Opgave inkomen
Voor verzoek lager maandbedrag
2020
Dit formulier
Betaalt u uw studieschuld terug? Dan kunt u via Mijn DUO uw inko
mensgegevens doorgeven om uw draagkracht te laten berekenen. Uw
maandbedrag kan daardoor lager worden, maar nooit hoger. Lukt dat
niet via Mijn DUO, dan kunt u dit formulier gebruiken. Lees eerst de
toelichting over terugbetalingsregels voordat u het formulier invult.
Bent u op dit moment inwoner van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of
Caribisch Nederland? Dan kunt u dit formulier niet gebruiken voor het
verlagen van uw maandbedrag. Kijk op duo.nl wat u dan moet doen.

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50101
9702 GA Groningen

						1

Meer informatie
duo.nl

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam (geboortenaam)

|											
Voornaam																	Overige voorletters

Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								
Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
1.4 Straat en huisnummer

|
Postcode									Plaats

		 |

Postcode en woonplaats
Land

|											
Achternaam																Voorletter(s)

1.5	Naam gemachtigde (als de
gemachtigde dit formulier invult)

						2

|																			|								

Terugbetalingsregels
Lees de toelichting

2.1	Onder welke terugbetalings
regels valt u?

n Terugbetalingsregels van vóór 2012
n Terugbetalingsregels vanaf 2012 of de terugbetalingsregels vanaf 2018

8157P 20 002

DD

2 van 4

						3

Uw partner
Lees de toelichting
				 Dag		 Maand		 Jaar			

3.1 Bent u getrouwd of een geregi-		
streerd partnerschap aangegaan?
	

n Ja, op

3.2	Woont u op hetzelfde adres met
iemand?

n Ja

> Ga naar vraag 3.6

n Nee

n Nee

>U hebt geen (fiscaal) partner. Ga naar vraag 4.

					

Dag		

Maand		

Jaar			

> Ga naar vraag 3.6

3.3 	Hebt u een samenlevings
contract?

n Ja, sinds

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

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

n Nee

n We nemen samen deel aan een pensioenfonds
n We bezitten samen een woning
n 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.
n Wij zijn fiscaal partner van elkaar
n Geen van deze situaties

> U hebt geen (fiscaal) partner. Ga naar vraag 4.

Dag			Maand		Jaar

3.5 	Vanaf wanneer geldt deze
situatie?
3.6	Alleen voor terugbetalings
regels van vóór 2012: wilt u het
inkomen van uw partner laten
meetellen?

n Ja
n Nee > Uw aflosperiode wordt verlengd met het aantal maanden dat u het inkomen niet laat meetellen. Ga naar vraag 4.

3.7 Gegevens partner:
	
Burgerservicenummer
	Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam																Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																		|								
Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum

						4

Inkomen
Hebt u een (fiscaal) partner en telt het inkomen van uw partner mee in de berekening van uw maandbedrag? Vul dan ook de
rechterkolom voor uw partner in. Lees ook de toelichting.
Uzelf																	Uw partner

4.1	Was u in 2018 en/of 2019,
of bent u in 2020 een alleen
staande ouder die kinderen
jonger dan 18 verzorgde?

n Nee																n Nee
n	
Ja, in 2018														n	Ja, in 2018
n	
Ja, in 2019														n	Ja, in 2019
n	
Ja, in 2020														n	Ja, in 2020

4.2	Had u in 2018 een inkomen in
Nederland?

n	Ja, ik had inkomen in 2018 uit een 								 n Ja, mijn partner had inkomen in 2018 uit
(bijstands)uitkering, uit loon of uit (zelfstandig)					 een (bijstands)uitkering, uit loon of uit (zelfstandig) 			
ondernemerschap													ondernemerschap
Vul in: inkomen in Nederland										Vul in: inkomen in Nederland

€																		€
n Nee > Ga naar vraag 4.4											n Nee > Ga naar vraag 4.4

3 van 4

4.3	Hebt u aangifte gedaan van dit
inkomen?

n Ja, in Nederland													n Ja, in Nederland
n	
Ja, in het buitenland												n	Ja, in het buitenland
n Nee																n Nee

4.4	Had u in 2018 (gedeeltelijk) een
inkomen buiten Nederland?

		
n Ja > Ga naar vraag 4.5

										n Ja > Ga naar vraag 4.5

n Nee, en ook niet in Nederland > Stuur een ondertekende		
n Nee, en ook niet in Nederland > Stuur een ondertekende
verklaring mee waarin u aangeeft hoe u in 2018 in de kosten			 verklaring mee waarin u aangeeft hoe uw partner in de kosten
van uw levensonderhoud kon voorzien. Ga naar vraag 7.			 van levensonderhoud kon voorzien. Ga naar vraag 7.
n Nee > Ga naar vraag 5											n Nee > Ga naar vraag 5

