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Aanvraag
Uitzondering inschrijving gemeente 
Dit formulier 
Gebruik dit formulier als je niet kunt voldoen aan de voorwaarden voor 
een uitwonendenbeurs. Ga je een volledige opleiding volgen in het 
buitenland? Dan is dit formulier niet voor jou bedoeld. 

Opsturen 
Stuur het formulier en de gevraagde verklaringen(en) naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50061
9702 DA Groningen

Meer informatie
www.duo.nl

      1

1.1 Burgerservicenummer 

1.2 Achternaam

  Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

1.3 Geboortedatum

      2

2.1 Woonadres
 Straat en huisnummer

 
 Postcode en plaats

2.2 Periode verblijf op dit adres

2.3 Postadres
 Postbus of straat en huisnum-
mer
 
 
 Postcode en plaats

 Land

Je gegevens

Lees de toelichting

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         	Man  	 Vrouw

Dag    Maand  Jaar

Je adres

Lees de toelichting

Straat                               Huisnummer

|                               |
Postcode            Plaats

|                                               |
   Dag   Maand  Jaar         Dag   Maand  Jaar

van   tot  

Postbus of straat                            Huisnum-
mer

|                               |
Postcode            Plaats

|                |

|



2 van 2

      3

3.1  Wat is de reden voor je aan-
vraag?

      4

4.1  Ik verklaar dat ik dit formulier  
volledig en naar waarheid heb 
ingevuld  

Je situatie

Lees de toelichting

	 	Ik ga voor mijn opleiding stage lopen in Nederland en kan me niet inschrijven op het  adres waar ik woon tijdens mijn 
stage  
> Stuur een verklaring mee van de gemeente waar je woont tijdens je stage. Hieruit moet blijken dat je je niet kunt inschrijven.

	 	Mijn ouders zijn zeevarend of zijn binnenschippers en staan bij de gemeente ingeschreven op mijn adres. Ik ben uitwo-
nend op dit adres. > Stuur een recente verklaring mee van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt dat je ouders zeevarend zijn of 
dat ze binnenschippers zijn     

	 	Ik heb geen vaste woon- of verblijfplaats > Zorg dat je bij de gemeente ingeschreven staat met een briefadres

	 	Er is een andere reden waarom ik me niet kan inschrijven bij de gemeente op het adres waar ik woon > Stuur hiervan 
een bewijsstuk mee

Ondertekening

Dag    Maand  Jaar          Plaats

    |
Telefoon

|
E-mail

|
Handtekening

|

Checklist

•  Vergeet niet om je handtekening te zetten op het formulier

•  Verklaring(en) niet aan het formulier vastnieten

•  Maak een kopie voor je eigen administratie

DUO en jouw gegevens
Je gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt je persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke 
taken uit te voeren. Hierbij voldoen we altijd aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Wil je meer informatie over hoe DUO met je 
persoonsgegevens omgaat, kijk dan op www.duo.nl. Uiteraard controleert DUO je gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat je krijgt 
waar je recht op hebt. In geval van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.



Algemeen

DUO treedt streng op tegen misbruik van de uitwonendenbeurs.
•  Als je uitwonend bent en je adres niet overeenkomt met het adres dat 

je hebt opgegeven aan de gemeente, dan is er sprake van misbruik 
en zet DUO je uitwonendenbeurs om naar een (lagere) beurs voor 
thuiswonende studenten.

•  De te veel ontvangen studiefinanciering (het verschil tussen uitwonend 
en thuiswonend) moet je terugbetalen, plus een boete van 50 procent 
van dit bedrag. Ook medeplegers krijgen een boete.

•  Bij herhaling van het misbruik kom je niet meer in aanmerking voor 
studiefinanciering. Je moet dan de te veel ontvangen studiefinanciering 
terugbetalen. De boete bedraagt in dat geval 100 procent van het 
bedrag dat je te veel hebt ontvangen. In ernstige gevallen zal DUO 
aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Kun je buiten je schuld om niet voldoen aan de voorwaarden 
voor een uitwonendenbeurs? Dan kun je misschien toch voor 
een uitwonendenbeurs in aanmerking komen. Dit kan via de 
uitzonderingsregeling. Gebruik hiervoor dit formulier. 
Stuur het formulier op tijd in. 

Bij 2 Adres

Vul hier het adres in waarop je uitwonend bent, maar waarop je je niet 
kunt inschrijven. Als je ouders zeevarend of binnenschipper zijn: vul hier 
het adres in waarop je ingeschreven staat bij de gemeente. 
Ga je in het buitenland stage lopen? Of ben je zeevarend? Vul dan het 
formulier Aanvraag OV-vergoeding buitenland en/of uitwonendenbeurs in.

Bij 2.2 Periode

Vul in ieder geval in vanaf welke datum je op dit adres verblijft. Ben je 
op de eerste van de maand al uitwonend? Dan heb je met ingang van 
die maand recht op een uitwonendenbeurs. Ben je na de eerste van de 
maand uitwonend? Dan gaat je uitwonendenbeurs in per de volgende 
maand. 

Bij 3.1 Je situatie

Loop je stage in Nederland, weigert de gemeente een verklaring af te 
geven en duurt je stage vier maanden of korter? Stuur een verklaring van 
de onderwijsinstelling mee. Hierin moeten de exacte stageperiode, de 
handtekening en de stempel van de onderwijsinstelling staan.

Als je geen vast woonadres hebt, of bijvoorbeeld woont in een 
zorginstelling of blijf-van-mijn-lijfhuis, moet je ingeschreven staan bij 
de gemeente met een briefadres (postadres) om recht te hebben op een 
beurs voor uitwonenden.

Toelichting
Uitzondering inschrijving gemeente 
Meer informatie
www.duo.nl
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