Opgave
Inkomen 2020 buiten Nederland
Statement
of income from outside the
Netherlands in 2020
Dit formulier/This form
Hebt u van DUO het verzoek gekregen om uw inkomen door te
geven? En had u inkomen buiten Nederland, waarvoor u in Nederland geen aangifte doet? Geef dan met dit formulier uw buitenlands
inkomen door. Betaalt u een studieschuld terug aan DUO? En woont
u op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch Nederland?
Gebruik dan niet dit formulier. Geef uw inkomen door met het formulier Opgave Inkomen voor inwoners van het Caribisch gebied. U
kunt dit formulier downloaden van duo.nl/buitenlandsinkomen.
Have you received a request from DUO to report your income? And did you have
income outside the Netherlands, for which you did not file a tax return in the Netherlands? If so, please use this form to report your income from abroad. Are you
repaying your student loan? Are you currently a resident of Aruba, Curaçao, Sint
Maarten or the Caribbean Netherlands? Do not use this particular form. Submit
your income using the form Opgave Inkomen voor inwoners van het Caribisch
gebied. You can download this form from duo.nl/buitenlandsinkomen.
Opsturen /Submitting this form
Mail het volledig ingevulde formulier naar documenten@duo.nl.
Of stuur het naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50101
9702 GA Groningen
Please email your completed form to documenten@duo.nl. Or send it to:
Dienst Uitvoering Onderwijs PO Box 50101
9702 GA Groningen
Meer informatie/More information
Voor ouders: duo.nl/ouderinkomen
Voor terugbetalers: duo.nl/buitenlandsinkomen

					
										1

Uw gegevens/Your details
Vul deze vraag altijd in/This question must be answered

1.1	Burgerservicenummer
Hebt u geen Nederlands BSN? Laat deze vraag dan open.
Citizen Service Number (BSN)
You do not have to fill in this question if you do not have a
citizen service number (BSN).
1.2	Achternaam (geboortenaam)
Surname

|

	Eerste officiële voornaam en overige
voorletters
Official first name and other initials

|																			|

Voornaam/First name														Overige voorletters/Other initials

8095-001-20

2 van 2

DD/DD		

1.3	Geboortedatum
Date of birth
1.4	Adres
Address									

MM/MM

JJJJ/YYYY

Straat en huisnummer/ Street and house number

|																													
Postcode en plaats/Postcode and town/city

|
Land/Country

|											
DD/DD		

MM/MM

JJJJ/YYYY

1.5	Ingangsdatum (nieuw) adres
Date from which address may be used

									2

Uw gegevens/Your details
Lees de toelichting/ See the explanatory notes

2.1	Had u inkomen in het belastingjaar 2020?
Did you have income in the 2020 tax year?

n Ja
Yes
n Nee > Stuur een inkomensverklaring mee waaruit dit blijkt. Ga naar 2.7.
No > Please submit an income statement in support of your answer. Go to 2.7.

2.2 	In welk land had u inkomen in 2020?
In which country did you have income in 2020?

|											

2.3 	In welke valuta had u dit inkomen?
In which currency was this income paid?

|											

2.4 	Had u een eigen bedrijf of was u zelfstandig ondernemer?
Did you have your own business or were you selfemployed?

n Ja > Ga naar 2.6
Yes > Go to question 2.6

2.5 	Hoe hoog was uw bruto jaarinkomen in 2020?
What was your gross annual income in 2020?

|											

2.6 	Hoe hoog was uw grondslag voor de winstbelasting
in 2020?
What was your basis for profit tax in 2020?

|											

2.7 	Was u in 2020 en/of 2021, of bent u in 2022, een
alleenstaande ouder die kinderen jonger dan 18 jaar
verzorgde/verzorgt?
In 2020 and/or 2021, were you a single parent caring
for children under the age of 18? Will this apply to
you in 2022?

n Nee
No

> Had u inkomen in meerdere landen? Vul dan per land een formulier in.
> Did you have income in more than one country? In that case, complete a form for each country.

n Nee
No

> Stuur een bewijsstuk mee. Ga naar 2.7.
> Send supporting documentation. Go to 2.7.
> Stuur een bewijsstuk mee
> Send supporting documentation.

n Ja, in 2020
Yes, in 2020
n Ja, in 2021
Yes, in 2021
n Ja, in 2022
Yes, in 2022

										3

Ondertekening /Signature
DD/DD		MM/MM

3.1	Ik verklaar dat ik dit formulier volledig en naar waarheid heb ingevuld
I confirm that I have completed this form truthfully
and in full.

JJJJ/YYYY						Telefoon*/ Telephone*

		
E-mail*/E-mail*

|
Handtekening/Signature

|

Toelichting/Explanatory notes
Opgave inkomen 2020
buiten Nederland/Statement of
income outside the Netherlands in
2020
Meer informatie/Further information
duo.nl

Toelichting

Explanatory notes

Inkomen partner

Your partner’s income

Hebt u een verzoek gekregen om ook het inkomen van uw partner door
te geven? Laat uw partner dan een eigen formulier voor het doorgeven
van het inkomen buiten Nederland invullen. Een extra formulier kunt u
downloaden van duo.nl/formulieren.