4.5	In welk(e) land(en) had u dit
inkomen?

|																		|
Vul in: buitenlands bruto jaarinkomen in de valuta van het		 Vul in: buitenlands bruto jaarinkomen in de valuta van het
betreffende land														betreffende land

|																		|
4.6	Hebt u aangifte gedaan van dit
inkomen?

n Ja, in Nederland													n Ja, in Nederland
n	
Ja, in het buitenland												n	Ja, in het buitenland

> Stuur mee: 															> Stuur mee:
- de aanslag van de buitenlandse belastingdienst		 				- de aanslag van de buitenlandse belastingdienst

- een jaaropgaaf of een verklaring van de werkgever 		 			- een jaaropgaaf of een verklaring van de werkgever
en/of uitkeringsinstantie waaruit het totale inkomen				
en/of uitkeringsinstantie waaruit het totale inkomen 		
in 2018 buiten Nederland blijkt									
in 2018 buiten Nederland blijkt
n Nee																n Nee

						5

Daling van het inkomen

5.1	Is uw (gezamenlijke) inkomen na
2018 minimaal 15 procent ge
daald, of bent u alleenstaand en
is uw inkomen na 2018 gedaald
naar het minimuminkomen?

n	Ja

5.2 	In welk jaar is de inkomensdaling
naar verwachting het grootst?

n 2019

						6

n Nee > Ga naar vraag 7

n 2020

Schatting van het inkomen
Hebt u een partner en telt zijn/haar inkomen mee in de berekening van uw maandbedrag? Vul dan ook de kolom voor uw
partner in. Schat uw inkomen niet te laag. Vakantiegeld en/of een eindejaarsuitkering tellen ook mee als inkomen. Kijk
voor meer informatie over aftrekposten op belastingdienst.nl. Kijk in de tabel op pagina 4 welke bewijsstukken u moet
meesturen.
Uzelf																	Uw partner

6.1	Wat is uw Nederlandse inkomen
in het jaar dat u hebt gekozen bij
vraag 5.2?

6.2	Hebt u (gedeeltelijk) een inko
men buiten Nederland in het jaar
dat u gekozen hebt bij vraag 5.2?

Inkomen in Nederland				

0,00
€								
Inkomen in Nederland				 € 0,00

Af: Saldo aftrekposten				

0,00
0,00
€								
Af: Saldo aftrekposten				 €					

Geschat Nederlands inkomen		

0,00
€								
Geschat Nederlands inkomen		 € 0,00

n Ja 																n Ja
n Nee , en ook niet in Nederland > Stuur een 					 n Nee, en ook niet in Nederland > Stuur een ondertekende
ondertekende verklaring mee waarin u aangeeft hoe u in				 verklaring mee waarin u aangeeft hoe uw partner in het betrefhet betreffende jaar in de kosten van uw levensonderhoud				 fende jaar in de kosten van levensonderhoud kon voorzien.
kon voorzien. Ga naar vraag 7.											Ga naar vraag 7.
n Nee																n Nee

4 van 4
6.3	In welk(e) land(en) had u dit
inkomen?

		

|																	|

> 	 Maak hieronder een schatting van uw inkomen buiten 			 > 	 Maak hieronder een schatting van uw inkomen buiten

Nederland. Gebruik de valuta van het betreffende land. 				 Nederland. Gebruik de valuta van het betreffende land.
Stuur bewijsstukken mee waarop de schatting van het 				 Stuur bewijsstukken mee waarop de schatting van het
inkomen is gebaseerd.												inkomen is gebaseerd.

Uzelf																	Uw partner
Geschat buitenlands bruto jaarinkomen

						7
						

0,00 Geschat buitenlands bruto jaarinkomen € 0,00
€						

Ondertekening
Dag			Maand		Jaar			

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

Telefoonnummer*													

E-mailadres*															

|																									
Handtekening debiteur of gemachtigde												

	

|																	

Checklist
•
•
•

Hebt u de vragen over uw (gezamenlijke) inkomen volledig ingevuld?
Hebt u alle gevraagde bewijsstukken bijgevoegd?
Hebt u uw handtekening gezet?

Wilt u iemand machtigen om uw zaken te regelen in Mijn DUO? Dat kunt u eenvoudig regelen via digid.nl/mach
tigen. DUO heeft geen inzage in een machtiging die via DigiD is afgegeven. Daarom moet u ook het formulier
Machtiging invullen en meesturen als u wilt dat uw gemachtigde telefonisch of via e-mail informatie over u kan
opvragen. U kunt dit formulier downloaden van duo.nl.

