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Wijziging
Terugbetalen schuld
Dit formulier
Wijzigingen die van belang zijn voor de terugbetaling van uw 
studieschuld en uw schuld levenlanglerenkrediet kunt u doorgeven 
in Mijn DUO. Kunt u daar geen gebruik van maken, dan kunt u dit 
formulier gebruiken. Vul altijd vraag 1 en vraag 11 in. Verder hoeft 
u alleen de vragen in te vullen die gaan over de wijziging. Met dit 
formulier kunt u geen gegevens van een gemachtigde wijzigen. Gebruik 
daarvoor het formulier Wijziging machtiging.

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 50101 
9702 GA Groningen

Meer informatie
duo.nl1 Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer

1.2 Achternaam (geboortenaam)

Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

Voornaam Overige voorletters

1.3 Geboortedatum

Dag Maand Jaar

1.4 Naam gemachtigde (als de 
gemachtigde dit formulier invult)

Achternaam Voorletters

2 Wijziging adres

Lees de toelichting

2.1 Verhuist u binnen Nederland? Ja > Zorg ervoor dat u op het juiste adres staat ingeschreven bij de gemeente waar u woont of gaat wonen. DUO krijgt de 
adresgegevens automatisch van de gemeente. 

Nee > Vul vraag 2.2 en 2.3 in als u naar of in het buitenland verhuist of verhuisd bent.

2.2 Straat en huisnummer

Postcode en plaats

 Land

2.3 Ingangsdatum nieuw adres

Dag Maand Jaar

2.4 Wilt u de post op een ander 
adres ontvangen?

Nee 

Ja > Registreer een postadres in Mijn DUO. Kunt u geen gebruik maken van Mijn DUO? Vul dan hier uw postadres in.

Postbus of straat Huisnummer

Postcode Plaats

Land
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2.5 Ingangsdatum postadres

Dag Maand Jaar

3 Wijziging betaalwijze

Lees de toelichting

3.1 Wilt u betalen per automatische 
incasso van het rekeningnummer 
van iemand anders?

Ja > Ga naar vraag 5

Nee

3.2 Hoe wilt u betalen?  Maandelijks via automatische incasso van mijn rekening binnen het SEPA-gebied > Vul ook vraag 4 in

Maandelijks na ontvangst van het betalingsverzoek (alleen mogelijk als u valt onder de terugbetalingsregels SF15-oud)

Alleen als u niet in Nederland woont: jaarlijks na ontvangst van het betalingsverzoek

4 Rekeningnummer voor automatische incasso

Lees de toelichting

4.1 Rekeningnummer (IBAN)

> Dit mag geen spaarrekening zijn
>  U kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in. Het rekeningnummer moet wel binnen het 

SEPA-gebied vallen.

 BIC

4.2 Op welke naam staat dit 
rekeningnummer?

Achternaam Voorletter(s)

5 Betaling van het rekeningnummer van een ander

Laat de rekeninghouder de toelichting lezen en deze vraag invullen en ondertekenen

5.1 Rekeningnummer (IBAN)

> Dit mag geen spaarrekening zijn
>  U kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in. Het rekeningnummer moet wel binnen het 

SEPA-gebied vallen.

 BIC

5.2 Op welke naam staat dit 
rekeningnummer?

Achternaam Voorletter(s)

5.3 Handtekening rekeninghouder 

4.3 Handtekening rekeninghouder 

6 Tijdelijk niet aflossen

Lees de voorwaarden in de toelichting

6.1  In welke periode wilt u niet  
aflossen? Dit mag geen periode 
in het verleden zijn.

Van

Maand Jaar

tot en met

Maand Jaar

6.2  Als u al een aflosvrije periode 
hebt en deze voortijdig wilt 
beëindigen, vanaf welke maand 
wilt u weer aflossen?

Maand Jaar
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Wijziging Terugbetalen schuld
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

