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Verzoek/Request
Verlegging peiljaar 2022/ 
Changing the reference year 2022
Dit formulier/This form 
Voor de berekening van de aanvullende beurs van 2022 kijken we 
naar het inkomen in 2020 van u en dat van de eventuele andere 
ouder. Als uw (gezamenlijke) inkomen na 2020 is gedaald, kunt u met 
dit formulier verzoeken om de aanvullende beurs te berekenen met 
het inkomen van 2021 of 2022. We noemen dit ‘verlegging van het 
peiljaar’.
To calculate the 2022 supplementary grant, we refer to your income and, if 
applicable, the other parent’s income in 2020. If your personal or joint income 
has decreased after 2020, you can use this form to request that the supple-
mentary grant will be calculated using the 2021 or 2022 income. We call this 
‘changing the reference year’.

Opsturen/Where to send this form
U kunt verlegging van het peiljaar aanvragen door in te loggen in 
Mijn DUO. Lukt dit niet, dan kunt u dit formulier invullen en met de 
gevraagde bewijsstukken opsturen naar:
You can request a change of the reference year by logging in to Mijn DUO. If 
you are unable to do so, please fill in this form and send it with the requested 
supporting documents to:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50001
9702 AA Groningen 

Meer informatie/More information
duo.nl

                1  

1.1  Burgerservicenummer 
Your Citizen Service Number (burgerservicenummer)

  Achternaam (geboortenaam) 
Surname (birth name)

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

 Geboortedatum 
 Date of birth

1.2  Woonde u op 1 januari 2022 (on)gehuwd samen met 
de andere ouder?  
Were you living together (married or unmarried) 
with the other parent on 1 January 2022?

Uw gegevens/Your details

Lees de toelichting/See the explanatory notes

|
Voornaam/First name                Overige voorletters/Other initials

|                     |  

DD/DD  MM/MM JJJJ/YYYY

            

n  Ja > Vul vraag 2 in
 Yes > Complete question 2

n  Nee > Vul vraag 3 in 
 No > Complete question 3



2 van 2

          2  

2.1  Burgerservicenummer andere ouder 
Citizen Service Number (burgerservicenummer) of the 
other parent

  Achternaam (geboortenaam) 
Surname (birth name)

 
  Eerste officiële voornaam en overige voorletters 

Official first name and other initials
 
  Geboortedatum 

Date of birth

2.2  Is het gezamenlijk inkomen van u en de andere 
ouder ná 2020 met tenminste 15 procent gedaald? 
Zo ja, in welk jaar is de daling ten opzichte van 2020 
het grootst? 
Has the joint income of you and the other parent 
decreased by at least 15 percent after 2020? If so, in 
which year was the decrease in relation to 2020 the 
greatest?

          3

3.1  Is uw inkomen ná 2020 met tenminste 15 procent 
gedaald? Zo ja, in welk jaar is de daling ten opzichte 
van 2020 het grootst? 
Has your income decreased by at least 15 percent 
after 2020? If so, in which year was the decrease in 
relation to 2020 the greatest?

          4

4.1   Was u in de periode 2020 - 2022 een alleenstaande 
ouder die kinderen jonger dan 18 verzorgde/verzorgt? 
In the period 2020 - 2022, were you a single parent 
caring for children under 18?

4.2   In welke jaren was/bent u minimaal zes maanden 
achter elkaar een alleenstaande ouder? 
In which years were you a single parent for at least 
six consecutive months?

Gedaald gezamenlijk inkomen/Decreased joint income

Woonde u op 1 januari 2022 samen met de andere ouder? Vul dan deze vraag in en ga daarna naar 
vraag 4./Were you living together with the other parent on 1 January 2022? If so, complete this question 
and then go to question 4.

|
Voornaam/First name           Overige voorletters/Other initials

|                |         

DD/DD  MM/MM JJJJ/YYYY

n 2021

n  2022

Gedaald inkomen ná 2020/Decreased income after 2020

Woonde u op 1 januari 2022 niet samen met de andere ouder? Vul dan deze vraag in en ga daarna 
naar vraag 4./Were you not living together with the other parent on 1 January 2022? Complete this 
question and then go to question 4.

n 2021 

n  2022

Inkomen/Income

Vul ook de kolom voor de andere ouder in als u vraag 2 hebt ingevuld. Lees de toelichting. Voor het 
maken van een schatting van uw inkomen kunt u gebruikmaken van de tabel op de achterkant van de 
toelichting./Also fill in the column for the other parent if you have completed question 2. See the ex-
planatory notes. To estimate your income, you can use the table on the back of the explanatory notes.

