Opgave
Inkomen voor verzoek verlagen
maandbedrag 2022 voor inwoners
van het Caribisch gebied
Dit formulier
Betaalt u uw studieschuld terug? Dan kunt u via Mijn DUO uw inkomensgegevens 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 voordat u het formulier invult. Gebruik dit formulier alleen
als u op het moment van uw aanvraag woont op Aruba, Curaçao, Sint
Maarten of in Caribisch Nederland. U moet met dit formulier een aantal bewijsstukken meesturen.

Snel en gemakkelijk een verzoek verlaging maandbedrag
indienen? Met een DigiD kan dat eenvoudig online via Mijn
DUO. U hebt dan wel een burgerservicenummer nodig. Kijk
op digid.nl voor alle informatie.

Opsturen
Mail het ingevulde, ondertekende formulier én de bewijsstukken als
bijlage naar:
antillen@duo.nl.
Of stuur het per post naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50101
9702 BA Groningen, Nederland
Meer informatie
duo.nl/antillen

						1

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer

> Hebt u geen burgerservicenummer? Vul dan uw correspondentienummer in.
1.2 ID- of Sédulanummer
CRIB- of persoonsnummer
1.3	Achternaam (geboortenaam)
	
	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|
Voornaam																	Overige voorletters

|																			|								
Dag			Maand		Jaar

1.4 Geboortedatum
Straat en huisnummer

1.5 Adres

|																										
Woonplaats																Eiland

|																			|

8430 SF 23-003

DDAA
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Uw situatie
				Dag		Maand		Jaar

2.1	Bent u getrouwd of een
geregistreerd partnerschap
aangegaan?
	

n Ja, op

2.2	Woont u op hetzelfde adres met
iemand?

n Ja

n Nee

n

> Ga naar vraag 2.6

> Ga naar vraag 2.2

> Ga naar vraag 2.3
Nee >U hebt geen partner. Ga naar vraag 3.

					Dag		Maand		Jaar

> Ga naar vraag 2.6

2.3 	Hebt u een samenlevings
contract?

n Ja, sinds

2.4 	Welke van de volgende situaties
geldt voor u?

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

n Nee

> Ga naar vraag 2.4

n We nemen samen deel aan een pensioenfonds
n We bezitten samen een woning

> Ga naar vraag 2.5

> Ga naar vraag 2.5

> Ga naar vraag 2.5

n Op ons 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. Ga naar vraag 2.5

>

n We zijn fiscaal partner van elkaar
n Geen van deze situaties

> Ga naar vraag 2.5

> U hebt geen partner. Ga naar vraag 3.

Dag			Maand		Jaar

> Ga naar vraag 2.6

2.5 	Vanaf wanneer geldt deze
situatie?
2.6 	Wilt u dat het inkomen van uw
partner meetelt bij de berekening van uw maandbedrag?

> Ga naar vraag 2.7
Nee > Uw aflosfase wordt met een maand verlengd voor elke maand dat het inkomen van uw partner niet meetelt. Ga naar vraag 3.

n Ja
n

> Let op: 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. Alleen als u nog onder de terugbetalingsregels van vóór 2012 valt, kunt u ervoor kiezen om het inkomen van uw
partner niet mee te laten tellen.

2.7 Gegevens partner:
Burgerservicenummer

> Heeft uw partner geen burgerservicenummer? Vul dan het correspondentienummer in als uw partner ook een studieschuld bij DUO aflost.
	