7 Terugbetaling stopzetten vanwege opleiding

Lees de voorwaarden in de toelichting

7.1 Naam onderwijsinstelling

 Adres hoofdvestiging

Postbus of straat en huisnummer

Postcode Plaats

Land

7.2 Vanaf wanneer bent u 
ingeschreven?

7.4 Vanaf wanneer wordt u 
uitgeschreven?

Dag

Dag

Maand

Maand

Jaar

Jaar

7.3 Vanaf wanneer wilt u de 
terugbetaling stopzetten?

Dag Maand Jaar

> Deze datum mag niet voor de inschrijfdatum liggen

> Uw terugbetaling wordt per de eerstvolgende maand herstart

7.6 Voortgezet onderwijs: hoe staat 
u ingeschreven?

7.7 Mbo: hoe staat u ingeschreven?

Voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs, namelijk:

Aan een beroepsopleidende leerweg (bol) voor de volgende voltijdopleiding: 

 Vmbo

 Entreeopleiding (niveau 1)

Havo

Basisberoepsopleiding (niveau 2)

Vwo

Praktijkonderwijs

Vakopleiding (niveau 3)

Mavo

Vso

Middenkaderopleiding (niveau 4)

Iwoo

Vavo

Specialistenopleiding (niveau 4)

Deeltijdopleiding in het voortgezet onderwijs  > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding

Aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding

Aan een deeltijdopleiding > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding

Als examendeelnemer > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding

7.5 Welk type opleiding doet u?

Mbo in Nederland > Vul vraag 7.7 en 7.8 in 

Voortgezet onderwijs in Nederland > Vul vraag 7.6 in

Mbo in het buitenland  > Vul vraag 8.1tot en met vraag 8.6 in

Voortgezet onderwijs in het buitenland  > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding

Hoger onderwijs in Nederland > Vul vraag 7.9 tot en met vraag 7.13 in

Hoger onderwijs in het buitenland > Vul vraag 8.7 tot en met vraag 8.13 in
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7.12 Hoger onderwijs: welk type 
onderwijs volgt u?

Associate degree

Bachelor

Master

Postinitiële master

Ongedeeld

7.13 Hoger onderwijs: wat is de naam 
van de opleiding?

8 Buitenlandse opleiding

8.1  Mbo: in welk land staat 
de hoofdvestiging van uw 
buitenlandse mbo-opleiding?

8.2  Mbo: wat is de website van de 
onderwijsinstelling?

8.3  Mbo: in welke plaats volgt u de 
lessen?

8.4  Mbo: welke opleiding volgt u?

8.5  Mbo: volgt u de opleiding in 
voltijd of deeltijd?

Voltijd > Stuur een bewijs van inschrijving mee. Lees de toelichting.

Deeltijd  > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding

8.6  Mbo: hoe lang duurt deze 
opleiding? 

Korter dan een jaar > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding

Een jaar of langer 

8.7  Hoger onderwijs: in welk land 
staat de hoofdvestiging van uw 
hbo- of universitaire opleiding in 
het buitenland?

| 7.8 Mbo: wat is de naam van de 
opleiding?

7.9 Hoger onderwijs: hoe staat u 
ingeschreven?

Deeltijd > Ga naar 7.10

Voltijd  > Ga naar 7.11

Duaal > Ga naar 7.11

Extraneus > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding

7.10 Ontvangt u levenlangleren-
krediet voor uw deeltijd-
opleiding? 

Ja > Ga naar 7.11

Nee > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding

7.11 Hoger onderwijs: wat is het 
niveau van de opleiding? 

Hoger onderwijs

Wetenschappelijk onderwijs

| 

| 8.8   Hoger onderwijs: wat is de naam 
van de faculteit/vestiging?

8.9   Hoger onderwijs: welke 
opleiding volgt u?

8.10   Hoger onderwijs: volgt u de 
opleiding in voltijd of deeltijd?

Voltijd > Stuur een bewijs van inschrijving mee. Lees de toelichting.

