Bijdragen ontvangen en terugbetalen
Het UAF neemt financiële drempels weg die jouw ontwikkeling als student of professional in
de weg staan. We geven giften en leningen, bijvoorbeeld om een schakelprogramma of een
cursus te volgen. Het UAF vergoedt alleen kosten die met jouw professionele ontwikkeling
te maken hebben. Denk aan: collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten.
De kosten die het UAF voor jou betaalt ga je gedeeltelijk of helemaal
terugbetalen. Afhankelijk van je situatie gelden de volgende varianten:
•
•
•

40% lening – 60% gift: 40% van de ontvangen bijdrage moet je terugbetalen aan het
UAF, de rest (60%) ontvang je als gift. Dit is de standaard variant voor het ontvangen
van bijdragen
100% lening: de ontvangen bijdrage moet je helemaal aan het UAF terugbetalen. Dit
geldt voor bijvoorbeeld spullen die je lang gebruikt, zoals een laptop, of als jij of je
partner ook een eigen inkomen hebben boven de norm.
100% gift: je hoeft niks van de ontvangen bijdrage terug te betalen aan het UAF.
Hiervoor gelden specifieke voorwaarden, zoals het hebben van een asielvergunning,
het volgen van lessen aan een erkende opleiding en (geen) inkomen onder de norm.

Jouw trajectbegeleider kan je meer over vertellen over de mogelijkheden.

Terugbetalen?
De kosten die het UAF voor jou betaalt ga je gedeeltelijk of helemaal terugbetalen. Dit doe
je per maand. Met dit geld kunnen wij weer andere gevluchte studenten en
professionals helpen. Of je alles of een gedeelte aan ons moet terugbetalen hangt af van
jouw persoonlijke situatie.

Hoeveel geld heb ik geleend?
In MijnUAF, jouw digitale omgeving bij het UAF, kun je bij ‘Mijn financiën - schuld’ zien
hoeveel geld je van ons hebt geleend, hoeveel je al hebt terugbetaald en hoeveel er nog
over blijft om terug te betalen. Ook kun je jouw aflosbedrag per maand zien en hoeveel
maanden je erover doet om alles terug te betalen.

Wanneer begin ik met terugbetalen?
Soms begin je al direct met het terugbetalen van een lening, bijvoorbeeld als je geld van ons
wilt lenen voor een laptop of studieboeken. Dit noemen we een ‘direct aflosbare
lening'. Andere leningen betaal je terug vanaf het moment dat jouw traject bij het UAF is
gestopt. Je krijgt tegen die tijd een bericht over de hoogte van jouw eindschuld en over hoe
& wanneer je gaat terugbetalen.

Hoeveel moet ik per maand terugbetalen?
Dit hangt af van jouw inkomen. Nadat jouw traject bij het UAF is gestopt, krijg je op korte
termijn een bericht met het verzoek om de vragenlijst ‘draagkrachtmeting’ in te vullen. Dit
doen we bij een schuld hoger dan €500. Met deze vragenlijst kunnen we uitrekenen hoeveel
jij per maand aan ons kunt terugbetalen op basis van jouw inkomen. Hiervoor kijken we naar
jouw inkomen van de afgelopen drie maanden of naar jouw aangifte inkomstenbelasting.
Vragenlijst ‘draagkrachtmeting'
Bekijk hier de maandelijkse aflosbedragen. Als je de vragenlijst ‘draagkrachtmeting’ hebt
ingevuld, ga je het bedrag per maand terugbetalen dat past bij jouw inkomen. Als je deze
vragenlijst niet hebt ingevuld of als jouw schuld lager is dan €500, ga je het standaardbedrag
per maand terugbetalen dat past bij de hoogte van je schuld. We houden dan geen rekening
met jouw inkomen.
Goed om te weten: je betaalt op dit moment geen rente over je eindschuld of lening. We
houden namelijk de rentepercentages van DUO aan.
Direct aflosbare lening
Voor een direct aflosbare lening betaal je minimaal €15,00 per maand (bij een lening tot
€750) of €25,00 aan ons terug (bij een lening vanaf €750). Heb je deze lening nog
niet helemaal terugbetaald wanneer jouw traject bij het UAF is gestopt? Dan wordt het
bedrag verhoogd naar €35 per maand. We willen namelijk dat je als eerste deze lening
terugbetaalt.
Sneller terugbetalen of uitstel vragen
Je kunt jouw leningen sneller terugbetalen of om uitstel vragen. Dat laatste doen we alleen
bij uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer je een voltijd studie volgt en studiefinanciering
van DUO krijgt, je in asielprocedure bent of je een schuldregelingstraject hebt. Na een
jaar controleren we of jouw situatie is veranderd en je weer kunt starten met terugbetalen.
Wil je jouw lening sneller of later terugbetalen? Stuur dan een bericht vanuit MijnUAF met
de categorie ‘schuld aflossen na einde traject'.
Let op: je kunt geen uitstel krijgen voor het terugbetalen van een direct aflosbare lening als
je nog cliënt bent van het UAF. Dit kan wel als je geen cliënt meer bent en het
aflosbedrag is verhoogd naar €35 per maand.
Veranderingen in jouw persoonlijke situatie doorgeven
Houd jouw trajectbegeleider goed op de hoogte van veranderingen in jouw persoonlijke
situatie. Bijvoorbeeld wanneer je DUO inburgeringslening eindigt, je inkomen of je
verblijfsstatus verandert. Deze veranderingen kunnen namelijk gevolgen hebben op de
hoogte van je schulden bij het UAF. Jouw trajectbegeleider kan je daar meer over vertellen.

Heb ik toestemming gegeven voor een incasso?
In de Overeenkomst Financiële Ondersteuning of eindschuldverklaring heb je ons
toestemming gegeven voor een automatische incasso. Dit betekent dat we geld van jouw
betaalrekening mogen afschrijven voor het maandelijks terugbetalen van
jouw eindschuld. Voor de direct aflosbare lening heb je ons toestemming gegeven via de
actie in MijnUAF ‘lening accorderen’. Goed om te weten: we incasseren altijd rond
de 25e van de maand. Zorg er dan ook voor dat je voldoende geld op je betaalrekening hebt
staan. Voordat de eerste incasso wordt afgeschreven, krijg je een bericht in MijnUAF.
Heb je een vraag over deze informatie? Stuur dan een bericht vanuit MijnUAF met de
categorie ‘schuld aflossen na einde traject’.