ID- of Sédulanummer
CRIB- of persoonsnummer
	Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam																	Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								
Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum

						3

Inkomen
Kijk in de tabel op pagina 5 welke bewijsstukken u moet meesturen

3.1	Wonen op 01-01-2022 op uw
adres één of meer kinderen die
jonger zijn dan 18 jaar die u het
grootste deel van de tijd alleen
verzorgt en waarvoor u het merendeel van de kosten draagt?

n Ja

> Vul hieronder de gegevens in van het jongste kind

Voor- en achternaam

|

Geboortedatum			
ID- of Sédulanummer
n Nee

												

Documentnaam max 30Verzoek
tekens
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Opgave inkomen voor verzoek verlagen maandbedrag 2022
voor inwoners van het Caribisch gebied
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Uzelf																	Uw partner
3.2	Had u in 2020 een inkomen uit
een (bijstands)uitkering, uit loon,
of uit (zelfstandig) ondernemerschap? U kunt meer dan één
optie aankruisen.

n	Ja, in Nederland > Vul ook vraag 3.3 in							n Ja, in Nederland > Vul ook vraag 3.3 in
Vul in: jaarinkomen in Nederland									Vul in: jaarinkomen in Nederland

€																		€
n Ja, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch 				 n Ja, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch
Nederland en/of in het buitenland > Vul ook vraag 3.4 in			 Nederland en/of in het buitenland > Vul ook vraag 3.4 in
n Nee, ik had helemaal geen inkomen							 n Nee, mijn partner had helemaal geen inkomen
Ga naar vraag 3.6													> Ga naar vraag 3.6
>

3.3	Hebt u aangifte gedaan van uw
inkomen in Nederland?

3.4	Hebt u aangifte gedaan van uw
inkomen op Aruba, Curaçao, Sint
Maarten of Caribisch Nederland
en/of in het buitenland?

n Ja, in Nederland > U hoeft geen bewijs mee te sturen				n Ja, in Nederland > U hoeft geen bewijs mee te sturen
n Ja, in het Caribisch gebied of in het buitenland 				n Ja, in het Caribisch gebied of in het buitenland
> Stuur een inkomensverklaring van het betreffende					 > Stuur een inkomensverklaring van het betreffende
land of eiland mee 									 				land of eiland mee
		
n Nee > U hoeft geen bewijs mee te sturen 						n Nee > U hoeft geen bewijs mee te sturen
n Ja, in Nederland > U hoeft geen bewijs mee te sturen. 			 n Ja, in Nederland > U hoeft geen bewijs mee te sturen.
Ga naar vraag 4.														Ga naar vraag 4.
n Ja, in het Caribisch gebied of in het buitenland 				n Ja, in het Caribisch gebied of in het buitenland
> Stuur een inkomensverklaring van het betreffende					 > Stuur een inkomensverklaring van het betreffende
land of eiland mee. Ga naar vraag 4.									land of eiland mee. Ga naar vraag 4.
n Nee > Vraag een inkomensverklaring op van de belastingdienst n Nee > Vraag een inkomensverklaring op van de
van het land of eiland waar u inkomen had en stuur deze mee.			 belastingdienst van het land of eiland waar u inkomen had
Vul ook vraag 3.5 in.													 en stuur deze mee. Vul ook vraag 3.5 in.

3.5 	Hebt u in alle maanden van 2020
een inkomen gehad?

n Ja

> Ga naar vraag 4												n Ja > Ga naar vraag 4

n Nee > Vraag een inkomensverklaring op van de belastingdienst n Nee > Vraag een inkomensverklaring op van de
van het land of eiland waar u inkomen had en stuur deze mee.			 belastingdienst van het land of eiland waar u inkomen had
Vul ook vraag 3.6 in.													 en stuur deze mee. Vul ook vraag 3.6 in.
																

3.6 	Geef aan hoe u in deze
maand(en) de kosten voor
levensonderhoud, zoals onderdak en eten, kon betalen.

|																		|
																		
																		
																		
																		

						

																		
																		

																		

						4

Gedaald inkomen
Is uw (gezamenlijke) inkomen na 2020 met ten minste 15 procent gedaald? Dan kunt u DUO vragen uw inkomen van
2021 of 2022 te gebruiken bij de berekening van uw maandbedrag.

