
Aanvraag
Kwijtschelding aanvullende beurs 
2018
Dit formulier 
Met dit formulier vraagt u kwijtschelding van uw aanvullende beurs aan.  
Kijk in de toelichting of u het juiste formulier hebt.
 
Opsturen 
Stuur het formulier (met gevraagde bewijsstukken) naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30154
9700 LE Groningen

Meer informatie 
duo.nl

      1          

1.1 Burgerservicenummer 

1.2 Achternaam (geboortenaam)

 Eerste officiële voornaam en    
 overige voorletters

1.3 Geboortedatum

1.4 Straat en huisnummer

 
 Postcode en woonplaats

 Land

1.5 Huidig rekeningnummer (IBAN) 

 BIC

      2         

2.1  Was u in 2017 getrouwd, of had 
u een geregistreerd partnerschap, 
gedurende een periode van meer 
dan 6 maanden?

   
2.2  Woonde u in 2017 meer dan 6 

maanden aaneengesloten op 
hetzelfde adres met iemand die 
18 jaar of ouder was? 

2.3   Heeft u een samenlevings
contract?

8163SFS018 AKWAB

Uw gegevens 

 

|
Voornaam                                                                                         Overige voorletters

|                                                                     |       

Dag   Maand  Jaar       

 

|
Postcode         Plaats

|           | 

|           

|  

> U kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.

|

Uw partner

Kijk op duo.nl/partner om te zien wie DUO als uw partner beschouwt

      Dag   Maand   Jaar   

	 Ja, sinds     > Ga naar vraag 2.6

	 Nee  

	 Ja

	 Nee  > U heeft geen (fiscaal) partner. Ga naar vraag 3.

     Dag  Maand  Jaar          

	 Ja, sinds    > Ga naar vraag 2.6

	 Nee



2 van 3

2.4   Welke van de volgende situaties 
geldt of gelden voor u?

2.5   Vanaf wanneer geldt deze 
 situatie?

2.6 Gegevens partner:
  Burgerservicenummer

 Achternaam (geboortenaam)

 Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

 Geboortedatum

3          

3.1 Had u in 2017 in Nederland loon,  
een uitkering of andere 

 inkomsten?

3.2  Had u in 2017 een inkomen 
buiten Nederland waarvoor u in 
Nederland niet aangifteplichtig 
was?

   4          

4.1  Had u in 2017 een inkomen op 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of 
in Caribisch Nederland?

4.2  Werkte u in 2017 bij een inter
nationale organisatie waarbij uw 
inkomen (gedeeltelijk) is vrijge
steld van inkomstenbelasting?

4.3  In welk(e) land(en) had u in 2017 
(ook) een inkomen?       

4.4  Heeft u aangifte gedaan van dit 
inkomen?

4.5  Zijn er posten in het inkomen 
buiten Nederland waarvoor u in 
Nederland belastingaftrek zou 
krijgen?

We hebben samen een kind/ één van ons heeft het kind van de ander erkend

We nemen samen deel aan een pensioenfonds 

We bezitten samen een woning

	 	Op ons gezamenlijke adres woont een kind van één van ons. U wordt in deze situatie niét als elkaars partner gezien als 
een van beiden een gedeelte van de woning huurt van de ander, op basis van een schriftelijke overeenkomst.

Wij zijn fiscaal partner van elkaar

Geen van deze situaties  > U heeft geen (fiscaal) partner. Ga naar vraag 3.

Dag  Maand  Jaar

|
Voornaam Overige voorletters

| | 
Dag  Maand  Jaar

Inkomen

Uzelf Uw partner (indien van toepassing)

Ja  Ja  

Nee Nee

Ja > Ga naar vraag 4 Ja > Ga naar vraag 4

Nee > Ga naar vraag 5 Nee > Ga naar vraag 5

Inkomen buiten Nederland

Lees de toelichting

Uzelf Uw partner (indien van toepassing)

Ja  Ja  

Nee Nee

Ja Ja  

Nee Nee

| |

Vul in: buitenlands inkomen in de valuta van het  Vul in: buitenlands inkomen in de valuta van het 
betreffende land betreffende land

| |

 Ja, in Nederland Ja, in Nederland 

 Ja, in het buitenland >  Lees in de toelichting welke   Ja, in het buitenland > Lees in de toelichting welke
bewijsstukken u moet meesturen bewijsstukken u moet meesturen

 Nee > Lees in de toelichting welke bewijsstukken u moet Nee > Lees in de toelichting welke bewijsstukken u moet 
meesturen meesturen

	Ja > Lees in de toelichting welke bewijsstukken u moet Ja > Lees in de toelichting welke bewijsstukken u moet 
meesturen meesturen 

Nee Nee



Toelichting

Vanaf wanneer kunt u aanvragen?

