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Aangepaste versie, afgestemd met BZK

Inleiding
Vanaf 1 juli 2015 zijn de Woningwet 2015, het Besluit toegelaten instellingen
volkshuisvesting 2015 (hierna BTIV) en de Regeling toegelaten instellingen 2015 (hierna
RTIV) in werking getreden. Hierin is ook opgenomen dat er voor studenten en promovendi
geen inkomenstoets vereist is (zie de tabel voor schematische weergave).
Bewijsstukken
Goedgekeurde bewijsstukken voor Nederlandse voltijdstudenten zijn: het Bericht
Studiefinanciering van DUO (zie bijgevoegde voorbeelden) of het bewijs van inschrijving aan
de onderwijsinstelling (specifiek voor betreffende studiejaar). Het voordeel van het bericht
studiefinanciering is dat het al vroegtijdig verstrekt wordt en dus gebruikt kan worden door
nieuwe studenten die zich al voor aanvang van het studiejaar bij de huisvester melden. Dit
bewijsstuk hoeft later niet vervangen te worden door het bewijs van inschrijving aan de
onderwijsinstelling.
In het geval van internationale studenten die een verkort programma volgen
(studiepuntmobiele studenten, ook wel exchange of short stay genoemd) of internationale
diplomastudenten, volstaat de al gebruikelijke verklaring van de onderwijsinstelling. Voor een
(internationale) promovendus volstaat een verklaring van de universiteit waaruit blijkt dat de
persoon zich voorbereidt op promotie.
Toelichting
Ondanks het nieuwe stelsel van het studievoorschot blijft het Bericht Studiefinanciering,
afgegeven door DUO, in gebruik. Dit heeft te maken met het studentenreisproduct (in de
volksmond: ov-kaart) dat een onderdeel vormt van studiefinanciering 1 en ook na invoering
van het studievoorschot blijft bestaan.
Het werkt als volgt: een student vraagt vanaf drie maanden voor aanvang van de opleiding
studiefinanciering aan bij DUO tot uiterlijk één maand vóór de maand waarin het moet
ingaan. Als hij/zij recht heeft op studiefinanciering ‘oude stijl’ (geldt dus voor studenten van
voor studiejaar 2015-2016 en mbo-studenten) of het studentenreisproduct (geldt nog steeds
voor alle voltijdstudenten, ook na 1 september 2015), dan krijgt hij/zij veelal binnen twee
weken na de aanvraag een zogenaamd Bericht Studiefinanciering van DUO. Dit Bericht is
een officiële beschikking.
N.B. Van deeltijd- of niet-studenten die een DAEB-woning willen betrekken moet bij de
toewijzing het inkomen wel getoetst worden en moet altijd een bericht van de Belastingdienst
worden opgevraagd. Dat moet ook als een student met méér dan één andere student of met
een niet-student samen een DAEB-woning wil betrekken.
Passend toewijzen voor de huurtoeslag
Voltijds-studenten en voltijds promovendi (dus ‘gewone’ werknemerspromovendi en
beurspromovendi (ook wel bursalen genoemd), maar dus geen buitenpromovendi) worden
‘automatisch’ gerekend als ‘goede toewijzing’. Ze tellen dus mee voor de 95% (Artikel 46
Woningwet 2015 en artikel 54 BTIV). Aangezien het huishouden in die specifieke categorie
dan uit één of twee personen bestaat, gaat het om de laagste aftoppingsgrens.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/studiefinanciering/vraag-en-antwoord/wanneerheb-ik-recht-op-studiefinanciering-en-een-studenten-ov-chipkaart
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Schematisch overzicht
Type huurder

Student met
studiefinanciering
(nog geen
studievoorschot)

Voltijd student
mbo*/hbo/wo
(studievoorschot)

Inkomens
toets?

Nee

Nee

Bewijsmateriaal

•

Bericht Studiefinanciering DUO

•

Bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling
(onder vermelding betreffend studiejaar)

•

Bericht Studiefinanciering DUO

•

Bewijs van inschrijving aan de onderwijsinstelling
(onder vermelding betreffend studiejaar)

Of

Of

N.B. aankomende studenten die zich in mei aanmelden,
vragen ook studiefinanciering aan bij DUO (ihkv
studentenreisproduct) en krijgt veelal binnen twee weken
na aanvraag het ‘Bericht Studiefinanciering’.

Internationale student

(Internationale)
Promovendus (phd)

Geen (voltijd) student

•

Voor de bepaling van de juistheid van de
toewijzing dient een verklaring van de
universiteit/hogeschool overlegd te worden die
inhoudt dat de student uit het buitenland komt om
in NL een studie te volgen en daartoe bij die
universiteit/hogeschool is ingeschreven. Dit kan
per individuele verhuring, of in een lijst.

•

Verklaring van universiteit over status
promovendus (kan werknemer of
beurspromovendi, ook wel bursaal genoemd, zijn).
Buitenpromovendi, die naast een andere baan of
in hun vrije tijd promoveren vallen niet onder de
uitzondering van toetsing!

Nee

Nee
•

•

Bericht van de Belastingdienst.

•

Dit mag ook digitaal uit de BasisRegistratie
Inkomens van de Belastingdienst. Het kan hierbij
zowel gaan om een printscreen van de gegevens
van de betreffende persoon zoals te vinden op
MijnOverheid, als om een Pdf met die gegevens
op MijnBelastingdienst. Indien de Belastingdienst
aangeeft (nog) geen inkomensgegevens van een
persoon te hebben, mag toetsing a.d.h.v. andere
loon- of uitkeringsbescheiden.

Ja

Over het mbo ontstaat soms verwarring omdat op websites van roc’s gesproken wordt van deeltijdmbo. Deeltiijd-mbo bestaat niet meer als initiële studie sinds 1 augustus 2014, maar nog wel als
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contractactiviteit. Studenten die een dergelijke ‘particuliere’ studie volgen zijn gewone
deeltijdstudenten en vallen dus buiten de doelgroep die uitgezonderd is van inkomenstoetsing.
Mbo-bol en bbl opleidingen (alle niveaus) zijn gewoon voltijds conform artikel 7.2.7, lid 2 van de Wet
Educatie- en Beroepsonderwijs.

Voorbeeld I Bericht Studiefinanciering
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Voorbeeld II Bericht Studiefinanciering
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