Aanvraag
Vergoeding extra reiskosten
studentenreisproduct
Dit formulier
Met dit formulier kunt u een vergoeding aanvragen voor extra reiskosten. Vraag de vergoeding aan binnen twee maanden na de eerste dag
van de periode waarin u de extra reiskosten maakt. Doet u dit later? Dan
komt u pas in aanmerking voor de vergoeding met ingang van de maand
die volgt op de datum waarop DUO het formulier heeft ontvangen.
U mag het studentenreisproduct blijven gebruiken naast de vergoeding.
De vergoeding is niet altijd een gift, lees de toelichting.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 50021
9702 BA Groningen
Doet u het verzoek in Mijn DUO? Dan is uploaden van het formulier in
Mijn DUO voldoende.

						1

Gegevens student

Meer informatie
duo.nl

1.1 Burgerservicenummer
1.2 Achternaam
	Eerste officiële voornaam en
overige voorletters

|
Voornaam																	

Overige voorletters

|																			

|		

Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
1.4 Rekeningnummer (IBAN)
Lees de toelichting

BIC
	
	Dit rekeningnummer staat op
naam van

|																	

> Dit mag geen spaarrekeningnummer zijn.
> U kunt hier ook een niet-Nederlands rekeningnummer invullen. Vul in dat geval ook de BIC in.
|							
Voorletter(s)						Achternaam

|									|

8168 SFS 006

AVER

2 van 4
			

						2

Vergoeding extra reiskosten
Lees de toelichting

> U hebt geen recht op een vergoeding extra reiskosten. U hoeft dit formulier niet op te sturen.

2.1 	Is er volgens 9292.nl een halte of
station binnen 10 kilometer van
uw woonadres vanaf waar u op
tijd op uw school of stageadres
of thuis kunt komen? Of waarnaar u kunt terugreizen?

n Ja

2.2	Waarom vraagt u een vergoeding aan?
Vraagt u de vergoeding aan omdat
u niet op tijd op uw stageadres kunt
komen, en zijn er wisselende beginen eindtijden, stuur dan altijd van alle
periodes een rooster mee.

n	Ik kan ten minste twaalf dagen per maand mijn onderwijsinstelling niet tijdig bereiken met het openbaar vervoer,
of niet meer met het openbaar vervoer naar huis. Let op: volgt u een mbo-opleiding of valt u onder het oude stelsel van
studiefinanciering voor het hoger onderwijs? Dan kunt u alleen een vergoeding krijgen als u thuiswonend bent.
> Laat vraag 3 door uw onderwijsinstelling invullen

			

n Nee > DUO controleert dit

n	Ik kan mijn Nederlandse stageadres ten minste twaalf dagen per maand niet tijdig bereiken met het openbaar vervoer,
of niet meer met het openbaar vervoer naar huis.
> Laat vraag 4 door uw onderwijsinstelling invullen en vraag 5 door uw stagebedrijf. En stuur altijd een stagerooster mee voorzien van
een handtekening en stempel van uw stagebedrijf.
n	Ik betaal maandelijks meer dan € 30,- aan veerpontkosten (voetgangerstarief) om bij mijn onderwijsinstelling of
stageadres te komen.
> Laat vraag 3 of 4 door uw onderwijsinstelling invullen en vul zelf vraag 6 in

2.3 	Hoe vaak doet de situatie zich
voor?

						3

n Ten minste 12 dagen per maand
n Minder dan 12 dagen per maand > U hebt geen recht op een vergoeding

Verklaring van de onderwijsinstelling over de schooltijden
Lees de toelichting

3.1 Naam student

|

3.2 Naam van de onderwijsinstelling

|																								
Straat																													Huisnummer

3.3	Adres van de locatie waar de
lessen worden gevolgd
Let op: geen postbusnummer

|																														|
Postcode								Woonplaats

|
		Dag		Maand		Jaar										Dag		Maand		Jaar

3.4	Voor welke schoolperiode wordt
de aanvraag ingediend?
3.5	Hoe laat begint voor deze student het eerste lesuur en eindigt
het laatste lesuur?
3.6	Omvat de bij 3.4 genoemde
periode ook dagen waarop de
leerling niet naar school hoeft,
zoals de vakantieperiodes?

van

tot en met

Begin eerste lesuur								 Einde laatste lesuur

uur					

uur

								

n Nee
						Dag		Maand		Jaar									Dag		Maand		Jaar
							
n Ja, namelijk van
tot en met
						Dag		Maand		Jaar									Dag		Maand		Jaar
							
			
tot en met
Dag			Maand		Jaar						Naam									

3.7	Ondertekening en stempel
onderwijsinstelling

|
Handtekening															Stempel

|																		|

						

Aanvraag
						4
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Vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verklaring van de onderwijsinstelling over de stage
Lees de toelichting