4.1 	Is uw (gezamenlijke) inkomen in
2021 en/of 2022 minstens 
15 procent lager dan in 2020?

n Ja

4.2 	In welk jaar is de inkomensdaling
het grootst?

n  2021

n Nee

> DUO gaat bij de berekening uit van het inkomensjaar 2020. Ga naar vraag 6.

n  2022
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Schatting inkomen
Wilt u dat DUO rekent met uw inkomen van 2021 of 2022 bij het bepalen van het maandbedrag? Als uw inkomen van dat
jaar nog niet bekend is, moet u een schatting maken. Vakantiegeld en/of eindejaarsuitkering tellen ook mee als inkomen.
Geef altijd bedragen in de valuta van het eiland waar u woont. Schat uw inkomen niet te laag in. Lees ook de toelichting.
Kijk in de tabel op pagina 5 welke bewijsstukken u moet meesturen.
Uzelf																	Uw partner

5.1	Hebt u in het jaar dat u bij 4.2
hebt gekozen een inkomen uit
een (bijstands)uitkering, uit loon,
of uit (zelfstandig) ondernemerschap? U kunt meer dan een
optie aankruisen.

n	Ja, in Nederland > Maak een schatting van uw inkomen in
Nederland:			
						
Inkomen in Nederland 			 €

		

n	Ja, in Nederland > Maak een schatting van uw inkomen in
Nederland:			
				
		Inkomen in Nederland 			 €

		

Af: saldo aftrekposten 			

€		

		

Af: saldo aftrekposten 			

€		

Geschat Nederlands inkomen

€		

		

Geschat Nederlands inkomen

€		

n	Ja, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch 		
Nederland en/of in het buitenland > Vul ook vraag 5.2 in.
Maak een schatting van uw inkomen in het Caribisch gebied of in
het buitenland. Gebruik de valuta van het betreffende (ei)land.

n		Ja, op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch
Nederland en/of in het buitenland > Vul ook vraag 5.2 in.
Maak een schatting van uw inkomen in het Caribisch gebied of in
het buitenland. Gebruik de valuta van het betreffende (ei)land.

Inkomen 							

		Inkomen 							

Af: saldo aftrekposten			

		Af: saldo aftrekposten			

Geschat buitenlands inkomen
					
n	Nee, ik had geen inkomen > Ga naar vraag 5.3

> Ga naar vraag 6
Nee > Vul in in welke maanden u geen inkomen hebt gehad

		 Geschat buitenlands inkomen
					
n	Nee, ik had geen inkomen > Ga naar vraag 5.3

> Ga naar vraag 6
N
 ee > Vul in in welke maanden u geen inkomen hebt gehad

5.2 	Hebt u in alle maanden in het
jaar dat u bij 4.2 hebt ingevuld
een inkomen gehad?

n Ja

n Ja

n

n

	In welke maanden hebt u geen
inkomen gehad?

|										

|										

|										
|										

|										
										
|										

|										

										
|										

										

											

										

										

										

										

										
										

											

5.3 	Geef aan hoe u in deze
maand(en) de kosten voor
levensonderhoud, zoals onderdak en eten, kon betalen.

en vul ook vraag 5.3 in

									

6

						

										

Wijzigen betalen

en vul ook vraag 5.3 in

											
											

									

Uw nieuwe betaalwijze gaat in per de maand na verwerking van dit formulier. Meer informatie en de voordelen van lokaal
terugbetalen leest u op duo.nl/antillen.
6.1	Betaalt u in lokale valuta of wilt
u in lokale valuta terugbetalen?

n
6.2	Bent u jaarbetaler of wilt u jaarbetaler worden?

> Ga naar vraag 7. Vul vraag 7 altijd in als u kiest voor terugbetalen in lokale valuta.
Nee, ik wil niet (meer) in lokale valuta terugbetalen >Ga naar vraag 6.2

n Ja

>

n Ja
U betaalt maar eenmaal per jaar bankkosten. U krijgt in oktober 2022 een betalingsverzoek met het jaarbedrag voor 2022. U
moet dit bedrag vóór 31 december 2022 betalen.
n Nee

>U betaalt maandelijks bankkosten in plaats van eenmaal per jaar

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.

