Verzoek
Verlagen maandbedrag
schuld 2017
Dit formulier
Vraag met dit formulier een lager maandbedrag aan. DUO kijkt dan
naar uw inkomen in 2015. En bekijkt wat u per maand kunt betalen.
Opsturen
Vul het formulier helemaal in en stuur het op met alle bewijzen naar
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen
Meer informatie
www.inburgeren.nl
Inburgeringstelefoon (050) 599 96 00

						1

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam

|
Voornaam																	Overige voorletters

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								

Man		

Vrouw

Man		

Vrouw

Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum

						2

Uw partner

2.1	Hebt u in 2017 een partner?
> lees de toelichting

Ja 		
Nee

> Ga naar vraag 3

2.2	Achternaam partner
(meisjesnaam)

|

	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|																			|								

Voornaam																	Overige voorletters

Dag			Maand		Jaar

Geboortedatum
2.3 Burgerservicenummer

10080-17-SCI-001
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Inkomen
Hebt u geen partner in 2017? Vul dan alleen de kolom voor uzelf in.
Uzelf																Uw partner

3.1	Had u in 2015 een inkomen in
Nederland?

Nee, geen inkomen 										

Nee, geen inkomen

> Stuur de inkomensverklaring over 2015 mee. 					 > Stuur de inkomensverklaring over 2015 mee.

U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst.						

U kunt deze aanvragen bij de Belastingdienst.

Ja, alleen een bijstandsuitkering 							

Ja, alleen een bijstandsuitkering

Ja, inkomen 													

Ja, inkomen

> Stuur een beschikking van de bijstandsuitkering mee				 > Stuur een beschikking van de bijstandsuitkering mee
> Stuur de inkomensverklaring over 2015 van de 					 > Stuur de inkomensverklaring over 2015 van de

Belastingdienst of de definitieve aanslag 2015 mee					
3.2	Had u in 2015 een inkomen in
het buitenland?
> lees de toelichting

	
Ja 																 	Ja

> Stuur bewijzen mee van het buitenlandse inkomen 				 > Stuur bewijzen mee van het buitenlandse inkomen

waarvoor u in Nederland niet belastingplichtig bent					

Nee															
			
3.3	Was u in 2015 of 2016 een alleenstaande ouder? Of bent u
dat in 2017?
> lees de toelichting

						4

Belastingdienst of de definitieve aanslag 2015 mee

waarvoor u in Nederland niet belastingplichtig bent
Nee

Ja 																

Ja

Nee 															

Nee

Daling van het inkomen
Is het inkomen na 2015 gedaald? Dan kunt u dat hieronder aangeven. U kunt het inkomensjaar verleggen naar 2016 of
2017.

4.1	Is het inkomen van u of uw
partner na 2015 minimaal 15%
gedaald? Of leeft u op of onder
bijstandsniveau?

	Ja 		

4.2	Van welk inkomensjaar moet
DUO uitgaan voor het verlagen
van het maandbedrag?
> lees de toelichting

	2016

						5

Nee

> Ga naar vraag 4.2
> Ga naar vraag 6

2017

Schatting van het inkomen
Hebt u geen partner in 2017? Vul dan alleen de kolom voor uzelf in. U kunt meerdere mogelijkheden aankruisen.
Uzelf																	Uw partner

5.1	Waaruit bestaat het inkomen in
het jaar van vraag 4.2?

Loondienst														 Loondienst
> Stuur inkomensspecificaties van voor en na de				 		> Stuur inkomensspecificaties van voor en na de 		
inkomensdaling mee													inkomensdaling mee
Bijstandsuitkering												 Bijstandsuitkering										
> Stuur uitkeringsspecificaties mee over dat jaar						> Stuur uitkeringsspecificaties mee over dat jaar		
Een eigen bedrijf													 Een eigen bedrijf
>Stuur een verklaring van de boekhouder								>Stuur een verklaring van de boekhouder
of accountant over uw verwachte verzamelinkomen mee				
of accountant over uw verwachte verzamelinkomen mee
Anders, bijvoorbeeld WW, AWW of WIA						
> Stuur uitkeringsspecificaties mee of een inkomensverklaring 			
van de Belastingdienst over dat jaar 									

