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Verzoek
Verlagen maandbedrag 
studieschuld 2011
Dit formulier
Met dit formulier kunt u verzoeken om de maandelijkse afbetaling van uw 
studieschuld te verlagen via draagkrachtmeting. De Dienst Uitvoering On-
derwijs (DUO) gaat dan aan de hand van uw inkomen over 2009 na hoeveel 
u per maand kunt terugbetalen. Lees eerst de toelichting. 

Opsturen
Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen naar DUO 
vóór  1 oktober 2010. Verstuurt u het formulier ná 1 oktober, dan kan het 
eventueel lagere maand bedrag later ingaan. Het retouradres is
Dienst Uitvoering Onderwijs, Postbus 50101, 9702 GA Groningen.

Meer informatie
www.duo.nl
Infolijn: 050 599 77 55

DD

      1          

1.1 Correspondentienummer

 Achternaam

 
   Eerste officiële voornaam en 

overige voorletters

 Geboortedatum
 

      2          
2.1  Hebt u in 2011, naar verwachting, 

een partner? 
	 > lees	de	toelichting

2.2  Wilt u dat het inkomen van uw 
partner meetelt bij de draagkracht-
meting?

 > lees	de	toelichting

2.3	 	Lost uw partner een studie schuld 
af bij DUO?

2.4 Correspondentienummer partner

2.5  Achternaam partner  
(meisjesnaam)

 
   Eerste officiële voornaam en 

overige voorletters

 Geboortedatum

 Burgerservicenummer (BSN)

Uw gegevens

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         	 Man  	 Vrouw

Dag    Maand  Jaar

Uw partner

 Ja    > Ga	naar	vraag	2.2

 Nee   > Ga	naar	vraag	3

 Ja    > Ga	naar	vraag	2.3

 Nee   > Ga	naar	vraag	3

 Ja    > Ga	naar	vraag	2.4

 Nee   > Ga	naar	vraag	2.5

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         	 Man  	 Vrouw

Dag    Maand  Jaar

 >	Heeft	uw	partner	geen	BSN?	Vul	dan	het	sofinummer	in.
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      3
3.1  Had u in 2009 een inkomen in 

Nederland?

3.2  Had u in 2009 een inkomen in het 
buitenland?

	 > lees	de	toelichting

3.3  Was u in 2009 of 2010 een alleen-
staande ouder?  
Of bent u dat in 2011?

3.4  Had u in 2009 recht op de 
alleenstaande-ouderkorting? 

	 > lees	de	toelichting

3.5  Hebt u in 2010 of 2011 recht op 
alleenstaande-ouderkorting? 
> lees	de	toelichting

      4

4.1  Had uw partner in 2009 een  
inkomen in Nederland?

4.2  Had uw partner in 2009 een inko-
men in het buitenland?

	 > lees	de	toelichting

4.3	 	Was uw partner een alleenstaande 
ouder in 2009?

4.4  Had uw partner recht op de 
alleenstaande-ouderkor ting in 
2009? 

	 > lees	de	toelichting

4.5  Hebben u en uw partner recht op 
verhoging van de gecombineerde 
heffingskorting in 2010 of 2011? 

	 > lees	de	toelichting

4.6	 	Sinds wanneer hebt u recht op 
deze verhoging?

4.7	 	Hebt u over het jaar dat u hebt 
opgegeven bij vraag 4.6 aangifte 
gedaan bij de Belastingdienst? 

      5        

5.1  Is het inkomen van u of uw partner 
gedaald in 2010 of 2011?

5.2  Wilt u dat DUO rekening houdt 
met een later inkomensjaar?

Uw inkomen

 Ik had geen inkomen  >	Stuur	de	inkomensverklaring	over	2009	mee.	U	kunt	deze	opvragen	bij	de	Belastingdienst.

