Bezwaarschrift
Controle bijverdiensten
Dit formulier
Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat u naast uw studiefinanciering te
veel heeft bijverdiend. Vul het formulier volledig in en vergeet niet uw
handtekening te zetten.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Bezwaar en Beroep
Postbus 50081
9702 EA Groningen
Meer informatie
duo.nl

						1

Persoonsgegevens

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam

|
Voornaam																	Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|							
Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum
Straat 																														Huisnummer

1.3 Woonadres

|																															|
Postcode									Plaats

|											|
1.4 Telefoon
1.5 E-mail

|

						2

Ondertekening
Dag			Maand		Jaar									Plaats

				|
Handtekening

|

						3

Reden bezwaarschrift
Dag			Maand		Jaar

3.1 	Datum van de brief van DUO
waarin de beslissing staat

> Stuur een kopie van de brief mee
Ga verder op de volgende pagina

8195A 011

2 van 2

3.2 	Ik maak bezwaar tegen deze
beslissing omdat

Op het bericht of in de brief staat aangegeven wanneer het bezwaarschrift moet zijn ingediend. Als de termijn inmiddels is
verstreken, geef ik hier aan wat de reden is van mijn late reactie:

						4

Bewijsstukken
Kruis aan wat van toepassing is
n Ik heb aangifte gedaan bij de Belastingdienst en stuur daarom de volgende bewijsstukken mee:
een kopie van het aangiftebiljet inkomsten- en/of vermogensbelasting, inclusief de bijlagen, én
een kopie van de opgelegde definitieve aanslag inkomstenbelasting
loonspecificaties over alle maanden waarin ik studiefinanciering heb genoten (alleen nodig als u bezwaar maakt tegen de verdeling
van het inkomen over het gecontroleerde jaar).
specificaties van inkomsten uit overig werk in maanden waarin u geen recht had op studiefinanciering

>
>
>
>

n Ik heb geen aangifte gedaan bij de Belastingdienst en stuur daarom de volgende bewijsstukken mee:
een door de Belastingdienst afgegeven inkomensverklaring, én
verklaringen van alle werkgevers van wie ik in het gecontroleerde jaar inkomen heb ontvangen
loonspecificaties over alle maanden waarin ik studiefinanciering heb genoten (alleen nodig bij bezwaar tegen de verdeling van het
inkomen over het gecontroleerde jaar).

>
>
>

						

