
 

Memo voor: Decanen middelbare en hogere onderwijsinstellingen 
Van:   Afdeling Kwaliteit DUO 
Betreft: Intensivering communicatie ter voorkoming misbruik studiefinanciering 

 
Inleiding 
 
In de afgelopen jaren heeft DUO veel aandacht besteed aan het voorkomen en verminderen van 
misbruik van de uitwonendenbeurs. Onder als gevolg van nieuw sanctiebeleid dat sinds 2011 
huisbezoeken en boetes mogelijk maakt en een goede communicatie hierover, is het misbruik sterk 
gedaald. Gezien de uitwonendenbeurs onder het nieuwe stelsel niet meer bestaat, zal het misbruik 
hiervan in de komende jaren nog verder dalen. Maar er zijn ook andere aandachtsgebieden op het 
gebied van (bewust en onbewust) misbruik te onderscheiden: 

- eenoudertoeslag 
- EU-studenten in Nederland  
- voorkomen dat studenten als debiteuren onvindbaar worden 
- meeneembare studiefinanciering (studiefinanciering voor een buitenlandse studie) 

 
DUO is bezig met het intensiever controleren van deze aandachtsgebieden. Om (oud-)studenten te 
helpen voorkomen dat zij de regels overtreden of na hun studie onvindbaar worden, hebben we in de 
afgelopen maanden de communicatie rondom voorgenoemde aandachtsgebieden aangescherpt. Zo 
hebben we aanpassingen gedaan in reguliere communicatiemiddelen (o.a. duo.nl en  Mijn DUO), 
extra communicatiemomenten ingebouwd, doelgroepgerichte campagnes ingezet en we 
communiceren intensiever via derden. Omdat studenten zich voor vele studiefinanciering gerelateerde 
vragen wenden tot decanen, hopen we u hiermee van extra informatie over deze onderwerpen te 
bieden. In het vervolg van dit stuk lichten we de aandachtspunten toe.  
 
Eenoudertoeslag 
 
Rechten en plichten 
Studenten kunnen extra geld krijgen als zij geen partner hebben en een kind verzorgen dat jonger dan 
18 jaar is. Voorwaarde is dat de student kinderbijslag voor het kind krijgt en het kind op het adres van 
de student ingeschreven staat bij de gemeente. Als de student een partner krijgt, dan moet de student 
de eenoudertoeslag zelf tijdig stopzetten.  
 
Gevolgen bij misbruik 
Vaak komt bij controles achteraf pas aan het licht dat de student geen recht (meer) heeft op 
eenoudertoeslag. De student moet de onterecht ontvangen eenoudertoeslag dan terugbetalen. 
 
Extra aandacht in communicatie 
Bij eenoudertoeslag is er een aantal zaken van belang om extra onder de aandacht te brengen: 

1. De voorwaarde van ‘geen partner hebben’ is vatbaar voor misverstanden. Hierdoor vragen 
sommige studenten eenoudertoeslag aan terwijl ze hier achteraf geen recht op hebben: 

2. De student moet zélf tijdig de eenoudertoeslag stopzetten als hij of zij een partner krijgt. 
3. De mogelijke gevolgen bij bewust of onbewust misbruik  

 
Ad 1: Als de student getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, wordt de andere persoon 

als partner gezien. Maar ook als de student met een andere volwassen persoon op hetzelfde 
adres woont, wordt deze persoon meestal als partner gezien. Ook al is er geen sprake van 
een relatie.  Kijk voor de volledige uitleg op duo.nl/partner. 

Ad 3: Zie hierboven bij ‘Gevolgen bij misbruik’ 
 



 

EU-studenten in Nederland 
 
Rechten en plichten  
Als een buitenlandse student in Nederland gaat studeren, heeft hij recht op Nederlandse 
studiefinanciering als hij voldoet aan de aan de volgende 3 criteria: 

1. Leeftijd jonger dan 30 jaar 
2. Volgt een full-time of part-time opleiding 
3. Nederlandse nationaliteit of vergelijkbare rechten. Een  EU-student voldoet hieraan wanneer 

hij meer dan 5 jaar in Nederland woont of zelf (of zijn partner of een van zijn ouders) minimaal 
56 uur in Nederland werkt.  

 
Als de student gebruik maakt van het urencriterium van werken in Nederland, moet hij als 
bewijsstukken een contract, loonstrookjes en een ingevulde werkgeversverklaring overleggen, waaruit 
de gewerkte uren blijken. Volgt de student een studie in het buitenland, dan moet de student zelf 
bewijsstukken van onder andere de inschrijving bij de buitenlandse instelling inleveren.  
 
Gevolgen bij misbruik 
In geval van misbruik moet de student de onterecht ontvangen studiefinanciering terugbetalen. 

