Verklaring deskundige
Regeling studiefinanciering ‘weigerachtige ouders’

Studenten kunnen, als onderdeel van
hun studiefinanciering, een aanvullende
beurs aanvragen bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO). Deze aanvullende
beurs is afhankelijk van het inkomen
van de ouders. Daarom stuurt DUO het
formulier Opgave oudergegevens naar de
student, met het verzoek dit te laten
invullen door de ouders en terug te
sturen naar DUO. Met de gegevens op dat
formulier vraagt DUO bij de Belasting
dienst het inkomen van de ouders op.
Soms willen of kunnen ouders niet
meewerken aan het terugsturen van het
formulier Opgave oudergegevens. In dat geval
kan de student een beroep doen op de
regeling ‘weigerachtige ouders’. De student
kan DUO verzoeken het inkomen van de
ouders rechtstreeks op te vragen bij de
Belastingdienst, óf het inkomen van de

ouders buiten beschouwing te laten bij het
berekenen van de aanvullende beurs.
Waarom een verklaring?

Als een student bij DUO het verzoek
indient om het inkomen van de ouders
buiten beschouwing te laten bij het berekenen van de aanvullende beurs, moet dit
worden ondersteund door verklaringen.
Dat is een wettelijke vereiste. In dit geval
vraagt DUO aan de student om een verklaring op te sturen van een deskundige,
zoals een studiebegeleider, maatschappelijk werker, psycholoog of jeugdzorg.
Daarom komt de student bij u met dit
informatieblad. Hierin leest u waaraan
uw verklaring moet voldoen en in welke
drie situaties een verklaring van u wordt
gevraagd.

De verklaring die u schrijft:
• heeft betrekking op de persoonlijke
situatie van de student
• is gebaseerd op uw eigen kennis van, of
onderzoek naar de persoonlijke situatie
van de student
• moet door u worden ondertekend
• moet op briefpapier zijn geschreven van
de instantie waar u werkzaam bent.

Situatie 3:
student weet niet waar zijn of haar
ouder woont/ ouders wonen
In uw verklaring moet in elk geval staan:
• hoe de relatie tussen ouder(s) en de
student was
• hoe deze relatie zich in de loop van de
tijd heeft ontwikkeld en waarom de
student nu niet weet waar zijn of haar
ouder woont/ ouders wonen.

In welke situaties is een verklaring nodig?

Privacy

Situatie 1:
geen contact sinds twaalfde jaar
De student heeft sinds zijn of haar twaalfde
jaar (of eerder) geen wezenlijk contact
meer gehad met (een van) de ouders.
In uw verklaring moet in elk geval staan:
• vanaf welke leeftijd de student geen
contact meer heeft met de ouder(s)
• dat het contact tussen de student en de
ouder(s) is verbroken en waarom dit zo
is (in het kort aangeven).

DUO gebruikt uw verklaring uitsluitend
om vast te stellen of het inkomen van de
ouder(s) van de student buiten beschouwing gelaten kan worden. Uw verklaring
wordt níet voor andere doeleinden
gebruikt. DUO gaat zorgvuldig om met de
gegevens en doet dit op basis van de eisen
die de privacywetgeving hieraan stelt.

Waar moet de verklaring aan voldoen?

Situatie 2:
ernstig, structureel conflict
De student heeft een ernstig, structureel
conflict met (een van) de ouders. Het
conflict is niet alleen van financiële aard.
Uit uw verklaring moet duidelijk blijken:
• wat de ernst is van het conflict
• sinds welke leeftijd er sprake is van een
verbroken contact met (een van) de ouders
als gevolg van een structureel conflict
• hoe het conflict is ontstaan
• wat de achtergronden en de oorzaken
zijn van de verbroken ouder-kindrelatie.
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