Uzelf/Yourself              Andere ouder/Other parent

n Ja                  n Ja 
 Yes                  Yes

n  Nee > Ga naar vraag 4.3           n  Nee > Ga naar vraag 4.3 
 N0 > Go to question 4.3             N0 > Go to question 4.3

n 2020                n 2020

n  2021                n  2021

n  2022                 n  2022
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Verlegging peiljaar 2022/Changing the reference year 2022
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

4.3   Had/hebt u een inkomen in het 
jaar genoemd bij vraag 2.2 of 
3.1? Lees in de toelichting welke 
bewijsstukken u moet meesturen. 
Did you have an income in the 
year mentioned in question 2.2 or 
3.1? Read in the explanatory notes 
which supporting documents you 
need to send.

      5        

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

n  Ja, in Nederland              n  Ja, in Nederland  
 Yes, in the Netherlands  €            Yes, in the Netherlands  €
 
> Vul uw (geschatte) verzamelinkomen van dat jaar in/ Fill in your  > Vul uw (geschatte) verzamelinkomen van dat jaar in/Fill in your 
(estimated) joint income for that year          (estimated) joint income for that year 

n  Ja, in het buitenland            n  Ja, in het buitenland 
 Yes, outside of the Netherlands           Yes, outside of the Netherlands 

Land/Country               Land/Country

|                  |
Valuta/Currency   Inkomen/Income       Valuta/Currency  Inkomen/Income 

|       |           |      |

> Vul uw (geschatte) bruto jaarinkomen in. Lees in de toelichting  > Vul uw (geschatte) bruto jaarinkomen in. Lees in de toelichting  
welke bewijsstukken u moet meesturen./Fill in your (estimated) gross welke bewijsstukken u moet meesturen./Fill in your (estimated)
annual income. In the explanatory notes you can read which    gross annual income. In the explanatory notes you can read which 
supporting documents you need to send.         supporting documents you need to send.

n  Nee, ik had helemaal geen inkomen       n  Nee, ik had helemaal geen inkomen  
 No, I had no income at all            No, I had no income at all  
 
> Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen als  > Lees in de toelichting welke bewijsstukken u mee moet sturen als 
u in het buitenland woonde/In the explanatory notes you can read  u in het buitenland woonde/In the explanatory notes you can read 
which supporting documents you need to send       which supporting documents you need to send  

Ondertekening/Signature
DD/DD  MM/MM JJJJ/YYYY         

   
Telefoonnummer*/Telephone number*        E-mailadres*/Email address* 

|                  |
Handtekening/Signature

|

Verzoek/Request

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 data will be entered into DUO’s systems. DUO uses and protects your personal data carefully to carry out its legal duties. DUO does this on the 
basis of the requirements of the 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. In case of any misuse, DUO will report 
this to the Public Prosecutor.
* It may sometimes be helpful to call or email you, 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.



Toelichting/Explanatory notes
Bij verlegging peiljaar 2022/On 
 changing the reference year 2022
 
Meer informatie/More information
duo.nl 
 
 Algemeen

De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van
de natuurlijke ouders. Dit zijn de personen die bij de burgerlijke
stand als ouders geregistreerd staan. Ook een adoptiefouder geldt als
natuurlijke ouder. Een pleeg- of stiefouder geldt niet als natuurlijke
ouder.

Voor de berekening van de aanvullende beurs kijkt DUO naar uw 
(gezamenlijke) inkomen van twee jaar terug. Is uw (gezamenlijke) 
inkomen na dat jaar gedaald, dan kunt u DUO vragen om de aanvullende 
beurs te berekenen met uw inkomen in een recenter jaar. Ontvangt uw 
kind al de maximale aanvullende beurs? Dan hoeft u niet door te geven 
dat uw inkomen is gedaald.

Bij 1.2 Andere ouder 

Woonde u op 1 januari van dit jaar niet samen met de andere ouder, dan
hoeft u op dit formulier alleen uw eigen gegevens in te vullen.