Extra aandacht in communicatie 
Veel buitenlandse studenten zijn niet goed op de hoogte van hun rechten en plichten met betrekking 
tot Nederlandse studiefinanciering. Bovendien is er bij deze doelgroep een groter risico dat de student 
na de studie naar het buitenland vertrekt en onvindbaar wordt. Met als gevolg dat de studieschuld niet 
geïnd kan worden. Daarom is in communicatie extra aandacht nodig voor: 

1. Rechten en plichten bij studiefinanciering 
2. Wat te doen in geval van verhuizing binnen Nederland 
3. Wat te doen in geval van verhuizing in of naar het buitenland 

 
Ad 1. Hierboven staan de belangrijkste rechten en plichten voor buitenlandse studenten genoemd. 

Daarnaast is het extra van belang om te benadrukken dat het voor een groot deel van de 
studenten een lening betreft die weer terugbetaald moet worden. 

 
Ad 2. Als de student verhuist binnen Nederland, moet hij zich binnen 5 werkdagen bij de gemeente 

inschrijven op het nieuwe woonadres. De gemeente geeft het nieuwe adres dan automatisch 
door aan DUO. 

 
Ad 3. Verhuist de student in of naar het buitenland, dan moet hij zelf het nieuwe buitenlandse adres 

doorgeven via Mijn DUO. Om in te loggen op Mijn DUO is een DigiD met sms-controle nodig. 
Dit is niet eenvoudig te regelen vanuit het buitenland, dus het is aan te bevelen om dit voor 
vertrek alvast in Nederland te regelen. Als de student in het buitenland geen toegang heeft tot 
Mijn DUO, dan kan hij de wijzigingen eventueel met een formulier doorgeven. Hij kan ook 
iemand machtigen om zijn zaken te regelen, wanneer hij in het buitenland is.  

 
Voorkomen dat (oud-)studenten onvindbaar worden 
 
Rechten en plichten  
Twee jaar na de einddatum van de studiefinanciering begint op de eerstvolgende 1 januari de plicht 
om een studieschuld af te lossen. (Oud-)studenten zijn er zelf verantwoordelijk voor dat DUO altijd 
over hun actuele contactgegevens beschikt, zodat DUO de terugbetalingen kan innen.  

Gevolgen bij misbruik 



 

Het nalaten van het doorgeven van juiste contactgegevens, kan grote consequenties hebben. De 
gemeente kan een bestuurlijke boete opleggen aan iemand die zijn adres niet (juist) opgeeft . Ook 
kunnen onvindbare debiteuren worden opgenomen in registers, waardoor zij bijvoorbeeld bij 
verkeerscontroles kunnen worden aangehouden of hun paspoort kan worden ingenomen.  
 
Extra aandacht in communicatie 
Het grootste risico dat (oud-)studenten onvindbaar worden, is wanneer zij verhuizen naar of binnen 
het buitenland en deze wijzigingen niet aan DUO doorgeven. Om dit te voorkomen, is  goede 
communicatie hierover tijdens de studie van groot belang. Daarbij behoeven de volgende 
onderwerpen extra aandacht: 

1. Wat te doen bij een verhuizing in Nederland (zie ‘EU-studenten in Nederland’) 
2. Wat te doen bij een verhuizing in of naar het buitenland (zie ‘EU-studenten in Nederland’) 
3. Belang van het up-to-date houden contactgegevens en mogelijke consequenties van 

onvindbaar worden  (zie ‘Gevolgen bij misbruik’) 
 
Meeneembare studiefinanciering 
 
Rechten en plichten  
Studenten die studiefinanciering ontvangen voor een studie in het buitenland, moeten voor de 
inschrijvingscontrole bij de onderwijsinstelling zelf bewijsstukken aanleveren. Dit geldt niet voor 
studenten in België, omdat zij via een register gecontroleerd worden . De studenten in andere landen 
krijgen hiervoor een brief op hun woonadres of eventuele postadres.  
 
Gevolgen bij misbruik 
Als de student niet tijdig reageert op de inschrijvingscontrole, kan DUO de studiefinanciering 
stopzetten.  
 
Extra aandacht in communicatie 
Het is van belang om studenten te wijzen op het belang van het doorgeven en up-to-date houden van 
hun (buitenlandse) contactgegevens, ter voorkoming van problemen met de inschrijvingscontrole. 
 
Daarnaast blijft een deel van de studenten waarschijnlijk in het buitenland hangen en heeft daarmee 
een groter risico om na de studie onvindbaar te worden. Daarom is informatie over hoe een verhuizing 
door te geven ook voor deze doelgroep van belang (zie ‘EU-studenten in Nederland’).   


