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Bezwaarschrift terugbetaler
Verlagen maandbedrag studieschuld
Dit formulier 
Met dit formulier kunt u bezwaar maken tegen een beslissing van de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) over het verlaagde maandbedrag. U kunt geen 
bezwaar maken tegen een betaalverzoek, aanmaning of dwangbevel. 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
www.duo.nl
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1.1 Burgerservicenummer 

1.2 Achternaam

   Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

 Geboortedatum

1.3 Woonadres

1.4 Telefoon

1.5 E-mail

      2

      

      3

3.1  Datum van het bericht of de brief 
van DUO waarin de beslissing staat

Persoonsgegevens

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         	 Man  	 Vrouw

Dag    Maand  Jaar

Straat                               Huisnummer

|                               |
Postcode         Plaats

|           |

|

Ondertekening

Dag    Maand  Jaar          Plaats

    |
Handtekening

|

Reden bezwaarschrift

Dag    Maand  Jaar

 > Stuur een kopie van het bericht of de brief mee

Ga verder op de volgende pagina



2 van 2

3.2 Ik ben het niet eens met 

3.3 Ik maak bezwaar omdat

	 het inkomen (en dat van mijn eventuele partner) waarop DUO mijn draagkracht baseert 
 >  Stuur bewijsstukken mee waaruit een ander inkomen blijkt: een inkomensverklaring van de Belastingdienst, een definitieve aanslag of 

andere bewijsstukken waaruit blijkt dat het gebruikte inkomen niet juist is
 >  Let op: is het inkomen ná het peiljaar gedaald dan kunt u verzoeken hiermee rekening te houden. U kunt met het formulier  Verlagen 

maandbedrag studieschuld verzoeken het inkomensjaar te verleggen naar een later inkomensjaar. U hoeft dan geen bezwaarschrift in 
te dienen. Dien het verzoek om het inkomensjaar te verleggen wel zo snel mogelijk in.    

 
	 de hoogte van de vastgestelde draagkracht 

 > Let op: wij gaan uit van uw verzamelinkomen of belastbaar loon, niet van uw besteedbare inkomen

	 de ingangsdatum van de vastgestelde draagkracht 

	 de afwijzing van mijn verzoek om het inkomensjaar te verleggen 

	 het buiten behandeling laten van mijn verzoek 
 > Stuur mee: de gevraagde ontbrekende bewijsstukken als u deze nog niet had ingezonden

	 iets anders, namelijk: 

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

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

|

|

|

|

|

|
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