Verzoek
Inkomen ouders buiten
beschouwing laten
Dit formulier
Kunt u geen aanvullende beurs krijgen omdat u geen contact heeft
met uw ouder(s), óf omdat u een ernstig, structureel conflict heeft met
uw ouder(s)? Met dit formulier vraagt u DUO om het inkomen van uw
ouder(s) niet mee te tellen bij de berekening van de aanvullende beurs.
Lees de toelichting.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen
Meer informatie
duo.nl

						1

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam (geboortenaam)

|
Voornaam																Overige voorletters

1.3	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																		|									
Dag		Maand		Jaar

1.4 Geboortedatum

2

						

Reden voor het verzoek
Stuur in alle gevallen de gevraagde bewijsstukken mee. Lees de toelichting.

2.1	Waarom vraagt u om het
inkomen van uw ouder(s) buiten
beschouwing te laten? Kruis aan
welke situatie van toepassing is
en voor welke ouder die situatie
geldt.

Ik ben niet erkend
Het contact is vóór mijn 12e verjaardag verbroken						

Ouder 1		

Ouder 2

Ik heb een ernstig structureel conflict 										

Ouder 1		

Ouder 2		

Het gezag van mijn ouder is beëindigd 									

Ouder 1		

Ouder 2		

Ik ben als vluchteling naar Nederland gekomen, zonder					

Ouder 1		

Ouder 2		

Ik weet niet waar mijn ouder woont										

Ouder 1		

Ouder 2		

	De vastgestelde alimentatie is tenminste 12 aaneengesloten maanden of langer oninbaar>Vul hieronder het zaaknummer
LBIO in

8402C-SFS-005

VIOBB

						
						3

Gegevens ouder 1

3.1 Achternaam (geboortenaam)
(altijd invullen)

|

3.2	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters
(altijd invullen)

|																		|										

Voornaam																Overige voorletters

Man

Vrouw

Dag		Maand		Jaar											Burgerservicenummer

						

3.3	Geboortedatum en burger
servicenummer (indien bekend)

Straat																													Huisnummer

3.4 Laatst bekende adres

|																														|
Postcode										 Plaats											Land

|												|												|
Jaar

3.5 Van wanneer dateert dit adres?
(indien bekend)

						4

Gegevens ouder 2

4.1 Achternaam (geboortenaam)
(altijd invullen)

|

4.2	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters
(altijd invullen)

|																		|										

Voornaam																Overige voorletters

Man

Vrouw

Dag		Maand		Jaar											Burgerservicenummer

						

4.3	Geboortedatum en burger
servicenummer (indien bekend)

Straat																													Huisnummer

4.4 Laatst bekende adres

|																														|
Postcode										 Plaats											Land

|												|												|
Jaar

4.5 Van wanneer dateert dit adres?
(indien bekend)

						5

Ingangsdatum inkomen ouders buiten beschouwing laten
Dag		Maand		Jaar

5.1 	Vanaf wanneer wilt u dat we het
inkomen van uw ouder(s) buiten
beschouwing laten? (Dit kan ook
een datum in het verleden zijn.)

						6

Uw handtekening
Dag		Maand		Jaar

6.1	Ik verklaar dat ik dit formulier
naar waarheid heb ingevuld.

Telefoonnummer overdag										E-mailadres

|
Handtekening								

|																		

> Uw telefoonnummer wordt niet vastgelegd en wordt alleen gebruikt in geval van vragen over dit verzoek
Als de berekening langer duurt
Soms duurt het langer voordat we uw aanvullende beurs berekend hebben. U krijgt de aanvullende beurs dan later uitbetaald. Heeft u direct geld nodig? Dan kunt u tijdelijk extra lenen. Zodra uw aanvullende beurs is vastgesteld, wordt dit
bedrag verrekend met de lening. U kunt daarna de hoogte van uw lening weer aanpassen.

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.