 Ik had alleen een bijstandsuitkering  >	Stuur	de	jaaropgave	2009	of	een	inkomensverklaring	2009	mee

 Ik had inkomen  >	Stuur	de	inkomensverklaring	over	2009	van	de	Belastingdienst	mee	of	de	definitieve	aanslag

  Ja  >	Vul	de	bijlage	Buitenlands inkomen in	en	stuur	deze	mee.	U	kunt	deze	bijlage	downloaden	via	www.duo.nl.

 Nee

 Ja    > Ga	naar	vraag	3.4

 Nee   > Ga	naar	vraag	4

 Ja    > Ga	naar	vraag	4

 Nee   > Ga	naar	vraag	3.5

 Ja    > Stuur	een	kopie	van	de	voorlopige	aanslag	2010	of	2011	mee

 Nee 

Het inkomen van uw partner

Alleen invullen als u het inkomen van uw partner mee wilt laten tellen in de draagkrachtmeting.

 Mijn partner had geen inkomen  >	Stuur	de	inkomensverklaring	over	2009	mee.	U	kunt	deze	opvragen	bij	de	Belastingdienst.

 Mijn partner had alleen een bijstandsuitkering  >	Stuur	de	jaaropgave	2009	of	een	inkomensverklaring	2009	mee

 Mijn partner had inkomen  >	Stuur	de	inkomensverklaring	over	2009	van	de	Belastingdienst	mee	of	de	definitieve	aanslag

  Ja    >	Vul	de	bijlage	Buitenlands inkomen in	en	stuur	deze	mee

 Nee

  Ja    >	Ga	naar	vraag	4.4

 Nee >	Ga	naar	vraag	4.5

  Ja   

 Nee

  Ja    >	Ga	naar	vraag	4.6

 Nee >	Ga	naar	vraag	5

  2010

 2011

Ja >	stuur	van	u	en	uw	partner	de	inkomensverklaring	van	de	Belastingdienst	of	een	kopie	van	uw	belastingaangifte	mee

Nee		>	ga	naar	vraag	6	en	geef	voor	dit	inkomensjaar	een	schatting	van	het	inkomen

Daling van het inkomen

Is het inkomen na 2009 gedaald, dan kunt u een verzoek indienen daar rekening mee te houden. U kunt het inkomensjaar
verleggen naar 2010 of 2011.

  Ja    >	Ga	naar	vraag	5.2

 Nee >	Ga	naar	vraag	8

  Ja , want ik leef op of onder bijstandsniveau  
 Ja, het gezamenlijk inkomen van mij en mijn eventuele partner is ten opzichte van 2009 gedaald.

 •  de daling is ten minste 15% en
 •  de daling van het inkomen houdt naar verwach ting ten minste drie jaar aan en 
 •  de daling is niet een normaal risico van mijn beroep (lees de toelichting).

 Nee >	Ga	naar	vraag	8

 Hebt u geen partner in 2011 of telt het inkomen van uw partner niet mee voor de draagkrachtmeting, vul dan bij de volgende 
vragen alleen de kolom voor uzelf in.
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5.3  Vanaf welke datum is het inkomen 
gedaald?

5.4  Geef één of meerdere oorzaken 
van de inkomensdaling.

 

5.5  Van welk inkomensjaar moet DUO 
uitgaan voor de draagkracht-
meting?

	 > lees	de	toelichting

5.6   Hebt u in het jaar dat u bij vraag 
5.5 hebt opgegeven een buiten-
lands inkomen?

	 > lees	de	toelichting

5.7	 	Doet u over het inkomens jaar dat 
u hebt opgegeven bij vraag 5.5 
aangifte bij de Belastingdienst? 

      6

6.1  Neem het verzamelinko men over 
van de (voorlopige) aanslag over 
2009 

6.2  Schat in hoeveel verzamelinkomen 
u ver wacht over het jaar dat u hebt 
opgegeven bij vraag 5.5

Uzelf                 Uw partner

Dag    Maand  Jaar            Dag   Maand  Jaar

      

Uzelf                 Uw partner

	 Gestopt met werken of minder uren gaan werken     	 Gestopt met werken of minder uren gaan werken
 > Stuur	mee:	kopie	verklaring	werkgever	        > Stuur	mee:	kopie	verklaring	werkgever

