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Aanvragen en wijzigen
Eenoudertoeslag
Dit formulier 
Met dit formulier kunt u als student een toeslag aanvragen als u 
studie  financiering ontvangt, een kind verzorgt en geen partner hebt. 
Krijgt u al eenoudertoeslag en wilt u die wijzigen? Of wilt u de een-
oudertoeslag blijven ontvangen in de leenfase? Gebruik dan ook dit 
formulier. Aanvragen en wijzigen kan ook in Mijn DUO.

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 50021
9702 BA Groningen

Meer informatie
duo.nl
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1.1 Burgerservicenummer

1.2 Achternaam (geboortenaam)
 

  Eerste officiële voornaam en 
overige voorletters

1.3 Geboortedatum
 
1.4 Rekeningnummer (IBAN)
 

 BIC

      2          

2.1  Hebt u een partner op de datum  
 dat de toeslag moet ingaan? 
  > Bent u getrouwd maar hebt u een 

scheiding aangevraagd? Stuur dan 
een kopie van de beschikking van de 
rechtbank mee waaruit blijkt dat  de 
scheiding is aangevraagd.

      3

3.1  Waarom vult u dit formulier in?

 
 

 
 

Uw gegevens

Lees de toelichting

|
Voornaam                 Overige voorletters

|                   |         

Dag   Maand  Jaar

|                   
> Dit mag geen spaarrekening zijn
> U kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.

|

Partner

Lees de toelichting

n  Ja > U hebt geen recht op eenoudertoeslag  

n	 Nee   

 
 
 
Uw aanvraag of wijziging
                        Maand  Jaar
   
n Ik wil eenoudertoeslag aanvragen vanaf       

> Alleen mogelijk als u al studiefinanciering hebt aangevraagd. Ga verder met vraag 3.2.

                   Maand  Jaar
 
n Ik wil ook in de leenfase eenoudertoeslag ontvangen vanaf  
                   Maand  Jaar

n Ik ontvang eenoudertoeslag en wil deze stopzetten vanaf  
                
n  Ik wil gegevens doorgeven van een (jonger) kind waarvoor ik tot nu toe geen eenoudertoeslag kreeg > Vul ook vraag 

3.4 in



3.2 Verzorgt u een kind jonger dan   
 18 jaar? 
 
 
 
3.3  Welke situatie geldt voor u?

 
3.4   Gegevens van uw jongste kind:

 Geboortedatum

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

n  Ja >Ga verder met vraag 3.3 

n	 Nee  >U hebt geen recht op eenoudertoeslag  

                  
n Ik heb recht op kinderbijslag > Ga verder met vraag 3.4
                
n  Het kind staat op mijn adres ingeschreven bij de gemeente  >Verzorgt u een pleegkind? Stuur dan een pleegcontract mee.  

Ga verder met vraag 3.4. 

n  Ik ben co-ouder >Vul ook vraag 3.4 in. Stuur een co-ouderschapsverklaring mee. 
 
Dag   Maand  Jaar

Ondertekening

Dag   Maand  Jaar      

   
E-mailadres*                 Telefoon*

|                    
Handtekening 

|                 

2 van 2

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.



Documentnaam max 30 tekens 

Toelichting
Eenoudertoeslag 
Meer informatie
duo.nl

Algemeen

Als u studiefinanciering krijgt en een kind verzorgt, kunt u een 
eenoudertoeslag aanvragen. Hebt u nog geen studiefinanciering 
aangevraagd? Regel dan eerst uw studiefinanciering via duo.nl. 

De eenoudertoeslag kunt u aanvragen als u zonder partner een kind 
jonger dan 18 jaar verzorgt. U moet voor dit kind recht hebben op 
kinderbijslag, of het kind moet op uw adres staan ingeschreven bij 
de gemeente. Dit kind hoeft niet uw eigen kind te zijn. Het mag ook 
een pleegkind zijn. (Stuur dan een pleegcontract mee.) Ook als u een 
broertje of zusje verzorgt voor wie u recht hebt op kinderbijslag, kunt u 
de toeslag krijgen.

Bij 1.4 Rekeningnummer

Vul hier het rekeningnummer in waarop u de eenoudertoeslag wilt
ontvangen. Let op: hebt u nu ook een beurs en/of lening? Dan krijgt u 
die in het vervolg ook op dit rekeningnummer.

Bij 2 Partner

Partner
Een partner is iemand met wie u getrouwd bent of een geregistreerd
partnerschap hebt. Maar er zijn natuurlijk ook situaties waarin er geen
sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dan gaat het
erom of u met iemand op hetzelfde adres woont. Deze persoon wordt
dan meestal als uw partner gezien. Niemand kan meer dan één partner
hebben.

Scheiding
Als u nog getrouwd bent maar wel een scheiding hebt aangevraagd, 
stuurt u samen met dit formulier een kopie van de beschikking van de 
rechtbank mee waaruit blijkt dat de scheiding is aangevraagd.

Niet op hetzelfde adres als partner
Als u kunt aantonen dat u gaat scheiden en niet meer samen op
hetzelfde adres woont, dan wordt u niet langer als elkaars partner
gezien. Bij opname in een verzorgingstehuis of verpleegtehuis wordt u 
nog wel steeds als partner gezien.

Samenwonen met ouder of kind
Woont u samen met (een van) uw ouders of met uw zoon of dochter? Dit
familielid wordt alleen als uw partner gezien als u beiden ouder
dan 27 bent.
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