Toelichting
Inkomen ouders buiten
beschouwing laten
Meer informatie
duo.nl

Ouders
Als u een aanvullende beurs aanvraagt, heeft DUO de gegevens van uw
wettige ouders nodig. Uw wettige ouders zijn de personen die bij de
burgerlijke stand als uw ouders geregistreerd staan. De natuurlijke ouder
of een adoptieouder geldt als wettige ouder, een pleeg- of stiefouder
niet.
Als uw ouders zijn ingeschreven bij een Nederlandse gemeente
en inkomen in Nederland hebben of in Nederland hun aangifte
Inkomstenbelasting doen, zal DUO in de meeste gevallen de
inkomensgegevens rechtstreeks van de Belastingdienst ontvangen.
Inkomen buiten beschouwing laten
In sommige gevallen kunt u een beroep doen op de regeling ‘inkomen
ouders buiten beschouwing laten’. U vraagt DUO het inkomen van uw
ouder(s) niet mee te laten tellen voor de berekening van de aanvullende
beurs. Dat doet u met dit formulier. DUO behandelt uw verzoek alleen
als u het formulier volledig invult en alle gevraagde bewijsstukken met
dit formulier meestuurt.

Welke situaties?
In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen om het
inkomen van uw ouder(s) buiten beschouwing te laten:
1. Niet erkend
DUO heeft een recent origineel afschrift (geen kopie) van uw
geboorteakte nodig.
Ter informatie:
Voor studiefinanciering zijn de wettige ouders van belang. Dat zijn de
personen die bij de Burgerlijke stand als uw ouders staan geregistreerd.
Bent u niet erkend door uw biologische vader, maar door een stiefvader?
Dan wordt deze als uw wettige vader gezien en is daardoor
onderhoudsplichtig. Hij staat ook als uw vader in de Gemeentelijke
Basisadministratie geregistreerd.
2. Contact is vóór uw 12e verjaardag verbroken
Als het contact met uw ouder(s) vóór uw 12e verjaardag is verbroken,
kunnen we bij de berekening van de aanvullende beurs het inkomen van
die ouder, of beide ouders, buiten beschouwing laten.
Naast dit ingevulde formulier moet u de volgende bewijsstukken
meesturen:
• 	een uitgebreide verklaring van uzelf waarin staat sinds wanneer u
geen contact heeft met uw ouder(s) en waarom niet.

• 	indien mogelijk een uitgebreide verklaring van de andere ouder over
de relatie tussen u en de ouder waarmee u geen contact heeft. In deze
verklaring moet ook staan sinds wanneer u geen contact heeft en
waarom niet.
• 	een recente uitgebreide verklaring van een deskundige. Dit kan
bijvoorbeeld een studiebegeleider, een maatschappelijk werker, een
psycholoog of jeugdzorg zijn. In de folder Verklaring deskundige,
die u kunt downloaden van duo.nl, kunt u nalezen wat er in deze
verklaring moet staan.
• 	een kopie van de meest recente alimentatiebeschikking.
• 	als uw ouders getrouwd zijn geweest: een kopie van de volledige
echtscheidingsbeschikking.
DUO brengt de vastgestelde alimentatie in mindering op de aanvullende
beurs.
3. Conflict met uw ouder(s)
Als u een ernstig, structureel conflict heeft met (een van) uw ouders,
kunnen we het inkomen van die ouder(s) buiten beschouwing laten bij
de berekening van de aanvullende beurs. Dat kan alleen als het conflict
niet (alleen) over geldzaken gaat.
Naast dit ingevulde formulier moet u de volgende bewijsstukken
meesturen:
• 	een uitgebreide verklaring van uzelf waarin u de relatie beschrijft
tussen u en de ouder waarmee u een conflict heeft. In de verklaring
moet staan waar jullie een conflict over hebben, wanneer dat conflict
is ontstaan en hoe jullie relatie zich in de loop der jaren heeft
ontwikkeld.
• 	indien mogelijk een uitgebreide verklaring van de ouder waarmee u
geen conflict heeft, over de relatie tussen u en de ouder waar u wel
een conflict mee heeft.
• 	een recente uitgebreide verklaring van een deskundige. Dit kan
bijvoorbeeld een studiebegeleider, een maatschappelijk werker, een
psycholoog of jeugdzorg zijn. In de folder Verklaring deskundige,
die u kunt downloaden van duo.nl, kunt u nalezen wat er in deze
verklaring moet staan.
• 	een verklaring van de ouder waarmee u een conflict heeft. In deze
verklaring moet staan dat hij of zij om ernstige redenen weigert mee
te betalen aan uw studie. Als u deze verklaring niet mee kunt sturen,
moet er in de verklaring van de deskundige staan dat uw ouder
weigert mee te betalen aan uw studie.
• 	een kopie van de meest recente alimentatiebeschikking.
• 	als uw ouders getrouwd zijn geweest: een kopie van de volledige
echtscheidingsbeschikking.
DUO brengt de vastgestelde alimentatie in mindering op de aanvullende
beurs.