Gevraagde bewijsstukken van het inkomen
U doet aangifte in
Nederland

U doet aangifte in het buiten
land

U doet geen aangifte

U hebt inkomen in Neder
land

Geen bewijs

Kopie aanslag/aangifte buiten
landse belastingdienst

Geen bewijs

U hebt inkomen buiten
Nederland

Geen bewijs

Kopie aanslag/aangifte buiten
landse belastingdienst

Kopie jaaropgave(n) of
verklaring(en) werkgever(s)

U hebt geen inkomen in
Nederland en geen inko
men in het buitenland

Geen bewijs

Kopie aanslag/aangifte buiten
landse belastingdienst

Ondertekende verklaring waarin
u aangeeft hoe u in het betref
fende jaar in de kosten van
levensonderhoud kon voorzien

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.

Toelichting
Opgave inkomen voor verzoek
lager maandbedrag 2020
Meer informatie
duo.nl

Terugbetalingsregels
Niet iedere terugbetaler lost volgens dezelfde regels af. Kijk voor meer
informatie over de terugbetalingsregels op duo.nl/terugbetalingsregels.
Daar vindt u ook een wizard die u helpt te bepalen onder welke
terugbetalingsregels u valt. Om dit formulier goed in te vullen moet u
weten of u onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 valt of niet.

Ingangsdatum
Valt u onder de betalingsregels van vóór 2012? Dan gaat uw verzoek
voor het verlagen van het maandbedrag in vanaf de maand volgend
op uw aanvraag. Dit verzoek geldt tot en met december 2020. Voor
volgende kalenderjaren vragen wij uw inkomen automatisch op bij de
Belastingdienst, u hoeft niets te doen. Lukt dit niet, dan sturen wij een
bericht.

Bij 4.1 Alleenstaande ouder
Bent u alleenstaande ouder en verzorgt u kinderen jonger dan 18 jaar?
Dan wordt een groter deel van uw inkomen vrijgesteld bij de berekening
van uw draagkracht. We controleren bij de Belastingdienst of u
alleenstaande ouder bent en kinderen jonger dan 18 jaar verzorgt.
Bij 4.5 Inkomen buiten Nederland
Vermeld uw bruto jaarinkomen van 2018 in de valuta van het land waar
u het inkomen hebt ontvangen. Dit inkomen moet ook blijken uit de
bewijsstukken die u meestuurt.
DUO houdt geen rekening met aftrekposten. Mogelijk kan de
Nederlandse belastingdienst uw inkomen op basis van aftrekposten
vaststellen. U kunt daarvoor contact opnemen met het internationale
loket van de Belastingdienst. Meer informatie daarover vindt u als u
zoekt op ‘Wereldinkomen Belastingdienst’.

Bij 1.4 Naam gemachtigde

Bij 5 Daling van het inkomen

Vul deze vraag in als u als gemachtigde dit formulier invult.

Is uw (gezamenlijk) inkomen na 2018 gedaald? Dan kunt u ons met dit
formulier vragen om rekening te houden met dit lagere (gezamenlijke)
inkomen als de daling tenminste 15 procent is, of als u alleenstaand
bent en een minimuminkomen hebt.

Bij 3 Uw partner
DUO stelt vragen over uw situatie om vast te stellen of u een partner
hebt volgens de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
(AWIR). We noemen zo’n partner op dit formulier ook wel ‘fiscaal
partner’. Kijk op duo.nl/partner voor meer informatie. Als u onder de
terugbetalingsregels vanaf 2012 (of vanaf 2018) valt, telt het inkomen
van uw partner altijd mee in de berekening van uw maandbedrag.
Bij 4 Inkomen
Als u aangifte doet bij de Belastingdienst, dan vindt u het
verzamelinkomen op uw aanslag. Doet u geen aangifte, dan geldt
het belastbaar loon zoals dat op uw jaaropgave(n) of loon- of
uitkeringsstrookjes staat.
DUO berekent uw maandbedrag op grond van uw jaarinkomen. Geef
daarom informatie en gevraagde bewijsstukken voor het hele jaar: ook
voor periodes waarin u (of uw partner) geen inkomen of een inkomen in
het buitenland hebt gehad.

Bij 6 Schatting van het inkomen
Wilt u uw maandbedrag laten berekenen op basis van uw buitenlands
inkomen in 2019 of 2020? Stuur dan met de schatting van uw inkomen
(een van) de volgende bewijsstukken mee:
• 	een kopie van de meest recente loon- of uitkeringsspecificatie(s)
• 	als u zelfstandig ondernemer bent: een verklaring van de boekhouder
of accountant over uw verwachte verzamelinkomen
• 	als u helemaal geen inkomen meer hebt: een door u ondertekende
verklaring waarin u uitlegt hoe u zonder inkomen in uw
levensonderhoud voorziet.