Had u voor het laatst recht op studiefinanciering in 2014? 
Dan kunt u vanaf 1 november 2018 met dit formulier een aanvraag voor 
kwijtschelding van uw aanvullende beurs doen. U kunt kwijtschelding 
aanvragen tot en met 31 december 2019. Daarna is kwijtschelding 
niet meer mogelijk als uw diplomatermijn is verstreken. Is uw 
diplomatermijn op 31 december 2019 nog niet verstreken? Dan is 
de laatste dag van uw diplomatermijn de uiterste datum waarop u 
kwijtschelding van de aanvullende beurs kunt aanvragen.

Had u voor het laatst recht op studiefinanciering in 2013? 
Dan moet u het formulier Kwijtschelding aanvullende beurs 2017 gebruiken 
om kwijtschelding van uw aanvullende beurs aan te vragen. U kunt 
kwijtschelding aanvragen tot en met 31 december 2018. Daarna is 
kwijtschelding niet meer mogelijk als uw diplomatermijn is verstreken. 
Is uw diplomatermijn op 31 december 2018 nog niet verstreken? Dan 
is de laatste dag van uw diplomatermijn de uiterste datum waarop u 
kwijtschelding van de aanvullende beurs kunt aanvragen. 
Het formulier Kwijtschelding aanvullende beurs 2017 (en formulieren voor 
eerdere jaren) vindt u op duo.nl.

De diplomatermijn duurt tien jaar. De termijn begint te lopen vanaf de 
eerste maand dat u recht heeft op studiefinanciering voor het hoger 
onderwijs of voor het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 3 of 4.

Bij 4 Inkomen buiten Nederland

Voor de kwijtschelding van de aanvullende beurs kijken we ook bij 
het inkomen buiten Nederland naar het jaar voorafgaand aan het 
kwijtscheldingsjaar. Vraagt u kwijtschelding met het formulier 2018 
aan? Dan hebben we uw inkomensgegevens van 2017 nodig.
Heeft u een partner met een inkomen buiten Nederland? Dan hebben we 
(ook) bewijsstukken van het inkomen in 2017 van uw partner nodig.

Bij 4. 1 Inkomen Aruba, Curaçao, Sint Maarten of 

 Caribisch Nederland

Stuur een ‘Verklaring inkomstenbelasting voor belastingplichtigen op 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en in Caribisch Nederland’ mee. Deze
verklaring kunt u krijgen bij de belastingdienst van het eiland of de 
bijzondere gemeente waar u gewerkt heeft.

Bij 4. 2 Internationale organisatie

Stuur een verklaring van uw werkgever mee waaruit uw bruto-inkomen 
in 2017 blijkt.

Bij 4. 3 en 4.4 Aangifte inkomen buiten Nederland

Heeft u aangifte gedaan? Stuur een kopie van het volledige aanslagbiljet 
2017 mee, of een verklaring van de belastingdienst waaruit uw inkomen
in 2017 blijkt. 
Heeft u geen aangifte gedaan? Stuur een verklaring van uw werkgever 
en/of uitkeringsinstantie mee waaruit uw totale bruto-inkomen in 2017 
blijkt.

Bij 4. 5 Aftrekposten buiten Nederland

Wilt u posten opgeven waarvoor u in Nederland belastingaftrek zou 
krijgen? Stuur een specificatie en bewijsstukken van deze aftrekposten 
mee. Meer informatie over aftrekposten vindt u op belastingdienst.nl.

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.

Ondertekening 

Dag   Maand  Jaar         

   
Email*                 Telefoon*

|                  |
Handtekening                

|                  

      5

5.1  Ik verklaar dat ik dit formulier 
volledig en naar waarheid heb 
ingevuld

3 van 3

Kwijtschelding aanvullende beurs 2018
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanvraag
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