Deeltijd  > U hebt geen recht op stopzetting vanwege opleiding



5 van 6

Wijziging Terugbetalen schuld
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

9 Partner

9.1 Wat is de wijziging? Ik heb een (fiscaal) partner vanaf    

Dag Maand Jaar

> Ga naar vraag 9.2

Ik heb geen (fiscaal) partner vanaf  

Dag Maand Jaar

> U kunt vraag 9 verder overslaan

9.2  Bent u getrouwd of een 
geregistreerd partnerschap 
aangegaan?

Ja > Ga naar 9.6

Nee 

9.3  Woont u met iemand op 
hetzelfde adres?

Ja 

Nee > U hebt geen fiscaal partner. U kunt vraag 9 verder overslaan.

9.4  Hebt u een samenlevings-
contract? 

Ja > Ga naar 9.6

Nee 

9.5 Welke van de volgende situaties 
geldt of gelden voor u?

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

We nemen samen deel aan een pensioenfonds 

We bezitten samen een woning

Op ons gezamenlijke 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.

Wij zijn fiscaal partner van elkaar

Geen van deze situaties > U hebt geen fiscaal partner. U kunt vraag 9 verder overslaan.

| 

8.11  Hoger onderwijs: wat is het 
niveau van de opleiding? 

Hoger beroepsonderwijs

Wetenschappelijk onderwijs 

8.12 Hoger onderwijs: welk type 
onderwijs volgt u?

Associate degree

Bachelor

Master

Postinitiële master

Ongedeeld

8.13   Hoger onderwijs: wat is de naam 
van het te behalen diploma of de 
te behalen graad?

| |

|

9.6 Gegevens partner: 
Burgerservicenummer

Achternaam (geboortenaam)

Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

Voornaam Overige voorletters

 Geboortedatum

Dag Maand Jaar

9.7 Betaalt u uw studieschuld terug 
volgens de terugbetalingsregels 
SF15-oud?  

Ja > Ga naar vraag 9.8

Nee > DUO vraagt het inkomen van uw partner op bij de Belastingdienst 
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|
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10 Hoger maandbedrag

10.1 Wilt u een hoger maandbedrag 
laten incasseren?  

Ja, ik wil maandelijks een hoger maandbedrag laten incasseren, namelijk € 

 Nee, ik wil geen hoger maandbedrag (meer) betalen > Vanaf de maand volgend op de verwerking van dit formulier betaalt u 
het door DUO berekende maandbedrag

11 Ondertekening

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

Dag Maand Jaar

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.

9.8  Betaalt u uw studieschuld naar  
draagkracht terug?   

Ja > Vul het formulier Opgave inkomen voor verzoek lager maandbedrag in. Hiermee geeft u onder andere de (inkomens)gegevens van 
uw partner door.

Nee > Ga naar vraag 9.9

9.9  Wilt u uw studieschuld naar 
draagkracht terugbetalen?  

Ja > Vul het formulier Opgave inkomen voor verzoek verlagen maandbedrag in. Hiermee geeft u onder andere de (inkomens)gegevens 
van uw partner door.

Nee 

https://www.duo.nl/particulier/footer/service/privacy.jsp


Toelichting

Wijzigen terugbetalen schuld

Meer informatie
duo.nl

Algemeen

Mijn DUO
In Mijn DUO kunt u snel en gemakkelijk wijzigingen doorgeven.
U kunt op twee manieren inloggen op Mijn DUO: met DigiD met
sms-controle of met de DigiD app. Met de DigiD app logt u in met een
QR-code en een zelfgekozen pincode. Die pincode is steeds hetzelfde.
U ontvangt dus geen sms’jes meer. Dat kan ook handig zijn in het
buitenland. Installeer de DigiD app vóór vertrek naar het buitenland.

Iemand machtigen
Wilt u iemand machtigen om uw zaken te regelen in Mijn DUO? Dit 
doet u eenvoudig bij DigiD Machtigen. Wilt u dat de gemachtigde bij 
DUO informatie over u kan opvragen of met een formulier wijzigingen 
kan doorgeven? Stuur dan ook het formulier Machtiging op. DUO heeft 
namelijk geen inzage in een machtiging die via DigiD Machtigen is 
geregeld. Het formulier vindt u op onze site.
Ontvangt u uw post nu digitaal en wilt u dat we de e-mail naar de 
gemachtigde sturen? Log dan in op Mijn DUO en pas het e-mailadres aan 
bij “Mijn gegevens”.