 	 Werkloos geworden             	 Werkloos geworden          
 > Stuur	mee:	kopie	ontslagbrief en	kopie	beschikking     > Stuur	mee:	kopie	ontslagbrief	en	kopie	beschikking
	 uitkerende	instantie	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 uitkerende	instantie

 	 Arbeidsongeschikt geworden           	 Arbeidsongeschikt geworden
 > Stuur	mee:	kopie	beschikking	WIA	         > Stuur	mee:	kopie	beschikking	WIA

 	 (Vervroegd) met pensioen gegaan          	 (Vervroegd) met pensioen gegaan 
 > Stuur	mee:	kopie	beschikking	uitkerende	instantie      > Stuur	mee:	kopie	beschikking	uitkerende	instantie

 	 Andere baan met lager inkomen           	 Andere baan met lager inkomen 
 >  Stuur	mee:	kopie	ontslagbrief	en	inkomensspecificatie	     > Stuur	mee:	kopie	ontslagbrief	en	inkomensspecificatie
	 oude	en	nieuwe	baan	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 oude	en	nieuwe	baan

 	 Hypotheek afgesloten           	 Hypotheek afgesloten
 > Stuur	mee:	kopie	hypotheekakte          > Stuur	mee:	kopie	hypotheekakte

 	 Faillissement eigen bedrijf          	 Faillissement eigen bedrijf
 > Stuur	mee:	kopie	uitspraak	rechtbank         > Stuur	mee:	kopie	uitspraak	rechtbank 

 	 Zelfstandig ondernemer geworden         	 Zelfstandig ondernemer geworden 
 > Stuur	mee:	kopie	inschrijving	Kamer	van	Koophandel     > Stuur	mee:	kopie	inschrijving	Kamer	van	Koophandel

 	 Beëindiging eigen bedrijf            	 Beëindiging eigen bedrijf 
 > Stuur	mee:	kopie	uitschrijving	Kamer	van	Koophandel     > Stuur	mee:	kopie	uitschrijving	Kamer	van	Koophandel

	 Schuldsanering             	 Schuldsanering
 > Stuur	mee:	verklaring	kredietbank		 	 	 	      > Stuur	mee:	verklaring	kredietbank	

 	 Andere oorzaak, namelijk           	 Andere oorzaak, namelijk
 > Stuur	een	bewijsstuk	mee            > Stuur	een	bewijsstuk	mee	

|                  |

  2010

 2011

  Ja   >	vul	de	bijlage	Buitenlands inkomen	in	en	stuur	deze	mee.	U	kunt	deze	bijlage	downloaden	via	www.duo.nl.

 Nee

  Ja, ik heb de aangifte ingediend bij de Belastingdienst > Stuur	een	kopie	van	uw	belastingaangifte	mee	en	ga	naar	vraag	8

  Ja, maar ik heb nog geen aangifte ingediend bij de Belastingdienst > Ga	naar	vraag	6

  Nee > Ga	naar	vraag	7

Schatting van het inkomen met behulp van aangifte

Hebt u geen partner in 2011 of telt het inkomen van uw partner niet mee voor de draagkrachtmeting, vul dan alleen de kolom voor 
uzelf in. Zorg ervoor dat uw schatting niet te laag uitvalt. DUO controleert het geschatte inkomen achteraf bij de Belastingdienst.

Uzelf                 Uw partner

€                  €

€                  €         

Verzoek
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6.3  Hebt u aftrekposten op het inko-
men? 
(meer	informatie	over	aftrekposten		
vindt	u	op	www.belasting	dienst.nl)