Bij 4.1 Alleenstaande ouder

DUO controleert bij de Belastingdienst of u recht hebt (gehad) op een 
verhoogd kindgebonden budget.

Bij 4.3 Inkomen en bewijsstukken

Nederlands inkomen
Vermeld uw verzamelinkomen of belastbaar loon op jaarbasis. 
Het belastbaar loon is het loon vóór de loonheffing. Het gaat 
hier dus niét om het netto-inkomen. DUO controleert het door u 
doorgegeven Nederlands inkomen achteraf bij de Belastingdienst. Als 
de Belastingdienst een ander inkomen doorgeeft, berekent DUO de 
aanvullende beurs voor uw kind(eren) opnieuw.
Hebt u nog geen aangifte gedaan voor het nieuwe peiljaar? Dan moet u 
een schatting maken. U kunt daarvoor de tabel op de volgende pagina 
gebruiken. Vul het geschatte inkomen in bij vraag 4.3. U hoeft de tabel 
niet met uw schatting mee te sturen.
Woont u in het buitenland en hebt u alleen een Nederlands inkomen? 
Stuur dan een verklaring mee waarin u vermeldt dat u geen inkomen in 
het buitenland hebt.

Inkomen buiten Nederland
Vermeld uw bruto-inkomen in de valuta van het land waar u het inkomen 
hebt ontvangen. Dit inkomen moet ook blijken uit de bewijsstukken die 
u meestuurt.
DUO houdt geen rekening met aftrekposten. Mogelijk kan de 
Nederlandse belastingdienst uw inkomen op basis van aftrekposten 
vaststellen. U kunt daarvoor contact opnemen met het internationale 

General

The amount of the supplementary grant depends on the income of the 
natural parents. These are the persons registered as parents in the civil 
registry. An adoptive parent also qualifies as a natural parent. A foster 
parent or stepparent does not qualify as a natural parent.

To calculate the supplementary grant, DUO refers to your personal or 
joint income from two years ago. If your personal or joint income has 
decreased after that year, you can ask DUO to calculate the supplementary 
grant using your income in a more recent year. Does your child already 
receive the maximum supplementary grant? Then you do not have to 
report that your income has decreased.

Re. question 1.2 Other parent

If you were not living with the other parent on 1 January of this year, you 
only need to fill in your own details on this form.

Re. question 4.1 Single parent

DUO will check with the Tax and Customs Administration whether you 
are or were entitled to an increased child-related budget.

Re. question 4.3 Income and supporting documents

Income in the Netherlands
State your joint income or taxable salary on an annual basis. The taxable 
salary is the salary before income tax. So this does not refer to the net 
income. DUO will check the income in the Netherlands that you reported 
to the Tax and Customs Administration afterwards. If the Tax and 
Customs Administration reports a different income, DUO will recalculate 
the supplementary grant for your child or children.
Have you not yet submitted a tax return for the new reference year? Then 
you have to make an estimate. You can use the table on the next page for 
this. Enter the estimated income under question 4.3. You do not have to 
send the table with your estimate.
Do you live outside the Netherlands and only have an income from the 
Netherlands? Then send a statement stating that you have no income 
outside of the Netherlands.

Income outside of the Netherlands
State your gross income in the currency of the country where you 
received the income. This income must also be shown by the supporting 
documents you send.
DUO does not take deductions into account. The Dutch Tax and 
Customs Administration may be able to establish your income on the 
basis of deductions. To do so you can contact the Tax and Customs 



loket van de Belastingdienst. Meer informatie daarover vindt u als u 
zoekt op ‘Wereldinkomen Belastingdienst’.
Stuur de volgende bewijsstukken mee:
• Een inkomensverklaring van de belastingdienst van het land waar u  
 inkomen hebt. Dat bewijsstuk is ook nodig als u geen inkomen heeft.  
 Is het inkomensjaar nog niet voorbij, stuur dan de loonstroken van de  
 voorbije maanden uit het jaar mee.
• Woont u buiten de EU/EER en is een inkomensverklaring van de   
 belastingdienst niet mogelijk? Dan moet u als bewijsstuk een    
 kopie van de jaaropgaaf of van alle loonstroken meesturen. Had u   
 geen inkomen, stuur dan een ondertekende verklaring waarin u   
 aangeeft hoe u in uw levensonderhoud hebt voorzien.
• Hebt u uitstel gekregen voor de belastingaangifte, omdat u     
 zelfstandig ondernemer bent? Dan is een verklaring van de     
 accountant nodig. Uit deze verklaring moet uw inkomen (en de winst  
 uit onderneming) van het volledige jaar blijken.
  
