Terugvordering studiefinanciering
De Dienst Uitvoering Onderwijs (‘DUO’) kan op basis van objectiveerbare en verifieerbare gegevens
een huisbezoek afleggen om te controleren of de student daadwerkelijk uitwonend is. Als uit de
controle van het huisbezoek blijkt dat de student niet uitwonend is, kan DUO het teveel betaalde
bedrag aan studiefinanciering terugvorderen vanaf de datum van de laatste adreswijziging in de
Basisadministratie Personen (echter niet voor de datum van de wetswijziging van 1 januari 2012), en
eventueel een boete opleggen. De rechtbank Amsterdam oordeelde in een recentelijk geval dat een
dergelijk besluit door DUO tot een onbillijke situatie heeft geleid (Rechtbank Amsterdam 19-03-2015
ECLI:NL:RBAMS:2015:1599).
Wat was hier aan de hand?
In deze zaak stond een student vanaf 30 december 2011 uitwonend ingeschreven. Op 12 februari
2014 hebben twee controleurs in opdracht van DUO een huisbezoek afgelegd. Uit de controle bleek
dat de student ongeveer sinds 5 februari 2014 niet meer woonachtig was op het GBA-adres.
Bij besluit van 8 maart 2014 heeft DUO de studiefinanciering van de student vanaf 1 januari 2012 ter
hoogte van een bedrag van € 5.026,04 teruggevorderd en op 11 juni 2014 een boete opgelegd van
€ 2.513,02. Nadat het bezwaar van de student ongegrond was verklaard, heeft de student beroep
aangetekend bij de rechtbank.
Oordeel Rechtbank
Allereerst stelt de rechtbank vast dat herziening van de studiefinanciering voor de student een
belastend besluit is. Het is daarom aan DUO om de nodige kennis omtrent de relevante informatie te
vergaren. De bewijslast met betrekking tot de stelling dat de student niet woonachtig is op het GBAadres rust in eerste instantie dan ook op DUO. Indien op grond van de gepresenteerde feiten
aannemelijk is dat de student niet woonachtig is op het GBA-adres, dan ligt het op de weg van de
student om de onjuistheid daarvan met tegenbewijs, berustend op objectiveerbare en verifieerbare
gegevens, aannemelijk te maken.
Indien vervolgens vaststaat dat de student niet op het GBA-adres woonde, kan de studiefinanciering
worden herzien vanaf de datum van de laatste adreswijziging in de Basisadministratie Personen, zo
volgt uit artikel 9.9, lid 2, van de Wsf 2000. De ratio hierachter is dat het voor DUO moeilijk is om
exact vast te stellen over welke periode de studerende feitelijk niet op het GBA-adres woonde.
Hiermee komt het wetsartikel tegemoet aan de bewijsnood waarin DUO verkeert. Een onverkorte
toepassing van dit wettelijk bewijsvermoeden is echter niet langer in overeenstemming met de
bedoeling van de wetgever en de strekking van de wet indien vast komt te staan dat de student in –
een deel van – de periode vóór de geconstateerde overtreding door DUO feitelijk wél woonde op het
GBA-adres. De student zal echter onomstotelijk bewijs dienen te leveren dat het wettelijk
bewijsvermoeden onjuist is.
De rechtbank oordeelde in het onderhavige geval dat hiervan sprake was. Het besluit van DUO wordt
daarom vernietigd, omdat uit het onderzoek niet was gebleken dat de student feitelijk ook vóór 5
februari 2014 niet woonde op het GBA-adres en de controleurs dit ook hebben bevestigd in het
onderzoek. DUO mocht daarom niet vanaf 1 januari 2012 overgaan tot herziening en terugvordering
van de studiefinanciering van de student.

Aanbeveling voor de student
Indien vast komt te staan dat herziening en terugvordering van de studiefinanciering in de rede ligt,
bestudeer dan altijd goed vanaf welke datum herziening plaatsvindt en welk bewijs hieraan ten
grondslag ligt. Indien het onderzoeksrapport geen aanknopingspunten biedt voor herziening van de
studiefinanciering vanaf die datum, en onomstotelijk bewezen kan worden dat de studerende
voorafgaande aan de geconstateerde overtreding door DUO feitelijk wél woonde op het GBA-adres,
kan de terugvordering op basis van artikel 9.9, lid 2, van de Wfs 2000 een onbillijkheid van
overwegende aard opleveren en ligt het op de weg van DUO om onder toepassing van de
hardheidsclausule af te zien van herziening en terugvordering over die periode.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Sarrari via telnr. 0164 - 75 07 15 of email info@sarrari.nl te Bergen op Zoom.