4.1 Naam student

|

4.2	Is de stage een verplicht onderdeel van de opleiding?

n Ja		

4.3	Is er een andere stageplaats
beschikbaar waarbij de student
wel op tijd op het stageadres of
thuis kan komen?

n Ja

4.4 Naam stagebedrijf

|																								

n Nee > De student heeft geen recht op een vergoeding

> De student heeft geen recht op een vergoeding

n Nee
		

Straat																													Huisnummer

4.5	Wat is het adres van de locatie
waar de student stage loopt?

|																														|
Postcode								Woonplaats

|
		Dag		Maand		Jaar										Dag		Maand		Jaar

4.6	Voor welke schoolperiode wordt
de aanvraag ingediend?

van

tot en met

Dag			Maand		Jaar						Naam									

4.7	Ondertekening en stempel
onderwijsinstelling

|
Handtekening															Stempel

|																		|

						5

Verklaring van het stagebedrijf
‘Ik verklaar dat deze student stage loopt bij mijn bedrijf’

5.1 Naam student

|
					Begintijd							Eindtijd								Aantal dagen

5.2 	Geldt voor de hele periode
dezelfde begintijd en dezelfde
eindtijd?

n Ja , van

uur tot

uur op

n Nee, er zijn wisselende begin- en eindtijden > De student moet een geldig rooster toevoegen voorzien van een handtekening en
stempel van het stagebedrijf
Dag		Maand		Jaar					Naam									

5.3	Ondertekening en stempel
stagebedrijf

per week

|
Handtekening															Stempel

|																		|

4 van 4

						6

Veerpontkosten
Lees de toelichting

6.1	Hoeveel betaalt u per maand
aan voetgangerskosten voor de
veerpont?

€

6.2	Wat is het adres van de locatie
waar u lessen volgt?
Let op: geen postbusnummer

|																														|

						
						7

Straat																													Huisnummer

Postcode								Woonplaats

|

Ondertekening student
Dag			Maand		Jaar														

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

Telefoonnummer*												E-mail*														

|
Handtekening

|

						

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

Vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Algemeen

Bij 4.6 Stageperiode

Dit formulier is voor:
- studenten met een studentenreisproduct en overige studiefinanciering.
- mbo’ers onder de 18 met alleen een studentenreisproduct.

De student kan alleen een aanvraag indienen voor de periode waarvoor
een stagerooster is vastgesteld. Voor een eventuele volgende stageperiode
moet de student een nieuwe aanvraag indienen.

Prestatiebeurs of gift
Volgt u een mbo-opleiding niveau 1 of 2? Dan is de vergoeding extra reiskosten studentenreisproduct een gift. Volgt u een mbo-opleiding niveau 3
of 4 of een opleiding in het hoger onderwijs? Dan valt de vergoeding extra
reiskosten studentenreisproduct onder de prestatiebeurs. De prestatiebeurs is een lening. Haalt u binnen de diplomatermijn van tien jaar het
vereiste diploma? Dan wordt ook uw vergoeding extra reiskosten een gift.

Bij 6.1 Veerpontkosten

Bij 1.4 Rekeningnummer
Vul hier het rekeningnummer in waarop u een eventuele vergoeding 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 2.1 Halte of station binnen 10 km
Raadpleeg voor een overzicht van haltes binnen een afstand van 10 km
rondom uw woonadres bijvoorbeeld ook Google Maps, Apple Kaarten of
de websites van de OV-bedrijven in uw regio.
Bij 2.2 en 5.2 Niet op tijd bij uw onderwijsinstelling of

stageadres
We kijken in deze situaties naar de voor u vroegst en laatst mogelijke
verbinding met het openbaar vervoer, gerekend vanaf een halte of een
station op niet meer dan 10 kilometer van uw woonadres. Daarbij maken
we gebruik van de informatie op 9292.nl.
Stage en stagerooster
Vraagt u de vergoeding aan omdat u niet op tijd op uw stageadres kunt
komen? Stuur dan altijd een stagerooster mee. Zijn er wisselende beginen eindtijden, stuur dan van alle periodes een rooster mee. Op het rooster
moeten een stempel en handtekening van uw stagebedrijf staan.
Kunt u nog geen rooster voor de volledige periode meesturen, stuur dan
alvast de roosters op die al wel bekend zijn. Doe dit in ieder geval binnen
2 maanden na aanvang van de periode waarin extra reiskosten worden
gemaakt. Zodra de ontbrekende roosters bekend zijn, moet u die zo snel
mogelijk opsturen.
Afstand tot onderwijsinstelling of stageplek
Als uw onderwijsinstelling of stageplek op minder dan 10 km van uw
woonadres ligt, hebt u geen recht op een vergoeding.
Bij 2.3 Aantal dagen
De situatie waarin u met het openbaar vervoer uw onderwijsinstelling of
stageadres niet op tijd kunt bereiken, of niet op tijd thuis kunt komen,
moet zich ten minste twaalf dagen per maand voordoen. Kunt u op dezelfde dag niet tijdig bij uw onderwijsinstelling of stageadres komen, én
ook niet thuis? Dan geldt dat als één dag.
Bij 3.4 Schoolperiode
De periode waarvoor de vergoeding wordt aangevraagd moet binnen één
schooljaar vallen. Voor een eventuele periode in het volgende schooljaar
moet de student een nieuwe aanvraag indienen.

De vergoeding wordt bepaald aan de hand van het veertarief voor voetgangers. U kunt een vergoeding krijgen voor de voetgangerskosten die u
boven de € 30,- in een maand maakt.