Tip: Log in op de website van de belastingdienst om een 
inkomensverklaring op te halen.

Hebt u een inkomen op Aruba, Sint Maarten, Curaçao of in Caribisch 
Nederland? Stuur dan de Verklaring inkomstenbelasting voor 
belastingplichtigen op Aruba, Sint Maarten, Curaçao of in Caribisch 
Nederland mee. Deze verklaring kunt u speciaal voor studiefinanciering 
krijgen bij de belastingdienst van uw eiland of gemeente.

Administration’s international desk. You can find more information 
on this if you search on ‘Worldwide income Tax and Customs 
Administration’.
Please enclose the following supporting documents:
•  An income statement from the Tax and Customs Administration of the 

country where you have income. That supporting document is also 
needed if you have no income. If the income year is not yet over, then 
enclose pay slips for the previous months of the year.

•  Do you live outside the EU/EEA and an income statement from the Tax 
and Customs Administration is not possible? Then you must enclose a 
copy of the annual statement or all pay slips as supporting documents. 
If you had no income, then send a signed statement indicating how you 
have been supporting yourself.

•  Have you been granted a tax return postponement because you are self-
employed? Then an accountant’s statement is required. This statement 
should show your income (and business profits) for the full year.

Tip: To obtain an income statement, log on to the Tax and Customs 
Administration’s website.

Do you have an income in Aruba, Sint Maarten, Curaçao or the Caribbean 
Netherlands? Then enclose the Income Tax Statement for taxpayers in 
Aruba, Sint Maarten, Curaçao or the Dutch Caribbean. You can get this 
statement specifically for student grants from the Tax and Customs 
Administration of your island or municipality.



      A

      B

      C

 

Tabel voor het schatten van uw inkomen/Table for estimating your income

Kijk voor meer informatie over bijtellingen en aftrekposten op belastingdienst.nl/For more information on additions and 
deductions, please visit the Tax and Customs Administration website: belastingdienst.nl

                  Uzelf/Yourself    Andere ouder/Other parent

Loon en/of uitkering                  
Salary and/or benefits            €         €

Vakantiegeld                            
Holiday allowance             €       + €       +

Totaal inkomen                   
Total income               €        €

                  Uzelf/Yourself    Andere ouder/Other parent
Ontvangen periodieke uitkeringen die niet onder     
de loonbelasting vallen 
Periodic benefits received that are not subject to income tax €        €
  
Ontvangen alimentatie 
Alimony received              €        €

Overige inkomsten die niet onder de loonbelasting vallen 
Other income not subject to income tax       €        €

Winst uit onderneming 
Business profits              €        €

Voordeel eigen woning 
Owner-occupied home benefit          €        €

Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) 
Taxable income from a substantial interest (box 2)    €        €

Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 
Taxable income from savings and investments (box 3)   €       + €       +

Totaal bijtelling op inkomen 
Total additions to income           €        €

Totaal inkomen en bijtelling A + B 
Total income and addition A + B         €        €

                  Uzelf/Yourself    Andere ouder/Other parent

Reisaftrek openbaar vervoer 
Public transport travel allowance         €        €

Rente en kosten eigen woning 
Interest and expenses on owner-occupied property    €        €

Lijfrentepremies 
Insurance annuity premiums          €        €

Persoonsgebonden aftrek 
Personal deduction             €       + €       +

Totaal aftrekposten 
Total deductions              €        €

                  Uzelf/Yourself    Andere ouder/Other parent

Totaal inkomen en bijtelling (A + B) 
Total income and addition (A + B)         €        €

Totaal aftrekposten (C) 
Total deductions (C)             €       - €       -

Geschat verzamelinkomen 
Estimated joint income             €        €

> Vul het geschat verzamelinkomen in bij vraag 4.3. U hoeft de ingevulde tabel niet mee te sturen./Enter the estimated joint income under 
question 4.3. You do not have to send the completed table.
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