Aanvraag
Lening voor cursus en/of examen
Dit formulier
Hebt u van DUO gehoord dat u moet inburgeren? Of wilt u zelf
inburgeren? Dan kunt u met dit formulier een lening aanvragen 		
voor een alfabetiseringscursus, een inburgeringscursus en/of een
NT2-cursus. De school moet het Blik Op Werk- keurmerk hebben. U
kunt ook het inburgeringsexamen en /of het NT2-examen betalen uit
de lening. Wilt u meer weten? Kijk op inburgeren.nl.
Opsturen naar
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Servicecentrum Inburgering
Postbus 764
9700 AT Groningen

						1

Meer informatie
www.inburgeren.nl
Inburgeringstelefoon (050) 599 96 00

Uw gegevens

1.1 Burgerservicenummer

		
Voornaam																	Overige voorletters

1.2	Voornaam en overige voorletters
en geslacht

|																			|								

1.3 Voorvoegsel en achternaam

|											|

Man		

Vrouw

Voorvoegsel								Achternaam

Dag			Maand		Jaar

1.4 Geboortedatum
1.5 Straat en huisnummer

|

Postcode en woonplaats
1.6 Telefoonnummer
1.7 E-mailadres

|

						2

Postadres

> Ga naar vraag 3
Ja > Ga naar vraag 2.2

2.1	Wilt u de post van DUO op een
ander adres krijgen?

Nee

2.2	Postbusnummer (alleen invullen
als u een postbus hebt)
2.3	Straat en huisnummer van uw
postadres

		

|

Postcode en woonplaats
Dag			Maand		Jaar

2.4 	Tot wanneer moet DUO het
postadres gebruiken?

> Vult u geen datum in? Dan blijft DUO uw post naar het postadres sturen. Wilt u later uw postadres weer wijzigen? Dan moet u dit aan
DUO doorgeven.

10042-018

AL

2 van 2
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Inkomensgegevens
Hebt u een verblijfsvergunning ‘asiel bepaalde tijd’? Of heeft uw partner, ouder of kind een verblijfsvergunning ‘asiel
bepaalde tijd’ of ‘asiel onbepaalde tijd’? Vul deze vraag dan NIET in. Ga naar vraag 4

>

>

3.1 Had u in 2015 een inkomen?

Ja Stuur een (definitieve) aanslag inkomstenbelasting 2015 mee. Of stuur een inkomensverklaring 2015 mee. Vraag de inkomensverklaring 2015 bij de Belastingdienst aan.

>

Nee Stuur een inkomensverklaring 2015 mee. Had u in 2015 geen inkomen in Nederland? Dan moet u toch bij de Belastingdienst
een inkomensverklaring 2015 aanvragen. U krijgt dan een brief van de Belastingdienst. Die moet u meesturen.
3.2 Hebt u een partner?

Ja
Nee

>

3.3 	Had deze partner een inkomen
in 2015?

Ja Stuur een (definitieve) aanslag inkomstenbelasting 2015 van uw partner mee. Of stuur een inkomensverklaring 2015 van uw
partner mee. De inkomensverklaring 2015 moet uw partner bij de Belastingdienst aanvragen.

>

Nee Stuur een inkomensverklaring 2015 van uw partner mee. Had uw partner in 2015 geen inkomen in Nederland? Dan moet uw
partner toch bij de Belastingdienst een inkomensverklaring 2015 aanvragen. Uw partner krijgt dan een brief van de Belastingdienst.
Die moet u meesturen.
Was u in 2015 of 2016 een al3.4	
leenstaande ouder? Of bent u
dat in 2017?
> lees de toelichting

						4

Ja 						
Nee 				

Bankgegevens en toestemming terugbetalen
U moet de lening later terugbetalen. Terugbetalen met automatische incasso moet. DUO haalt dan iedere maand een
bedrag van uw IBAN-rekeningnummer. Met uw handtekening geeft u aan dat DUO dit mag doen. Dit is een incassomachtiging. Let op. Hebt u een verblijfsvergunning ‘asiel bepaalde tijd’? Of heeft uw partner, ouder of kind een verblijfsvergunning ‘asiel bepaalde tijd’? Dan hoeft u niet altijd terug te betalen. U moet deze vraag wel invullen.

4.1 IBAN-rekeningnummer

|				

						5

Handtekening
Met mijn handtekening geef ik DUO een incassomachtiging. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet uw ouder of voogd ook
een handtekening invullen.
Dag			Maand		Jaar						Plaats										

5.1	Ik heb dit formulier eerlijk ingevuld.
	Ik zorg ervoor dat de lening
terugbetaald wordt.

|				
Handtekening															Handtekening ouder/voogd		
											

|																		|											

						

Checklist
•

Vraag 3 Stuurt u de inkomensgegevens mee met dit formulier?

•

Vraag 5.1 Hebt u zelf uw handtekening ingevuld?

Uitleg
Bij vraag 5 Handtekening ouder / voogd

Bij 3.4 Alleenstaande ouder

Bent u jonger dan 18 jaar? En wilt u een lening aanvragen? Dan moet u
een brief (beschikking vrijstelling kwalificatieplicht) van de gemeente
meesturen.

Een alleenstaande ouder:
• verzorgt tenminste één kind onder de 18 jaar;
• woont met niemand anders samen, behalve met kind(eren).

DUO en uw gegevens
DUO bewaart uw gegevens in een computersysteem. DUO gebruikt uw gegevens om de wet uit te voeren. En DUO beveiligt uw gegevens goed. DUO controleert alle gegevens.
Bij fraude kan DUO aangifte doen bij de politie. Wilt u meer weten over wat DUO met uw gegevens doet? Kijk dan op www.inburgeren.nl.

