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Aanvraag
Hulp bij financiële problemen door 
coronamaatregelen
Dit formulier 
Bent u door de maatregelen tegen het coronavirus in financiële proble-
men gekomen doordat u minder kon werken of uw baan bent verloren? 
Dan kunt u misschien tijdelijk financiële hulp krijgen. Deze financiële 
hulp is een extra lening. Lees in de toelichting de voor waarden. 
 
Opsturen 
Stuur het volledig ingevulde formulier naar: 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Postbus 50103 
9702 GC Groningen 
 
Of mail het naar documenten@duo.nl 
 
Meer informatie 
duo.nl/corona

      1       

1.1 Burgerservicenummer

1.2 Achternaam
  

 Eerste officiële voornaam en  
 overige voorletters

1.3 Geboortedatum

      2     

2.1  Ik verklaar dat mijn financiële 
problemen komen door de maat-
regelen tegen het coronavirus, 
want daardoor: 

  
2.2   Om wat voor werk gaat het? 

2.3  Hoeveel inkomsten mist u per 
maand? 

2.4 Wat kunt u niet meer betalen?

2.5  Hoeveel hebt u per maand extra 
nodig?

      

Uw gegevens

Vul deze vraag altijd in

 

|           
Voornaam                     Overige voorletters

|                       |        

Dag   Maand  Jaar

Reden voor de aanvraag

n	 werk ik minder

n	 ben ik mijn baan kwijtgeraakt

| 

|

|

|

n	 December 2021  €

n	 Januari 2022  €



2 van 2

      3  

3.1  Ik verklaar dat ik het formulier 
volledig en naar waarheid heb 
ingevuld en dat ik akkoord ga 
met de voorwaarden

Ondertekening
 
Dag   Maand  Jaar         

      
Telefoon               E-mailadres

 |
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.

De extra hulp bij financiële problemen door corona is voor studenten
die al maximaal gebruikmaken van studiefinanciering en die door de
maatregelen tegen het coronavirus in financiële problemen komen.
Aanvragen kan dus alleen als u alle andere financieringsmogelijkheden
bij DUO al gebruikt. Kunt u nog een aanvullende beurs,
collegegeldkrediet of (meer) lening aanvragen en hebt u dat nog niet
gedaan? Regel dit dan eerst in Mijn DUO.

Voorwaarden

1  De financiële hulp is een lening. Die betaalt u na uw studie met rente 
terug, samen met de rest van uw studieschuld.

2  De extra financiële hulp is alleen bedoeld voor hulp bij 
financiële problemen die zijn ontstaan door de impact van de 
coronamaatregelen. 

3  U hebt alle bestaande financieringsmogelijkheden bij DUO al 
maximaal aangevraagd.

4  De extra financiële hulp kan alleen worden aangevraagd over 
de maanden december 2021 en januari 2022 en moet uiterlijk 
aangevraagd zijn in de maand januari 2022. 

Aangevraagd, zo gaat het verder

• Een medewerker van DUO beoordeelt uw aanvraag.
•  U ontvangt binnen 10 werkdagen een persoonlijk bericht. Als uw 

aanvraag is goedgekeurd, gaat de extra lening in per de maand(en) 
waarvoor u die hebt aangevraagd. U hoeft zelf niks meer te doen.

• DUO neemt contact met u op als er vragen zijn over uw aanvraag.

Meer info
duo.nl/corona

Toelichting
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