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Aanvraag
Buiteninvorderingstelling lesgeld 
studiejaar 2020-2021
Dit formulier 
Vreemdelingen met een W-document (of IND-sticker in het paspoort) 
hoeven geen lesgeld te betalen. Dit heet “buiteninvorderingstelling”. 
Gebruik dit formulier om een aanvraag te doen. Ga naar duo.nl/lesgeld 
voor de voorwaarden.
 
Opsturen 
Stuur dit formulier en de bewijstukken uiterlijk 31 juli 2021 naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30151
9700 LB Groningen

Meer informatie 
duo.nl/lesgeld

BIV

            1          

1.1 Burgerservicenummer 

1.2 Achternaam

 Eerste officiële voornaam en  
 overige voorletters

1.3 Geboortedatum

1.4 Adres

1.5 Verblijfsstatus

      2          

2.1  Ik verklaar dat er voor mij geen 
mogelijkheden zijn om het 
lesgeld te betalen. Ook geef 
ik hierbij toestemming om bij 
andere overheidsinstanties te 
informeren naar mijn verblijfs-
status. 

Gegevens student

Vul ook vraag 3 in

 

|
Voornaam                           Overige voorletters

|                             |   

Dag   Maand  Jaar       

 
Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode        Plaats

 |

|                    > Stuur hier een bewijsstuk van mee. Lees de toelichting.

Ondertekening lesgeldplichtige

Dag   Maand  Jaar         

   
Telefoon*

E-mail*

|
Handtekening

|



2 van 3

      3          

3.1 Naam instantie

3.2 Adres

 
 
3.3  Achternaam ondertekenaar 

namens de instantie

 Eerste officiële voornaam en  
 overige voorletters

3.4 Functie ondertekenaar namens  
 de instantie   
      4          

4.1  Ik verklaar dat dit verzoek volle-
dig en naar waarheid is ingevuld 
en dat er, voor zover mij bekend, 
geen mogelijkheden zijn om het 
lesgeld te betalen.

Gegevens bevoegde instantie

Vul ook vraag 4 in. Lees de toelichting.

|                               
Straat                            Huisnummer

|                             |
Postcode         Plaats

 |

|                              

Voornaam                           Overige voorletters

|                             |

|

Ondertekening bevoegde instantie

Dag   Maand  Jaar        

   
Telefoon*

E-mail*

|
Handtekening               Stempel

|                  |

Checklist

•   Vraag 1.5 Stuur een bewijsstuk van uw verblijfsstatus mee. Afhankelijk van uw situatie kan DUO ook andere bewijs-
stukken nodig hebben.

•  Vraag 2.1 en 4.1 Vergeet niet uw handtekening te zetten

DUO en uw gegevens
Uw gegevens worden opgenomen in de systemen van DUO. DUO gebruikt en beveiligt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig om zijn wettelijke taken uit 
te voeren. Dit doet DUO op basis van de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wilt u meer informatie over hoe DUO met uw persoonsgegevens 
omgaat, kijk dan op duo.nl. Uiteraard controleert DUO uw gegevens bij andere instanties om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. In geval 
van misbruik doet DUO aangifte bij het Openbaar Ministerie.
* Het kan soms handig zijn om u even te bellen of een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld over uw aanvraag of wijziging. Mag DUO hierover contact met u 
opnemen? Vul dan uw telefoonnummer en e-mailadres in.



Toelichting
Buiteninvorderingstelling lesgeld 
studiejaar 2020-2021  

Meer informatie
duo.nl/lesgeld

Bij 1.5 Bewijsstukken

Een bewijsstuk van uw verblijfsstatus is een kopie van de voor- en 
achterkant van het W-document of een kopie van uw paspoort, mét een 
IND-sticker. Uit het bewijsstuk moet blijken welke verblijfsstus u hebt op 
de datum dat u zich inschrijft bij school.
 
U moet extra bewijsstukken meesturen in de volgende situaties:

Bezwaar of beroepsprocedure over verblijfsstatus 
Stuur een bewijsstuk mee waaruit blijkt dat er bezwaar of beroep is 
aangetekend, bijvoorbeeld een ontvangstbevestiging. Dit bewijsstuk 
mag niet ouders zijn dan zes weken.
 
Uitstel van vertrek in verband met gezondheidsredenen 
Stuur een verklaring mee van de minister voor Justitie en Veiligheid

Aangifte gedaan of moeten getuigen in verband met onvrijwillige 
prostitutie 
Stuur een verklaring mee van de minister van Justitie en Veiligheid
 
Wijzigingen in uw verblijfsstatus
Als uw verblijfsstatus verandert, moet u dat binnen zes weken 
doorgeven aan DUO. Geeft u een wijziging niet op tijd door, dat kan de 
buiteninvorderingstelling worden ingetrokken.
 
Bij 3 en 4  Bevoegde instantie

Een bevoegde instantie waarvan u een uitkering krijgt, zoals het COA, de 
gemeente of Stichting Nidos. Alleen als u geen uitkering krijgt, mag de 
instantie die uw opvang of begeleiding regelt deze vraag invullen. Een 
school mag deze verklaring niet invullen.
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