Verzoek
Verlegging peiljaar 2020
Dit formulier
Voor de berekening van de aanvullende beurs van 2020 kijken we naar
het inkomen in 2018 van u en dat van de eventuele andere ouder. Als
uw (gezamenlijke) inkomen na 2018 is gedaald, kunt u met dit formulier
verzoeken om de aanvullende beurs te berekenen met het inkomen van
2019 of 2020. We noemen dit ‘verlegging van het peiljaar’.
Opsturen
U kunt verlegging van het peiljaar aanvragen door in te loggen op
Mijn DUO. Lukt dit niet, dan kunt u dit formulier invullen en met de
gevraagde bewijsstukken opsturen naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50001
9702 AA Groningen
Meer informatie
duo.nl

						1

Uw gegevens
Lees de toelichting

1.1 Burgerservicenummer
Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam																									Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																											|								
Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum
1.2	Woonde u op 1 januari 2020
(on)gehuwd samen met de
andere ouder?

						2

> Vul vraag 2 in
Nee > Vul vraag 3 in

n Ja
n

Gedaald gezamenlijk inkomen
Woonde u op 1 januari 2020 samen met de andere ouder? Vul dan deze vraag in en ga daarna naar vraag 4.

2.1	Burgerservicenummer andere
ouder
Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam																									Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																											|								
Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum

8046 SFS 020-002

VVPO

2 van 2

2.2 	Is het gezamenlijk inkomen
van u en de andere ouder ná
2018 met tenminste 15 procent
gedaald? Zo ja, in welk jaar is de
daling ten opzichte van 2018 het
grootst?

						3

n 2019
n 2020

Gedaald inkomen ná 2018
Woonde u op 1 januari 2020 niet samen met de andere ouder? Vul dan deze vraag in en ga daarna naar vraag 4.

3.1	Is uw inkomen ná 2018 met
tenminste 15 procent gedaald?
Zo ja, in welk jaar is de daling ten
opzichte van 2018 het grootst?

						4

n 2019
n 2020

Inkomen
Vul ook de kolom voor de andere ouder in als u vraag 2 hebt ingevuld. Lees de toelichting. Voor het maken van een
schatting van uw inkomen kunt u gebruikmaken van de tabel op de achterkant van de toelichting.
Uzelf																	Andere ouder

4.1 	Was u in de periode 2018 – 2020
een alleenstaande ouder die kinderen jonger dan 18 verzorgde/
verzorgt?

n Ja 																	n Ja

4.2 	In welke jaren was/bent u minimaal zes maanden achter elkaar
een alleenstaande ouder?

n 2018																n 2018

n Nee

> Ga naar vraag 4.3											n

Nee

> Ga naar vraag 4.3

n 2019																n 2019
n 2020 																n 2020
															

4.3 	Had/hebt u een inkomen in het
jaar genoemd bij vraag 2.2 of
3.1? Lees in de toelichting welke
bewijsstukken u moet meesturen.

n Ja, in Nederland €												n Ja, in Nederland €

> Vul uw (geschatte) verzamelinkomen van dat jaar in 					 > Vul uw (geschatte) verzamelinkomen van dat jaar in
		

																

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

									Land			

Land									

|																		|								

									Valuta					Inkomen

Valuta						Inkomen

|							|											|						|

>

Vul uw (geschatte) bruto inkomen van dat jaar in. 					
Lees in de toelichting welke bewijsstukken u moet meesturen			

>

Vul uw (geschatte) bruto inkomen van dat jaar in. 			
Lees in de toelichting welke bewijsstukken u moet meesturen

n Nee, ik had helemaal geen inkomen 							n Nee, ik had helemaal geen inkomen

			
						5

> Stuur een bewijsstuk mee 					 						> Stuur een bewijsstuk mee 		
Ondertekening
Dag			Maand		Jaar									

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

			
Telefoon*																E-mail*

|																		|
Handtekening

|

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.