      7

7.1  Waaruit bestaat het inkomen in 
het jaar dat u bij vraag 5.5 hebt 
opgegeven?

      8
8.1  Laat u iemand anders  

uw belangen behartigen?
	 > lees	de	toelichting

8.2  Zijn de gegevens van de vertegen-
woordiger al be kend bij DUO?

8.3 Naam vertegenwoordiger

8.4  Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

 Straat en huisnummer

   Postcode en woonplaats

8.5   In welke periode wordt u  
vertegenwoordigd?

8.6 Handtekening vertegenwoordiger

              9

9.1  Ik verklaar dat ik dit formulier naar 
waarheid heb ingevuld 

Ja   >	Vul	hieronder	het	bedrag	in.	     Ja  >	Vul	hieronder	het	bedrag	in.
	 Stuur	mee:	bewijsstukken	en	specificaties		 	 	 	 Stuur	mee:	bewijsstukken	en	specificaties

Bedrag                 Bedrag

€                  €

Nee                Nee

>	Stuur	de	recentste	inkomensspecificatie(s)	mee	en	een	aangifte
>	Ga	naar	vraag	8   

Schatting van het inkomen met behulp van loonstrook

Hebt u geen partner in 2011 of telt het inkomen van uw partner niet mee voor draagkrachtmeting, vul dan alleen de kolom 
voor uzelf in. U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.
 
Uzelf                 Uw partner

	 Loondienst               	 Loondienst
 > Stuur	inkomensspecificaties	van	voor	en	na	de	 	 	 	    > Stuur	inkomensspecificaties	van	voor	en	na	de			
	 inkomensdaling	mee	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 inkomensdaling	mee

	 Bijstandsuitkering              	 Bijstandsuitkering          
 > Stuur	uitkeringsspecificaties	mee	over	dat	jaar       > Stuur	uitkeringsspecificaties	mee	over	dat	jaar  

	 Een eigen bedrijf              	 Een eigen bedrijf 
 > Stuur	een	inkomensverklaring	mee	over	dat	jaar.		 	 	 	 	 	 > Stuur	een	inkomensverklaring	mee	over	dat	jaar.	
	 U	kunt	deze	opvragen	bij	de	Belastingdienst. 	 	 	 	 	 	 	 U	kunt	deze	opvragen	bij	de	Belastingdienst.      

	 Anders, bijvoorbeeld WW, AWW of WIA       	 Anders, bijvoorbeeld WW, AWW of WIA      
 > Stuur	uitkeringsspecificaties	mee	of	een	inkomensverklaring			 	 	 > Stuur	uitkeringsspecificaties	mee	of	een	inkomensverklaring		
	 van	de	Belastingdienst	over	dat	jaar		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 van	de	Belastingdienst	over	dat	jaar

Uw vertegenwoordiger

 Ja    > Ga	naar	vraag	8.2

 Nee   > Ga	naar	vraag	9

 Ja    > Ga	naar	vraag	9

 Nee   > Ga	naar	vraag	8.3

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         	 Man  	 Vrouw

Straat                             Huisnummer

|                             |

 
 

    Dag   Maand  Jaar         Dag   Maand  Jaar

Vanaf   tot  

|

Handtekening

Dag    Maand  Jaar         Telefoonnummer

   
Handtekening

|

Als er bewijsstukken ontbreken kan DUO het formulier terugsturen. DUO stuurt in ieder geval het formulier terug als de 
inkomensverklaring van de Belastingdienst ontbreekt.
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Toelichting
Verzoek verlagen maandbedrag  
studieschuld 2011
 
Meer informatie 
www.duo.nl
 

Wanneer opsturen?

Stuur dit formulier volledig ingevuld en met de juiste bewijsstukken op 
vóór oktober 2010. U krijgt dan een bericht over de maandbedragen 
die u in 2011 moet terugbetalen. U kunt geen verzoek voor een lager 
maandbedrag indienen voor maanden die al verstreken zijn. Stuurt u dit 
formulier bijvoorbeeld op in maart 2011, dan kan een eventueel lager 
maandbedrag pas ingaan per april 2011.

