
Dienst Uitvoering Onderwijs blijft geld verdienen aan studenten!

Sinds belastingjaar 2010 is de regel afgeschaft dat DUO als een student over de 
bijverdiengrens gaat het gehele jaar studiefinanciering incl OV kaart omgezet in € terug kan 
vorderen. Sinds 2010 hoeft de student enkel terug te betalen wat hij/zij teveel heeft gehad.  

In het onderstaande gedeelte van een artikel wordt er gesproken over tweede kamerleden die 
graag willen weten of de regeling ook met terug werkende kracht kan gelden. Echter is op 
deze vraag geen antwoord meer op verschenen door de tweede kamer.
---------------------------------------------------------------
Wie een tientje te veel verdiende, moet niet alleen dat tientje terugbetalen, maar ook de OV-
jaarkaart à 78 euro per maand. Dus wie één tientje te veel bijverdiende, moet 946 euro 
terugbetalen.

PLASTERK 
Die harde regeling is pas afgeschaft met ingang van het belastingjaar 2010, op voorspraak van 
PvdA-minister Plasterk. Wie vorig jaar een tientje te veel verdiende, hoeft slechts een tientje 
terug te betalen. Tweede Kamerleden – ook van regeringspartijen – willen weten of die 
regeling niet met terugwerkende kracht ook voor 2008 en 2009 kan gelden.

(bron van dit artikel http://www.trajectum.hu.nl/nieuws/12238)
---------------------------------------------------------------

Consequentie: DUO vordert naar harte lust in 2011 geld terug van studenten die hebben 
gestudeerd en teveel hebben bijverdient in 2006, 2007, 2008 en 2009. En niet volgens de 
regels van 2010 natuurlijk ,want daar verdient DUO natuurlijk niet aan. DUO vordert geld 
terug wat eigenlijk tot de student behoort, namelijk van het gehele jaar. 1 euro teveel verdien 
kan resulteren in € 2400,- terug betalen aan DUO i.p.v. de maanden studiefinanciering terug 
betalen waarin die euro teveel is verdient.  En dat terwijl de tweede kamer een duidelijk 
signaal heeft afgegeven met het wijzigen van de regelgeving.

21-06-2011 zaaknummer BQ8893, oordeelde de Rechtbank Dordrecht in voordeel van de 
student die ook teveel had bijverdient. Zie hieronder een kort stukje uit de uitspraak.

Zoals hierboven is overwogen is tijdens de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede 
en Eerste Kamer het overgangsrecht niet aan de orde geweest. Toen het wetsvoorstel door de 
Tweede en Eerste Kamer werd aangenomen gold derhalve nog onverkort bedoeld 
uitgangspunt van de onmiddellijke werking. Verweerder heeft het besluit betreffende 
meerinkomen over het studiefinancieringtijdvak 2007 op 23 april 2010 genomen. Naar het 
oordeel van de rechtbank had verweerder, gelet op het feit dat het besluit na 1 januari 2010 is 
genomen, uit dienen te gaan van het gewijzigde zevende lid van artikel 3.17, zevende lid, Wsf 
2000. 

DUO was het hier niet mee eens en is in hoger beroep bij de centrale raad terecht gekomen. 
Zie hieronder de interpretatie van de uitspraak.



de Centrale Raad van Beroep op 28 november j.l. uitspraak gedaan inzake de 
terugbetalingsregeling. Hieruit valt op te maken dat de gunstiger terugbetalingsregeling voor 
studenten alleen voor de toekomst geldt. De beoogde wijziging van artikel 3.17 Wsf 
(vordering wegens eigen inkomsten studerende), heeft geen betrekking op meerinkomen in de 
jaren vóór 2010.Een besluit tot vordering van meerinkomen dat nu nog wordt genomen over 
een studiefinancieringstijdvak wegens meerinkomen over 2009 moet worden beoordeeld naar 
de gedurende hetdesbetreffende studiefinancieringstijdvak geldende tekst van artikel 3.17 van 
de Wsf 2000.

Mijn opmerking tot slot: de tweede kamer had dit kunnen voorkomen door de regeling met 
terugwerkende kracht in te laten gaan. Nog elke maand worden er talloze studenten gedupeerd 
door een overheidsinstelling genaamd DUO die zo lang als het mogelijk is op deze manier 
haar geld probeert te verdienen. Deze kunt u vinden op fora als o.a. trosradar en FOK. Wie 
komt er nu op voor de (ex)studenten?? Is alle hoop van tafel na deze uitspraak van de Raad 
van State? Dit soort praktijken mogen zich toch niet voordoen in Nederland?

Mijn vraag is: is het mogelijk dit nogmaals bespreekbaar te maken in de tweede kamer en 
duidelijk paal en perk te stellen aan deze praktijken van DUO?

Mvg,

Cynthia Hopman