U blijft wel altijd zelf aansprakelijk voor uw studieschuld. 

Bij 2 Wijziging adres

Als u voor langer dan acht maanden naar het buitenland vertrekt, moet 
u zich laten uitschrijven bij de gemeente. DUO krijgt geen buitenlandse 
adresgegevens van de gemeente. Een adreswijziging naar of in het 
buitenland moet u daarom altijd zelf aan DUO doorgeven. Dit kunt u 
ook eenvoudig en snel doen in Mijn DUO.
Wilt u berichten per post op een ander adres ontvangen? Geef dan een 
postadres  door, bijvoorbeeld het adres van een gemachtigde. Ook dit 
kunt u ook eenvoudig en snel doen in Mijn DUO.

Bij 3   Wijzigen  betaalwijze

Krijgt u nog een betalingsverzoek terwijl u al eerder hebt aangegeven 
dat u via automatische incasso wilt betalen? Dan moet u aan dat 
betalingsverzoek voldoen. Wij hebben uw verzoek om via automatische 
incasso te betalen dan nog niet verwerkt. 

Bij 3.2 en 9.7 Terugbetalingsregels

Informatie over de terugbetalingsregels vindt u op  
duo.nl/terugbetalingsregels. 

Bij 3.2 en 4 SEPA

U kunt uw maandtermijn ook laten incasseren van een niet-Nederlands 
rekeningnummer. Dit moet een rekeningnummer zijn van een land 
dat binnen het SEPA-gebied ligt. Het SEPA-gebied is de gehele EU 
plus de volgende landen: Andorra, IJsland, Noorwegen, Zwitserland, 
Liechtenstein, Monaco, San Marino, Verenigd Koninkrijk, Vaticaanstad, 
Mayotte, Saint-Pierre-en Miquelon, Guernsey, Jersey en Isle of Man.Hebt 
u een rekeningnummer in een land buiten het SEPA-gebied? Dan hoeft u 
geen rekeningnummer in te vullen. U krijgt dan maandelijks van ons een 
betalingsverzoek waarmee u zelf het termijnbedrag kunt overmaken. Bij 
vraag 3.2 kunt u dan eventueel kiezen voor betaling per jaar. 

Bij 4 Rekening voor automatische incasso 

U geeft DUO en uw bank toestemming om het maandbedrag elke maand 
van uw rekening af te schrijven (doorlopende SEPA-machtiging). Het 
Incassant-ID van DUO is NL22ZZZ509732090000. Bent u het niet eens 
met een incasso? Dan kunt u deze binnen 56 dagen laten terugboeken.  

Bij 5  Betaling van het rekeningnummer van een ander 

Informatie voor de rekeninghouder: u geeft DUO en uw bank 
toestemming om het maandbedrag voor de aflossing van de 
studieschuld van de bij vraag 1 genoemde persoon elke maand van uw 
rekening af te schrijven (doorlopende SEPA-machtiging). Het Incassant-
ID van DUO is NL22ZZZ509732090000. Bent u het niet eens met een 
incasso? Dan kunt u deze binnen 56 dagen laten terugboeken. 

Bij 6.1 en 6.2 Tijdelijk niet aflossen

U kunt één of meerdere periodes aanvragen waarin u tijdelijk niet aflost. 
U hoeft hiervoor geen reden op te geven. De rente over uw schuld blijft 
wel doorlopen en de maximale terugbetalingstermijn wordt verlengd 
met het aantal aflosvrije maanden dat u inzet. 
In totaal mag u vijf aflosvrije jaren aanvragen. U mag deze vijf jaar in 
meerdere periodes opnemen. Een aflosvrije periode duurt minimaal een 
maand en maximaal vijf jaar. 



U kunt voor uw schuld levenlanglerenkrediet geen aflosvrije 
periode aanvragen. Moet u zowel een studieschuld als een schuld 
levenlanglerenkrediet terugbetalen, dan kunt u voor uw studieschuld 
wel een aflosvrije periode aanvragen. U betaalt tijdens de aflosvrije 
periode dan alleen de schuld levenlanglerenkrediet. 