Documentnaam max 30 tekens

Toelichting
Bij verlegging peiljaar 2020
Meer informatie
duo.nl

Algemeen
De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van
de natuurlijke ouders. Dit zijn de personen die bij de burgerlijke
stand als ouders geregistreerd staan. Ook een adoptiefouder geldt als
natuurlijke ouder. Een pleeg- of stiefouder geldt niet als natuurlijke
ouder.
Voor de berekening van de aanvullende beurs kijkt DUO naar uw
(gezamenlijke) inkomen van twee jaar terug. Is uw (gezamenlijke)
inkomen na dat jaar gedaald, dan kunt u DUO vragen om de aanvullende
beurs te berekenen met uw inkomen in een recenter jaar. Ontvangt uw
kind al de maximale aanvullende beurs? Dan hoeft u niet door te geven
dat uw inkomen is gedaald.
Bij 1.2 Andere ouder
Woonde u op 1 januari van dit jaar niet samen met de andere ouder, dan
hoeft u op dit formulier alleen uw eigen gegevens in te vullen.
Bij 4.1 Alleenstaande ouder
DUO controleert bij de Belastingdienst of u recht hebt (gehad) op een
verhoogd kindgebonden budget.
Bij 4.3 Inkomen en bewijsstukken
Nederlands inkomen
Vermeld uw verzamelinkomen of belastbaar loon op jaarbasis.
Het belastbaar loon is het loon vóór de loonheffing. Het gaat
hier dus niét om het netto-inkomen. DUO controleert het door u
doorgegeven Nederlands inkomen achteraf bij de Belastingdienst. Als
de Belastingdienst een ander inkomen doorgeeft, berekent DUO de
aanvullende beurs voor uw kind(eren) opnieuw.
Hebt u nog geen aangifte gedaan voor het nieuwe peiljaar? Dan moet u
een schatting maken. U kunt daarvoor de tabel op de volgende pagina
gebruiken. Vul het geschatte inkomen in bij vraag 4.3. U hoeft de tabel
met uw schatting niet mee te sturen.
Woont u in het buitenland en hebt u alleen een Nederlands inkomen?
Stuur dan een verklaring mee waarin u vermeldt dat u geen inkomen in
het buitenland hebt.

Inkomen buiten Nederland
Vermeld uw bruto inkomen 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’.
Stuur de volgende bewijsstukken mee:
•	een kopie van het aanslagbiljet als u aangifte van uw buitenlandse
inkomen hebt gedaan
•	een kopie van uw jaaropgave(n) als u geen aangifte van uw
buitenlandse inkomen hebt gedaan
Hebt u een inkomen op Aruba, Sint Maarten, Curaçao of in Caribisch
Nederland? Stuur dan de Verklaring inkomstenbelasting voor
belastingplichtigen op Aruba, Sint Maarten, Curaçao of in Caribisch
Nederland mee. Deze verklaring kunt u speciaal voor studiefinanciering
krijgen bij de belastingdienst van uw eiland of gemeente.
Geen inkomen
Hebt u geen inkomen in Nederland en geen inkomen buiten Nederland?
Stuur dan een verklaring waarin u vermeldt hoe u in dat jaar in de kosten
van uw levensonderhoud voorzag/voorziet.

Tabel voor het schatten van uw inkomen.
Kijk voor meer informatie over bijtellingen en aftrekposten op belastingdienst.nl.

						A

Uzelf																	Andere ouder
Loon en/of uitkering		
Vakantiegeld		

		

€									

Loon en/of uitkering			

€

€								+		 Vakantiegeld					€							+

Totaal inkomen				€										Totaal inkomen				€

						B

																		Uzelf							Andere ouder
Ontvangen periodieke uitkeringen die niet onder					
de loonbelasting vallen												€								€
		
Ontvangen alimentatie												€								€
Overige inkomsten die niet onder de loonbelasting vallen		

€								€

Winst uit onderneming												€								€
Voordeel eigen woning												€								€
Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2)			
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

(box 3)			

€								€
€							+ €							+

Totaal bijtelling op inkomen										€								€
Totaal inkomen en bijtelling A + B									€								€

						C

																		Uzelf							Andere ouder
Reisaftrek openbaar vervoer										€								€
Rente en kosten eigen woning										€								€
Lijfrentepremies														€								€
Persoonsgebonden aftrek											€								€
Totaal aftrekposten													€								€
																		Uzelf							Andere ouder
Totaal inkomen en bijtelling (A + B)								

€								€

Totaal aftrekposten (C)												€							-

€							-

Geschat verzamelinkomen 											€								€

> Vul het geschat verzamelinkomen in bij vraag 4.3. U hoeft de ingevulde tabel niet mee te sturen.

