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Aanvraag
Tegemoetkoming lesgeld voor mb0-
studenten en vavo-scholieren uit  
EU/EER-landen
Dit formulier 
Gebruik dit formulier als je een voltijdstudent in het middelbaar beroeps-
onderwijs (mbo) of in het volwassenenonderwijs (vavo) bent en uit een 
ander EU/EER-land komt dan Nederland. 

Opsturen
Stuur het ingevulde formulier en de bewijsstukken naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Afdeling Klantenservice EU/EER
Postbus 51014
9702 JA Groningen. 

Meer informatie
www.duo.nl

EUB

1  Your personal details > Read the instructions      
1.1 Citizen service number

1.2 Surname

 First name

1.3   Date of birth
 

 1.4 Nationality

1.5 Account number

 BIC
 

1.6    Address

 Postal code and residence

1.7 Postal address
 

 Postal code and residence

Je gegevens           
> Lees de toelichting

Burgerservicenummer

Achternaam

Voornaam

Geboortedatum
 

Nationaliteit

Rekeningnummer

BIC
 

Woonadres

Postcode en plaats

Postadres

Postcode en plaats

|                

|
DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ

n	 		 	Dutch / Nederlands > you will not qualify for this contribution / je komt niet in aanmerking voor deze 
tegemoetkoming 

n		 Other, namely / Anders, namelijk

|

> This should not be a savings account/Dit mag geen spaarrekening zijn
>  You may also fill in a non-Dutch account number. In that case also fill in the BIC./U kunt hier ook een niet-

Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.

|
Street/Straat                House  number/Huisnummer

|                   |

|
PO box or street/Postbus of straat            House number/Huisnummer

|                   |

|



2 van 3

1.8 Date and signature
 >  I declare to have answered the 

questions on this form in full and  
in accordance with the truth 

-

2 Your study details  > Read the instructions      
2.1  For which school year do you  

apply?

2.2 Which school do you attend? 

 Address

 Postal code and residence

2.3 Study

2.4  Class/year and/or semester at 
the start of the school year

2.5  On which date did you start 
following your course/subject in 
the Netherlands?

2.6  On which date will your  
enrolment end?

3 Institute’s statement
 > Read the instructions 
3.1  The person listed at question 1 

follows a course at:
 
3.2 Principal location

 Postal code and residence
 
3.3 Course and level

3.4 School year enrolment period

3.5  In which capacity has the person 
listed at question 1 been enrol-
led for this school year?

3.6 Institution code of the educatio 
 nal institute

3.7 Code of the school/study

3.8  Telephone number of the edu-
cational institute

3.9  Signature (by the head/princi-
pal) and institute’s stamp

Datum en handtekening
>  Ik verklaar dat ik alle vragen  

op dit formulier volledig en 
naar waarheid  beantwoord 

Studiegegevens 
> Lees de toelichting     
Op welk schooljaar heeft de
aanvraag betrekking?

Naar welke school ga je? 

Adres

Postcode en plaats 

Studierichting

Klas/leerjaar bij aanvang
van het studiejaar

Op welke datum ben je in
Nederland met die opleiding 
begonnen?

Op welke datum word je 
uitgeschreven?

Instellingsverklaring
> Lees de toelichting     
De bij vraag 1 vermelde per-
soon volgt een opleiding aan:
 
Adres van de hoofdvestiging

Postcode en plaats

Studierichting en -niveau

Inschrijvingsperiode studiejaar

Hoe staat de bij vraag 1 
vermelde aanvrager voor dit 
studiejaar bij u ingeschreven?

Instellingscode van de onder-
wijsinstelling

School- en studiecode

Telefoonnummer van de 
onderwijsinstelling

Ondertekening door de rector / 
directeur en schoolstempel

DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ        

   
E-mail

|
Signature/Handtekening

|

2 0  - 2 0

Name/Naam               

|                   
Street/Straat                House number/Huisnummer

|                   |

|

|

|
DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ        

 
 

DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ        

  

Name of the educational institute/Naam van de onderwijsinstelling        

|                   
Street/Straat                House number/Huisnummer

|                   |

|

|
    DD/DD  MM/MM YY/JJ      DD/DD  MM/MM YY/JJ  

From/Van  to/tot  

n		 Full-time/Voltijd

n		 Parttime/Deeltijd

|

DD/DD  MM/MM YYYY/JJJJ        

   
Signature/Handtekening         Stamp/Stempel

|              |



Documentnaam max 30 tekens 

Toelichting
Tegemoetkoming lesgeld voor mb0-
studenten en vavo-scholieren uit  
EU/EER-landen

Meer informatie
www.duo.nl

When to apply?

Do you want a contribution to course fees as from August 1st? Then 
apply before December 31st. If, for example, you do not apply until 
January, then you are entitled to a contribution to course fees from 
September 1st onwards.

1.1 Citizen service number (BSN)

You will obtain a citizen service number when you register yourself with
the Dutch municipal authorites. This number consists of 9 digits and is on
your passport, on your identity card under the header ‘persoonsnummer’ 
or on your driver’s licence. On occasion you do not have a BSN yet, for
example when you are an asylum seeker or do not live in the Netherlands.
In that case you do not have to answer this question.

1.4  Nationality 

Please include a copy of your passport. Do you have Dutch nationality? 
Then you will not qualify for this contribution.

1.7  Postal address
 
 If you do not wish to receive mail from DUO at the address where you 
reside, you can specify a postal address here.
 
3  Institution’s statement

The institution’s statement must be completed in full, signed and 
stamped with the institute’s stamp by the student administration.

Wanneer opsturen?

Wil je vanaf 1 augustus een tegemoetkoming lesgeld? Vraag dan aan 
vóór 31 december in hetzelfde jaar. Vraag je bijvoorbeeld pas in januari 
aan, dan kun je tegemoetkoming lesgeld krijgen per 1 september. 

1.1 Burgerservicenummer (bsn)

Als je bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, heb je een 
burgerservicenummer. Dit 9-cijferig nummer staat in je paspoort, op je 
identiteitskaart onder het kopje ‘persoonsnummer’ of op je rijbewijs. 
Soms heb je nog geen bsn, bijvoorbeeld als je niet in Nederland woont. 
In dat geval hoef je deze vraag niet in te vullen.

1.4  Nationaliteit 

Stuur een kopie mee van je paspoort. Heb je de Nederlandse 
nationaliteit? Dan kom je niet in aanmerking voor deze 
tegemoetkoming.

1.7  Postadres 

Als je post van DUO niet op je woonadres wilt ontvangen, kun je hier een 
postadres invullen.

3  Instellingsverklaring

De instellingsverklaring moet door de studentenadministratie 
volledig worden ingevuld, ondertekend en worden voorzien van een 
schoolstempel.
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