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Geld lenen
Gaat u inburgeren? De inburgeringscursus en het inburgeringsexamen 
kosten geld. Dat geld kunt u lenen bij DUO. U krijgt het geld niet zelf. 
DUO betaalt het geld aan de instelling waar u de inburgeringscursus 
doet. 



Wie mag lenen?  
 
Niet iedereen mag lenen. Dat hangt af van 
uw situatie. Vraagt u een lening aan? Dan 
bekijkt DUO of u mag lenen. Mag u lenen? 
Dan bekijkt DUO hoeveel u mag lenen. DUO 
stuurt u een brief over uw aanvraag. In die 
brief staat of u mag lenen. En als u mag 
lenen, staat in de brief hoeveel u mag lenen.

Een lening aanvragen 
 
U kunt een lening op 2 manieren aanvra-
gen. Kies 1 van de 2:

1.  Ga naar www.inburgeren.nl. En vraag een 
lening aan via ‘mijninburgering’. 

2.  Ga naar www.inburgeren.nl. Daar vindt u 
het aanvraagformulier. Vul het aanvraag-
formulier in en stuur het op naar DUO.  

Wat betaalt DUO met uw lening?

Hebt u een lening? Dan betaalt DUO de 
factuur van uw inburgeringscursus met uw 
lening. U moet dan wel een inburgerings-
cursus doen aan een instelling met een 
keurmerk. Instellingen met een keurmerk 
vindt u op www.ikwilinburgeren.nl. Heeft 
de instelling waar u de inburgeringscursus 
doet geen keurmerk? Dan betaalt DUO de 



factuur NIET. Een factuur is een brief van de 
instelling. In de brief staat hoeveel u moet 
betalen.

Gaat u inburgeringsexamen doen? Het 
examengeld kunt u betalen met uw lening. 
Bij de aanvraag van het inburgeringsexamen 
kunt u dat aangeven.

NT2-opleiding 

Doet u een NT2-opleiding? En hebt u een 
lening? Dan betaalt DUO de factuur met uw 
lening. U moet dan wel een NT2- opleiding 
doen aan een instelling met een keurmerk. 
Stuur de factuur op naar DUO.
Gaat u het NT2-examen doen? En hebt u een 
lening? Dan kunt u het examengeld betalen 
met uw lening.

Wat doet u met de factuur?

Hebt u een lening en krijgt u een factuur van 
uw cursusinstelling? Dan moet u dit doen:
•	 zet uw handtekening op de factuur 
•	  zet uw burgerservicenummer op de 

factuur
•	 stuur de factuur naar:

Dienst Uitvoering Onderwijs 
Servicecentrum Inburgering 
Postbus 764
9700 AT Groningen 

Hoelang mag u lenen?

•	 Bent u inburgeringsplichtig? Dan mag u 
lenen zolang u inburgeringsplichtig bent.

•	 Bent u NIET inburgeringsplichtig? Dan 
mag u maximaal 3 jaar lenen. 

Terugbetalen

Is uw lening gestopt? En hebt u facturen 
naar DUO gestuurd? Dan moet u het geld 
met rente terugbetalen. De rente is in 2013 
0,6%. U krijgt hierover een brief van DUO. 

Wanneer moet u terugbetalen?

•	 Bent u inburgeringsplichtig? U begint 
met terugbetalen 6 maanden nadat u niet 
meer inburgeringsplichtig bent.

•	 Bent u NIET inburgeringsplichtig? U 
begint met terugbetalen 6 maanden na de 
leningtermijn van 3 jaar. 

U krijgt maximaal 10 jaar om terug te 
betalen. 

Wilt u meer informatie over terugbetalen? 
Kijk dan op www.inburgeren.nl. Daar kunt u 
ook de folder Terugbetalen lezen. 

U krijgt het geld niet zelf. DUO betaalt de 
factuur aan de instelling uit uw lening. 
DUO betaalt alleen originele facturen.  
Een kopie van de factuur niet.
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Machtigen 

Wilt u dat iemand anders dingen voor u 
regelt met DUO? Dat kan. De persoon die u 
helpt, is dan uw gemachtigde. Uw gemach-
tigde mag voor u dingen regelen met DUO. 
Uw gemachtigde kan bijvoorbeeld een 
lening voor u aanvragen. 

Wilt u iemand machtigen? Dan moet u het 
machtigingsformulier invullen. 
Het machtigings formulier vindt u op  
www.inburgeren.nl.

Meer weten?

Wilt u meer weten over lenen? Kijk dan op 
www.inburgeren.nl. U kunt met uw vragen 
ook contact opnemen met DUO. Het tele-
foonnummer van de Inburgeringstelefoon 
van DUO is  (050) 599 96 00. U kunt ook naar 
een service kantoor of examenlocatie gaan. 
U vindt de adressen op www.inburgeren.nl.
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Deze brochure is een uitgave van:

Dienst Uitvoering Onderwijs
Servicecentrum Inburgering
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Inburgeringstelefoon (050) 599 96 00
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DUO voert de Wet inburgering uit in opdracht 
van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.