Have you received an additional request to report your partner’s income?
If so, get your partner to complete their own form to report their income
from outside the Netherlands. An additional form can be downloaded
from duo.nl/formulieren.

Bij 2 Belastingjaar

Note on 2 Tax year

DUO gebruikt voor de berekening van de aanvullende beurs en het
maandbedrag voor de studieschuld voor 2022 het inkomen van 1 januari
tot en met 31 december 2020. Heeft uw land een afwijkend inkomensjaar,
bijvoorbeeld van april tot en maart? Vul dan het inkomen van april 2020
tot en maart 2021 in.

DUO calculates the supplementary grant and the monthly student
debt repayment for 2022 based on your income from 1 January to 31
December 2020. If the country where you work operates according to a
different income year (e.g. 1 April to 31 March), enter your income from
the start of April 2020 to the end of March 2021.

Bij 2 Valuta

Note on 2 Currency

Vermeld uw inkomen van 2020 in de valuta van het land waar u het
inkomen hebt ontvangen.

State your 2020 income in the currency of the country where you
received the income.

Is uw inkomen niet in euro’s? Dan rekent DUO uw inkomen om naar
euro’s op basis van de gemiddelde jaarkoersen van 2020, die zijn
gepubliceerd door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese
Centrale Bank (ECB). Voor landen waar DNB/ECB niet beschikken over
jaargemiddelde koersen, maakt DUO gebruikt van de jaargemiddelde
koersen van de Deutsche Bundesbank.

If your income is in a currency other than the euro, DUO will convert the
amount to euros based on the average annual rates for 2020 published
by De Nederlandsche Bank (DNB) and the European Central Bank (ECB).
If DNB/ECB do not publish an annual average rate for a particular
country, DUO uses the annual average rates published by the Deutsche
Bundesbank.

Bij 2 Bewijsstuk

Note on 2 Supporting documents

Stuur een inkomensverklaring, aanslag winstbelasting of een aanslag
inkomstenbelasting van de belastingdienst van het betreffende land
mee. Dat bewijsstuk is ook nodig als u geen inkomen hebt. Kijk voor de
toegestane bewijsstukken voor ouders op duo.nl/ouderinkomen en voor
terugbetalers op duo.nl/buitenlandsinkomen.

Enclose an income statement, profit tax assessment or income tax
assessment from the tax authorities of the relevant country. This
documentation is required even if you have no income. For a list of the
documents that count as supporting evidence, parents should go to duo.
nl/ouderinkomen and people repaying their student loan to duo.nl/
buitenlandsinkomen.

8092T-001-20

Buiten EU/EER

Outside of the EU/EEA

Woont u buiten de EU/EER en is een inkomensverklaring van de
belastingdienst niet mogelijk? Dan moet u als bewijsstuk een kopie van de
jaaropgave(s) of van alle loonstroken meesturen.

If you live outside the EU/EEA and it is not possible to obtain an
income statement from the tax authorities, you are required to
enclose supporting documentation in the form of your annual income
statement(s) or all of your pay slips for that year.

Had u geen inkomen? Stuur dan ook een ondertekende verklaring mee
waarin u aangeeft hoe u in uw levensonderhoud hebt voorzien.

Zelfstandig ondernemer (alle landen)
Hebt u uitstel gekregen voor de belastingaangifte, omdat u zelfstandig
ondernemer bent? Dan is een verklaring van de accountant nodig in plaats
van de aanslag winstbelasting. Uit deze verklaring moet uw inkomen (en
de bruto winst uit onderneming) van het volledige inkomensjaar blijken.

Meer informatie over bewijsstukken
Kijk voor meer informatie over de benodigde bewijsstukken op duo.nl/
buitenlandsinkomen als u een studieschuld terugbetaalt en op duo.nl/
ouderinkomen als uw kind een aanvullende beurs heeft aangevraagd.
Tip! Log in op de website van de belastingdienst van uw land om een
inkomensverklaring op te vragen.

If you did not have any income, please enclose a signed statement
detailing how you supported yourself that year.

Self-employed persons (all countries)
Were you granted a tax return deferral because you are self-employed?
If so, you are required to submit an accountant’s statement instead of a
profit tax assessment. This statement must show your income (and gross
business profits) for the entire income year.

More information about supporting documents
For more information about the supporting documents required, go to
duo.nl/buitenlandsinkomen if you are repaying a student debt or to duo.
nl/ouderinkomen if your child has applied for a supplementary grant.
Here’s a useful tip: go to the tax authorities’ website in the country
where you are living to request an income statement.

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.
DUO and your data
Your details will be retained in DUO’s systems. DUO will handle and protect your personal data with the utmost care and in accordance with the relevant
legal obligations and the requirements set out in relevant privacy legislation. If you would like more information about how DUO handles your personal
data, please visit duo.nl. DUO will of course verify your data with other agencies to ensure that you receive what you are entitled to. DUO informs the
Public Prosecutor whenever abuse is uncovered. * We may wish to contact you by telephone or by email, for instance to discuss your application or a
change you have made. If you are happy for DUO to contact you in this way, please provide your telephone number and email address.