Bij 2.1 Partner

Een partner is iemand met wie u:
•  bent gehuwd of met wie u een geregistreerd partnerschap bent 

aangegaan en van wie u niet duurzaam gescheiden leeft óf 
•  op hetzelfde adres woont en duurzaam een gezamenlijke 

huishouding voert, maar met wie u niet gehuwd bent of een 
geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Ouders, en broers en zussen die eveneens op het adres van de ouders 
wonen, worden niet als partner gezien. Kijk voor een volledige definitie 
van het partnerbegrip op www.duo.nl. 
Wijzigt de situatie gedurende het jaar, dan moet u opnieuw een verla ging 
van het maandbedrag aanvragen. De draagkracht wordt dan opnieuw 
bepaald op basis van deze nieuwe situatie.

Bij 2.2 Inkomen partner

Na vijftien jaar wordt de niet afgeloste studieschuld kwijtgescholden als 
in die periode is gebleken dat u niet méér kunt betalen (dit geldt niet 
voor achterstallige schuld). Er is één uitzondering. Als u een partner 
hebt, wordt de periode van vijftien jaar verlengd met de periode dat u 
het inkomen van uw partner niét mee laat tellen.
Bijvoorbeeld: u hebt in de periode dat u uw schuld aflost drie jaar lang 
een partner van wie u het inkomen niet hebt laten meetellen, dan wordt 
pas na achttien jaar de niet afgeloste studieschuld kwijtgescholden.

Bij 3.2 Buitenlands inkomen

Hebt u (ook) buitenlands inkomen waarvoor u in Nederland niet 
belasting plichtig bent? Vul voor dat inkomen de bijlage Buitenlands Inko-
men in. Hebt u die niet, download het formulier dan van www.duo.nl of 
bel de Infolijn. Stuur beide formulieren tegelijk in.
Woont u in het buitenland en hebt u geen inkomsten? Stuur dan 
bewijs stukken of een verklaring mee waaruit blijkt hoe u in uw 
levensonderhoud voorziet.

Bij 3.4 en 3.5 Alleenstaande-ouderkorting

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt alleen rekening met de 
alleenstaande-ouderkorting als u deze bij de aangifte of voorlopige 
aanslag hebt opgegeven.

Bij 4.2 Buitenlands inkomen partner

Heeft uw partner (ook) buitenlands inkomen waarvoor uw partner in 
Nederland niet belastingplichtig is? Vul voor dat inkomen de bijlage 
Buitenlands Inkomen in. Hebt u die niet, download het formulier dan van 
www.duo.nl of bel de Infolijn. Stuur beide formulieren tegelijk in.

Bij 4.4 Alleenstaande-ouderkorting

DUO houdt alleen rekening met de alleenstaande-ouderkorting als uw 
partner deze bij de aangifte heeft opgegeven.



Bij 4.5

Bij de aangifte inkomstenbelasting van u en uw fiscale partner kunt u 
recht hebben op een verhoging van de algemene heffingskorting. Dit is 
in het algemeen het geval als u of uw partner een inkomen heeft onder 
de € 6.319,-, terwijl de ander een inkomen heeft boven de € 6.319,-.

Bij 5.2

DUO kan geen rekening houden met een later inkomensjaar als u 
zelfstandig ondernemer bent en de winst tegenvalt. Is uw inkomen 
gedaald door bijvoorbeeld een faillissement of verkoop van uw bedrijf, 
dan kunt u wel een verzoek indienen om uit te gaan van een ander 
inkomensjaar.

Bij 5.5 Inkomensjaar

DUO berekent uw draagkracht op basis van het jaarinkomen. Kruis hier 
het jaar aan waarin u het laagste inkomen verwacht.

Bij 5.6 Buitenlands inkomen

Hebt u (ook) buitenlands inkomen waarvoor u in Nederland niet 
belasting plichtig bent? Vul voor dat inkomen de bijlage Buitenlands 
Inkomen in. Hebt u die niet, download het formulier dan van www.duo.nl 
of bel de Infolijn. Stuur beide formulieren tegelijk in.

Bij 8.1 Machtiging

U kunt iemand anders uw zaken bij DUO laten regelen, bijvoorbeeld als 
u zelf in het buitenland verblijft. 

Ook in 2012 een lager maandbedrag ?

