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Bevraging
Burgerservicenummer
Dit formulier 
Dit formulier is voor studenten uit het Caribisch gebied. Met dit 
formulier geeft u uw burgerservicenummer (bsn) en uw Nederlandse 
rekeningnummer door aan DUO. Lees de toelichting.
Vergeet niet dit formulier te ondertekenen. Zonder handtekening 
wordt dit formulier niet verwerkt.

Opsturen
Stuur dit formulier, na aankomst in Nederland, zo snel mogelijk naar:
documenten@duo.nl
of naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Antwoordnummer 199
9700 VB Groningen

BBCG

         1          

1.1 Burgerservicenummer (bsn)

1.2 Achternaam (geboortenaam)

 1.3 Officiële voornamen voluit

1.4 Geboortedatum
 
  
1.5  Op welk rekeningnummer (IBAN) 

wilt u studiefinanciering ontvan-
gen?

 

      2          

 
2.1  Ik verklaar dat ik dit formulier 

volledig en naar waarheid heb 
ingevuld

Uw gegevens 

  

|

|                   
Dag   Maand  Jaar

LN   -    -    -    -  

> U kunt deze vraag openlaten en later uw Nederlandse rekeningnummer in Mijn DUO doorgeven
> Dit mag geen spaarrekening zijn

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar         

      
Telefoon*

E-mail*

|
Uw handtekening              

|                 



Toelichting

Algemeen

Nadat uw aanvraag studiefinanciering is verwerkt krijgt u van DUO een 
bericht Studiefinanciering en het formulier Bevraging Burgerservicenummer 
met uw persoonsgebonden onderwijsnummer. Dit formulier moet u 
meenemen naar Nederland. Hebt u dit formulier niet ontvangen of bent 
u het vergeten mee te nemen? Dan kunt u via dit formulier toch uw 
burgerservicenummer en uw Nederlandse rekeningnummer aan DUO 
doorgeven. 

Na aankomst in Nederland
•  Schrijf u in bij de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar 

u gaat wonen. U krijgt dan een burgerservicenummer. Het is slim om 
vóór uw vertrek naar Nederland bij de gemeente na te vragen of u 
hiervoor een afspraak moet maken en welke documenten u voor de 
inschrijving nodig hebt. Tip: kijk op de website van de gemeente.

•  Open een rekeningnummer (IBAN) bij een Nederlandse bank. Hier 
hebt u meestal uw burgerservicenummer voor nodig.

•  Vraag een DigiD met sms-controle aan op digid.nl. U hebt uw DigiD 
onder andere nodig voor uw studentenreisproduct en om in te loggen 
op Mijn DUO.

DUO heeft uw gegevens nodig
•  Geef met dit formulier uw burgerservicenummer door aan DUO. DUO 

heeft uw burgerservicenummer nodig om uw studentenreisproduct 
toe te kennen en om u aan te melden voor Mijn DUO. 

•  Geef met dit formulier uw Nederlandse rekeningnummer (IBAN) door, 
zodat DUO de studiefinanciering aan u kan uitbetalen.

Maak gebruik van Mijn DUO
In Mijn DUO kunt u online uw studiefinancieringsgegevens inzien, de 
hoogte van uw schuld bekijken, wijzigingen doorgeven en uw berichten 
lezen. Nadat dit formulier verwerkt is kunt u inloggen in Mijn DUO met 
uw DigiD met sms-controle of met de DigiD app.

Checklist Caribisch gebied
Niets vergeten? In de Checklist Caribisch gebied – zaken regelen voor 
studiefinanciering vindt u een handig overzicht van alles wat u moet 
doen. Zowel voor uw studiefinanciering als voor andere zaken die u 
moet regelen in Nederland.

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit 
te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw persoonsgegevens 
omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. In geval 
van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
*Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u 
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.

https://duo.nl/images/checklist-antillen-zaken-regelen-voor-studiefinanciering-nl.pdf
https://duo.nl/images/checklist-antillen-zaken-regelen-voor-studiefinanciering-nl.pdf
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