Anders, bijvoorbeeld WW, AWW of WIA					
> Stuur uitkeringsspecificaties mee of een inkomensverklaring
van de Belastingdienst over dat jaar

Geen inkomen													 Geen inkomen
	
> Stuur een verklaring levensonderhoud mee. Hierin schrijft u 			 > Stuur een verklaring levensonderhoud mee. Hierin schrijft u
waar u zonder inkomen van leeft. 										 waar u zonder inkomen van leeft.
Zet onder de verklaring uw handtekening.								 Zet onder de verklaring uw handtekening.
Buitenlands inkomen											
> Stuur bewijzen mee van uw buitenlandse inkomen 					
waarvoor u in Nederland niet belastingplichtig bent. 					

Buitenlands inkomen						
> Stuur bewijzen mee van uw buitenlandse inkomen
waarvoor u in Nederland niet belastingplichtig bent.
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Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Handtekening
Dag			Maand		Jaar								Telefoonnummer

6.1	Ik heb dit formulier eerlijk ingevuld

			
E-mailadres

|																					
Handtekening

|

Checklist
•

Hebt u alle vragen volledig ingevuld?

•

Hebt u alle bewijsstukken bijgevoegd?

•

Hebt u uw handtekening gezet?

Toelichting
Verzoek verlagen maandbedrag
schuld 2017
Meer informatie
www.inburgeren.nl

Wanneer opsturen?

Bij 4.2 Inkomensjaar

Vul dit formulier helemaal in. Stuur het formulier samen met de goede
bewijzen naar DUO. U krijgt dan een bericht over de maandbedragen die
u in 2017 moet terugbetalen. U kunt geen lager maandbedrag vragen
voor maanden die al geweest zijn. Stuurt u dit formulier bijvoorbeeld in
juni 2017 op? Dan kan uw maandbedrag vanaf juli lager worden.

DUO berekent uw draagkracht op basis van het jaarinkomen. Kruis hier
het jaar aan waarvan u denkt dat u het minste inkomen krijgt.

Verandert uw situatie in het jaar? Dan moet u weer een formulier Verzoek
verlagen maandbedrag schuld 2017 invullen en opsturen. DUO kijkt dan of u
een ander maandbedrag krijgt.
Bij 2.1 Partner
Een partner is iemand met wie u:
•	bent getrouwd. Of een geregistreerd partnerschap hebt. En van wie u
NIET gescheiden leeft óf
•	op hetzelfde adres woont en samen een huishouden hebt. Maar met
wie u niet bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt.
Ouders, en broers en zussen die ook op het adres van de ouders
wonen, worden NIET als partner gezien. Kijk op www.duo.nl voor meer
informatie.
Bij 3.2 Inkomen buiten Nederland
Hebt u of heeft uw partner (ook) buitenlands inkomen waarvoor u in
Nederland niet belastingplichtig bent? Stuur dan bewijzen mee. In de
bewijzen moet staan wat het inkomen is geweest.
Woont u in het buitenland en hebt u geen inkomsten? Stuur dan
bewijzen of een verklaring mee. Hierin moet staan waar u van geleefd
hebt.
Bij 3.3 Alleenstaande ouder
Een alleenstaande ouder:
• verzorgt tenminste één kind onder de 18 jaar;
• woont met niemand anders samen, behalve met kind(eren).

Ook in 2018 een lager maandbedrag?
De eventuele aanpassing van het maandbedrag voor 2018 wordt niet
automatisch verlengd. Wilt u ook voor 2018 een lager maandbedrag?
Dan moet u dat voor 2018 weer aanvragen.