4. Gezag beëindigd
Als het gezag van (een van) uw ouders is beëindigd, kunnen we het
inkomen van die ouder(s) buiten beschouwing laten bij de berekening
van de aanvullende beurs. Dan moet u naast dit ingevulde formulier het
volgende bewijsstuk meesturen:
• 	een kopie van de beschikking van de rechtbank waarin staat dat
het gezag van uw ouder(s) is beëindigd. Dit moet woordelijk in de
beslissing bij de beschikking staan als deze beschikking is gedateerd
op 1 januari 2015 of later.
Het gezag moet beëindigd zijn op verzoek van het Openbaar Ministerie
of de Raad voor de Kinderbescherming. Ook degene die niet uw ouder is,
maar u als minderjarige meer dan een jaar verzorgt en opvoedt, kan zo’n
verzoek indienen.
Let op: tot 1 januari 2015 werden de termen ‘ontheffing van’ en
‘ontzetting uit’ het ouderlijk gezag gebruikt.
5. Vluchteling
Als u als vluchteling naar Nederland bent gekomen, hebben wij het
volgende bewijsstuk nodig:
•	Een recent ondertekende verklaring op officieel briefpapier van een
instantie (bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk of Stichting Nidos) of
een deskundige (een decaan, mentor, studiebegeleider of (school)
maatschappelijk werker). Uit de verklaring blijkt dat u naar Nederland
bent gevlucht of asiel heeft aangevraagd én uw ouder(s) nog steeds in
het buitenland verblijven.
6. Adres ouders onbekend
Als u niet weet waar uw ouder woont of uw ouders wonen, kan DUO een
adresonderzoek starten. DUO heeft een recente en uitgebreide verklaring
van uzelf en een deskundige (dit kan bijvoorbeeld een studiebegeleider,
een maatschappelijk werker, een psycholoog of jeugdzorg zijn) nodig. In
deze verklaringen moeten de volgende drie zaken zo duidelijk mogelijk
worden aangegeven:
1. hoe de relatie met uw ouder(s) was
2. hoe deze relatie zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld
3. waarom u niet weet waar uw ouder woont of uw ouders wonen
DUO heeft drie maanden de tijd om een Nederlands adres te
achterhalen. Als blijkt dat een ouder zich buiten Nederland bevindt, kan
en mag het adresonderzoek maximaal zes maanden duren.
7. Alimentatie oninbaar
DUO beschouwt de alimentatie als oninbaar als de alimentatie
niet wordt betaald, u een instantie heeft ingeschakeld om de
alimentatie voor u te innen en u in de afgelopen 12 maanden geen
gelden meer heeft ontvangen. Heeft u het Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdrage (LBIO) ingeschakeld om de alimentatie te innen,
dan kunt u bij vraag 2 het zaaknummer van het LBIO invullen. DUO
vraagt dan zelf gegevens bij het LBIO op. Heeft u een andere instantie,
een advocaat of een incassobureau ingeschakeld om de alimentatie te
innen? Dan hebben wij een verklaring van die instantie nodig waaruit
blijkt dat de alimentatie tenminste 12 aaneengesloten maanden
oninbaar is, welke stappen zijn ondernomen om de alimentatie
alsnog te innen, wat het resultaat daarvan is en hoeveel de achterstand
bedraagt.
Omdat uw ouder tot en met uw 21e verjaardag alimentatieplicht heeft,
houden we tot en met de maand waarin u 21 jaar wordt, geen rekening
met het inkomen of vastgestelde alimentatie van uw ouder. Deze regel
geldt als de echtscheiding in Nederland is uitgesproken. Wanneer de
echtscheiding in het buitenland is uitgesproken, kunnen andere regels
van toepassing zijn.
Hulp bij het invullen
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit formulier of wilt u advies?
Bel dan met 050 599 8343.

