

van jouw inkomen hoeveel je per maand kunt aflossen. We rekenen dan met je 

inkomen van 2 jaar geleden. Als dit lager uitvalt dan het door ons vastgestelde 

maandbedrag, dan verlagen we je maandbedrag. Dit kan zelfs leiden tot een 

maandbedrag van $0. Het maandbedrag dat je moet betalen kan door je 

inkomen nooit hoger worden. De berekening van het verlaagde maandbedrag is 

een kalenderjaar geldig. Na dat jaar wordt je situatie opnieuw bekeken.

Moet je ook een studieschuld aan DUO terugbetalen? Dan houden we bij het 

berekenen van je draagkracht rekening daarmee.

Let op: voorwaarde is dat je ook bij DUO een verlaging van je maandbedrag 

hebt aangevraagd. Het maandbedrag dat DUO voor jou heeft berekend wordt 

dan in mindering gebracht op het maandbedrag voor je studieschuld(en) BES.

Je vraagt een lager maandbedrag aan met het formulier ‘Aanvraagformulier 

draagkrachtmeting’. Vraag dit altijd vóór 1 januari aan, want dan gaat je verzoek 

in per 1 januari van dat kalenderjaar. Doe je het later? Dan gaat het in per de 

maand volgend op je aanvraag. Dus doe je het verzoek bijvoorbeeld op 14 

februari, dan kan het verzoek pas op 1 maart in gaan. Bij je aanvraag om een 

lager maandbedrag moet je als bewijsstuk een inkomensverklaring van de 

Belastingdienst meesturen. 
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Nadat je de eerste keer om een verlaging van het maandbedrag hebt gevraagd, 

proberen wij voor het jaar daarop je inkomen rechtstreeks op te vragen bij de 

Belastingdienst in Caribisch Nederland. Wanneer je in het buitenland verblijft of 

inkomen vanuit het buitenland hebt, kunnen we je inkomensgegevens meestal 

niet bij de belastingdienst opvragen. Je moet dan zelf weer om verlaging van het 

maandbedrag vragen voor het nieuwe kalenderjaar. 

Restant lening wordt kwijtgescholden 

Als je elk jaar naar draagkracht hebt terugbetaald, dan kan het zijn dat je na 15 

jaar nog niet je gehele studieschuld hebt afgelost. Dat restant wordt dan 

kwijtgescholden en hoef je dus niet terug te betalen. 

Let op! Heb je een aflosvrije periode ingezet (zie 4), dan wordt de termijn van 15 jaar met deze 

periode verlengd. Het kwijtschelden geldt natuurlijk niet voor betalingsachterstanden.  

Deze moet je wel terugbetalen.

Tijdelijk niet aflossen
Je kunt het terugbetalen van je studieschuld ook tijdelijk stopzetten. Je hoeft 

geen reden op te geven voor zo’n aflosvrije periode. Je kunt het terugbetalen van 

je studieschuld minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaren stopzetten. Let op! De 

rente over je schuld blijft wel lopen en de maximale terugbetalingstermijn van 15 

jaar wordt verlengd met het aantal aflosvrije maanden dat je inzet.

TIP! Vraag altijd eerst om verlaging van het maandbedrag. Misschien komt daar een bedrag 

uit wat je wel kunt betalen. Hierdoor voorkom je dat de maximale terugbetalingstermijn van 

15 jaar wordt verlengd. Is het verlaagde maandbedrag toch te hoog? Dan kun je alsnog een 

aflosvrije periode inzetten.

34



Terug naar inhoudsopgave

Betalingsachterstand
Als je maandbedragen niet op tijd betaalt, dan heb je een betalingsachterstand. 

Voorkom dat je een betalingsachterstand krijgt. Je kunt een betalingsachterstand 

namelijk niet naar draagkracht aan ons terug betalen. Ook wordt een 

betalingsachterstand nooit kwijtgescholden. Bovendien laten wij 

betalingsachterstanden uiteindelijk innen door een deurwaarder. Dit heeft extra 

kosten tot gevolg, die voor jouw rekening komen.

Kom je in betalingsproblemen? Neem dan meteen contact met ons op! Samen 

gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Voorkom dat je (verder) in de 

problemen komt.

Vragen? Stel ze aan RCN Studiefinanciering,  
kantoor Bonaire 
Heb jij na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan gerust contact met 

ons op. We helpen je graag verder. 

Ook voor algemene vragen over studiefinanciering of een studieschuld bij DUO 

kun je bij ons terecht. We kunnen alleen geen inhoudelijke vragen beantwoorden. 

Dus we kunnen je bijvoorbeeld wel helpen bij je aanvraag voor studiefinanciering 

bij DUO, maar we kunnen je niet vertellen waarom je aanvullende beurs nog niet 

is berekend. Of heb je een schuld bij DUO, dan kunnen we je wel helpen bij je 

aanvraag voor het verlagen van je maandbedrag. Maar we kunnen je geen uitleg 

geven over een schuld bij DUO. Daarvoor moet je dan zelf contact opnemen met 

DUO. Ga naar duo.nl/antillen voor contactgevens van DUO.
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Deze brochure is een uitgave van: 

Rijksdienst Caribisch Nederland,  

www.rijksdienstcn.com.

Disclaimer: Aan de informatie in deze folder 

kunnen geen rechten ontleend worden.

TIP! Bewaar deze folder.  
Er staat ook informatie in die je 
tijdens en na je studie nodig 
kunt hebben!

Onze contactgegevens 

Kaya L.D. Gerharts 12 (Belastingkantoor) 

Kralendijk, Bonaire CN 

E-mail: studiefinanciering@rijksdienstcn.com 

Tel: +599 715 8704 

Website: www.rijksdienstcn.com/studiefinanciering 

facebook: Rijksdienst Caribisch Nederland Studiefinanciering

Spreekuren 

Alleen op afspraak, op de spreekuurtijden die op onze website staan.

De medewerkers van Studiefinanciering bezoeken Sint Eustatius en Saba regelmatig en 

kondigen dit tijdig aan.

http://www.rijksdienstcn.com
http://www.rijksdienstcn.com/studiefinanciering
https://www.facebook.com/rijksdienstcaribischnederland.studiefinanciering
https://www.rijksdienstcn.com/onderwijs-cultuur-wetenschap/studiefinanciering/contact-studiefinanciering
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