Verzoek
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Informatie per e-mail
DUO biedt de mogelijkheid om u per e-mail gericht te informeren over de terugbetaling van uw studieschuld. Omdat het
gaat om privacy-gevoelige informatie moet u zelf aangeven of u dat wilt. Officiële berichten worden per post verzonden
of digitaal.

7.1	Wilt u ook per e-mail informatie
ontvangen?

					

n  Ja
E-mailadres*

|
n  Nee

						8

Ondertekening
Dag			Maand		Jaar									

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

			
Telefoon*

|
Handtekening debiteur of gemachtigde									Handtekening partner					

|																		|										

Checklist
• 	Kijk per vraag welk bewijsstuk u mee moet sturen. Zonder de gevraagde bewijsstukken nemen we uw aanvraag niet in
behandeling.
• 	Vraag 8 Vergeet niet uw handtekening te zetten. Hebt u een partner en telt deze mee bij de berekening van het
maandbedrag? Dan moet hij of zij ook een handtekening zetten. U geeft dan beiden toestemming om het inkomen te
controleren en in de toekomst op te vragen bij de Belastingdienst.

Welke bewijsstukken moet u meesturen?
Uw situatie

U doet aangifte
in Nederland

U doet aangifte in het buitenland

U doet geen aangifte

U hebt inkomen
in Nederland

Geen bewijs

Inkomensverklaring van het
betreffende land of eiland. U
kunt deze opvragen bij de lokale
belastingdienst, of het formulier
Verklaring inkomstenbelasting van
duo.nl/formulieren gebruiken.

Geen bewijs

U hebt inkomen
op Aruba, Curaçao, Sint Maarten
of in Caribisch
Nederland

Geen bewijs

Inkomensverklaring van het
betreffende land of eiland. U
kunt deze opvragen bij de lokale
belastingdienst, of het formulier
Verklaring inkomstenbelasting van
duo.nl/formulieren gebruiken.

Inkomensverklaring van het
betreffende land of eiland. U
kunt deze opvragen bij de lokale
belastingdienst, of het formulier
Verklaring inkomstenbelasting van
duo.nl/formulieren gebruiken.

U hebt inkomen
buiten Nederland

Geen bewijs

Inkomensverklaring van het
betreffende land of eiland. U
kunt deze opvragen bij de lokale
belastingdienst, of het formulier
Verklaring inkomstenbelasting van
duo.nl/formulieren gebruiken.

Inkomensverklaring van het
betreffende land of eiland. U
kunt deze opvragen bij de lokale
belastingdienst, of het formulier
Verklaring inkomstenbelasting van
duo.nl/formulieren gebruiken.

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

Geen bewijs

Verklaring bij vraag 3.6 en/of
vraag 5.3, waarin u aangeeft hoe
u in de betreffende periode(s) in
de kosten van levensonderhoud
kon voorzien. Stuur ook een
inkomensverklaring mee van de
belastingdienst van het betreffende land of eiland. U kunt deze
opvragen bij de lokale belastingdienst, of het formulier Verklaring
inkomstenbelasting van duo.nl/
formulieren gebruiken.

Verklaring bij vraag 3.6 en/of
vraag 5.3, waarin u aangeeft hoe
u in de betreffende periode(s) in
de kosten van levensonderhoud
kon voorzien. Stuur ook een
inkomensverklaring mee van de
belastingdienst van het betreffende land of eiland. U kunt deze
opvragen bij de lokale belastingdienst, of het formulier Verklaring
inkomstenbelasting van duo.nl/
formulieren gebruiken.

Documentnaam max 30 tekens

Toelichting
Opgave inkomen voor verzoek
verlagen maandbedrag 2022 voor
inwoners van het Caribisch gebied
Meer informatie
duo.nl/antillen

Algemeen

Bij 4 Gedaald inkomen

Met dit formulier verzoekt u om de maandelijkse afbetaling van uw
studieschuld te verlagen. DUO berekent met uw inkomen van 2020 (of
eventueel van 2021 of 2022) hoeveel u per maand kunt terugbetalen.
Woont u in Nederland? Gebruik dan het formulier Opgave inkomen voor
verzoek verlagen maandbedrag studieschuld 2022.
Stuur dit formulier volledig ingevuld en met de juiste bewijsstukken op.
Dit verzoek geldt alleen voor het verlagen van uw maandbedrag. Betaalt
uw partner ook een studieschuld terug? Dan moet uw partner zelf een
verlaging van het maandbedrag aanvragen.