Vraag een aflosvrije periode vóór de 1e van de maand aan.
U kunt de einddatum van een lopende aflosvrije periode vervroegen.

Misschien hoeft u op basis van uw inkomen niet af te lossen. Dan hoeft u 
geen aflosvrije periode aan te vragen. Gebruik de rekenhulp ‘Berekenen 
maandbedrag’ om te bepalen of u een verlaging van het maandbedrag of 
een aflosvrije periode wilt aanvragen.

Bij 7 en 8 Terugbetaling stopzetten vanwege opleiding

Als u opnieuw een opleiding gaat volgen, kunt u eventueel een 
onderbreking of uitstel van de terugbetalingsperiode van uw schuld 
krijgen. Krijgt u voor uw studie studiefinanciering, dan wordt de 
terugbetaling automatisch stopgezet. U krijgt hierover bericht nadat u 
studiefinanciering hebt aangevraagd. 
Vul vraag 7 of 8 in om een onderbreking of uitstel aan te vragen als u 
studeert en hiervoor geen studiefinanciering ontvangt. De voorwaarden 
zijn:
•  u volgt een opleiding die recht geeft op studiefinanciering, 

tegemoetkoming scholieren of u hebt een levenlanglerenkrediet
• u staat niet ingeschreven als extraneus
•  uw diplomatermijn is nog niet verstreken (voor uitstel van een schuld 

levenlanglerenkrediet is de diplomatermijn niet van belang)

Bent u ingeschreven bij een buitenlandse opleiding? Dan moet u zelf 
doorgeven vanaf wanneer u weer een opleiding doet en welke opleiding 
dat is. Stuur een bewijs van uw inschrijving mee. 
Hebt u nog geen bewijs van inschrijving omdat u nog met uw opleiding 
moet gaan beginnen? Dan vraagt DUO later om een bewijs van 
inschrijving.

Als u niet meer studeert, dan stopt de onderbreking of het uitstel van de 
terugbetalingsperiode. 

Bij 9 Partner

DUO stelt deze vragen om vast te stellen of u een partner hebt volgens 
de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR). We noemen 
zo’n partner op dit formulier ook wel ‘fiscaal partner’. 

Betaalt u uw studieschuld volgens de terugbetalingsregels SF15 of SF35, 
dan bent u verplicht om het inkomen van uw partner mee te laten tellen 
bij de berekening van uw draagkracht. We vragen het inkomen van uw 
partner op bij de Belastingdienst. 
Valt u onder de terugbetalingsregels SF15-oud, dan kunt u ervoor 
kiezen om het inkomen van uw partner niet mee te laten tellen. Met 
het formulier Opgave inkomen voor verzoek lager maandbedrag geeft u de 
(inkomens)gegevens van uw partner aan DUO door. Wilt u het inkomen 
niet mee laten tellen, dan kunt u dat op dat formulier doorgeven.

Een beëindiging van uw relatie kan een andere aflossingssituatie voor u 
betekenen. Geef de beëindiging door aan DUO met dit formulier. U krijgt 
dan een bericht over de gevolgen voor uw maandbedrag.

Bij 10 Hoger maandbedrag

Als u per automatische incasso betaalt, kunt u versneld aflossen door uw
termijnbedrag te verhogen. Betaalt u nog niet per automatische incasso?
Vul dan ook vraag 3 en 4 in of laat vraag 5 invullen.
Vul bij vraag 10.1 het bedrag in dat u wilt laten incasseren, dus uw
maandbedrag plus het bedrag dat u extra wilt aflossen. Hier kunt u ook
een wijziging in het te incasseren bedrag doorgeven. Vul vraag 10.2 in als
u niet meer met een verhoogd termijnbedrag wilt aflossen.
Als een incasso van het door u verhoogde termijnbedrag mislukt, wordt
uw termijnbedrag automatisch weer het lagere, door DUO berekende
bedrag.
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