Als DUO het hele kalenderjaar 2011 een lager maandbedrag heeft 
berekend, wordt uw verzoek voor een lager maandbedrag studieschuld 
automatisch verlengd. Hiervoor vraagt DUO uw inkomensgegevens op 
bij de Belastingdienst. Als het niet lukt om uw verzoek automatisch te 
verlengen, dan krijgt u daar bericht over en moet u zelf opnieuw een 
verzoek indienen. 

Hebt u na 1 juni 2011 een verzoek voor een lager maandbedrag 
studieschuld ingediend? Dan moet u zelf de aanvraag voor 2012 regelen. 
U krijgt in dat geval niet automatisch bericht van DUO. 

Hoeveel kunt u per maand betalen?
In de tabel kunt u lezen hoe hoog uw maandbedrag bij benade ring kan 
zijn op grond van uw verzamelinkomen. 

Tabel maandbedrag in euro’s
  
Verzamelinkomen kolom 1  kolom 2 
10.000  0 0
11.000  0  9
12.000  0  16
14.000  0  29
16.000  0  53
18.000  0  79
20.000  5  111
22.000  19  150
24.000  32  190
26.000  45  229
30.000  79  308
40.000  222  506
50.000  420  704

Kolom 1
U vindt uw draagkracht in deze kolom als u: 
•  recht hebt op een alleenstaande-ouder korting of 
•  een partner hebt en u het inkomen van uw partner meetelt bij de 

berekening van het maandbedrag. Tel in dit geval uw inkomen en 
dat van uw partner op en bepaal met het gezamenlijk inkomen het 
maandbedrag met behulp van kolom 1.

Kolom 2
U vindt uw maandbedrag in deze kolom als u: 
•  het inkomen van uw partner niet mee laat tellen bij de berekening 

van de draagkracht of
•  alleenstaand bent en geen recht hebt op een alleenstaande-

ouderkorting.

Uitzonderingen
In de volgende gevallen hoeft u geen aflossing te betalen:
•  u hebt recht op een alleenstaande-ouderkorting en hebt een 

inkomen lager dan € 19.265,40.
• u bent alleenstaand en hebt een inkomen lager dan € 15.430,80.

Checklist

 Stuur het hele formulier met alle gevraagde bijlagen retour

  Vraag 3.1 en 4.1 Stuur altijd een inkomensverklaring van de Belastingdienst mee 
of de definitieve aanslag of de jaaropgave van uw bijstandsuitkering over 2009

  Vraag 3.2 en 4.2 en 5.6 Stuur, indien van toepassing, de bijlage Buitenlands 
inkomen mee

 Vraag 5.4 Inkomensdaling? Stuur bewijsstukken mee van de oorzaak

  Vraag 5.7 Inkomensjaar verleggen en belastingaangifte al ingediend? Stuur kopie 
van belastingaangifte mee van het gewenste peiljaar

  Vraag 6.2 Inkomensjaar verleggen en inkomen geschat a.d.h.v. (voorlopige) 
belastingaanslag 2008? Stuur bewijsstukken mee van voor en na de inkomens-
daling

  Vraag 7.1 Inkomensjaar verleggen en inkomen geschat m.b.v. loonstrook? Stuur 
loonstroken mee van voor en na de inkomensdaling óf uitkeringsspecificaties

 Vraag 9 Handtekening gezet?

Als er bewijsstukken ontbreken kan DUO het formulier terugsturen. DUO stuurt in 
ieder geval het formulier terug als de inkomensverklaring van de Belastingdienst 
ontbreekt.

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in het systeem Centraal Identificatie Onderwijsgerelateerde Personen (CIOP) en in het systeem Inning 
Langlopende Schulden (ILS). DUO  gebruikt uw persoonlijke gegevens om zijn wettelijke taken uit te voeren. Hierbij voldoen we altijd aan de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
Wilt u precies weten hoe wij met uw gegevens omgaan en op welke dienstverlening u kunt rekenen, kijk dan op www.duo.nl. Uiteraard 
controleert DUO uw  gegevens bij andere instanties om er voor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO 
aangifte bij het Openbaar Ministerie.