Is uw (gezamenlijke) inkomen in 2021 of 2022 ten minste 15% gedaald
ten opzichte van 2020? Dan kan DUO rekenen met uw inkomen van
2021 of 2022. DUO gebruikt voor de berekening van uw draagkracht
uw inkomen zoals dat bekend is bij de Belastingdienst, en níet van uw
(gedaalde) besteedbare inkomen. DUO houdt dus geen rekening met
gestegen kosten, bijvoorbeeld een huurverhoging of gestegen kosten
voor het levensonderhoud.

Iemand machtigen
Het kan voor u gemakkelijk zijn om iemand in Nederland te machtigen
uw zaken met DUO te regelen. U kunt daarvoor een machtigings
formulier downloaden van duo.nl. Dit formulier moet u samen met de
gemachtigde invullen en ondertekenen, en dan aan ons opsturen.

U moet het (verzamel)inkomen invullen in de valuta van het (ei)land
waar het inkomen is ontvangen. Dit inkomen moet blijken uit de
bewijsstukken die u meestuurt. DUO rekent vervolgens om naar euro’s
aan de hand van de door De Nederlandsche Bank vastgestelde jaarkoers.

Ingangsdatum
Dit verzoek voor het verlagen van het maandbedrag geldt voor het
kalenderjaar 2022. Als u vóór 1 januari aanvraagt, gaat uw eventuele
lagere maandbedrag in per 1 januari 2022. Stuurt u dit formulier ná
1 januari 2022 op, dan geldt een eventueel lager maandbedrag vanaf de
maand volgend op uw aanvraag.
Woont u in Caribisch Nederland of Curaçao? Voor volgende kalender
jaren vragen wij automatisch uw inkomen op, u hoeft niets te doen.
Lukt het opvragen niet, dan sturen wij u een bericht. U moet dan zelf
inkomensgegevens opsturen.
Bij 2.2

Wie zien wij als uw partner

DUO stelt vragen over uw situatie om vast te stellen of u een partner
hebt. Volgens DUO hebt u in de volgende situaties een partner:
- U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap.
- U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
- U hebt samen een kind.
- U hebt samen een huis gekocht.
- U bent elkaars partner voor een pensioenregeling.
- U bent elkaars partner voor de belasting (‘fiscaal partners’).
- U woont samen met een andere volwassene en een kind onder de
18 jaar van wie één van u de ouder is.
- U woont samen met uw ouder of met uw kind en bent beide op
1 januari ouder dan 27 jaar en voldoet aan één van de bovengenoemde
voorwaarden.

Bij 5 Schatting inkomen

Bij 6.2 Jaarbetaler
Omdat u buiten Nederland woont, mag u ook één keer per jaar
uw aflossing betalen. U betaalt dan in één keer twaalfmaal uw
maandbedrag.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u het volledige bedrag op tijd
betaalt. Het hele bedrag voor 2022 moet op 31 december 2022 aan DUO
betaald zijn.
Als we uw verzoek verwerkt hebben, bent u in de maand die daarop
volgt geregistreerd als jaarbetaler. Dit geldt voor de resterende
maandbedragen van 2022. Achterstallige maandbedragen worden niet
meegenomen in de jaarbetaling. Deze bedragen moet u alsnog betalen.
Lokaal terugbetalen
Woont u op de Antillen? Dan kunt u zich aanmelden voor lokaal
terugbetalen. U maakt dan uw studieschuld over naar een lokaal
rekeningnummer, in uw eigen valuta. Dit is goedkoper dan overmaken
naar een Nederlands rekeningnummer. U betaalt in 12 termijnen.

