Aanvraag
Restitutie Basisexamen Inburgering
Dit formulier
Met dit formulier kunt u restitutie aanvragen voor:
- het Basisexamen Inburgering dat vóór 9 juli 2015 is betaald
- het zelfstudiepakket
Lees in de checklist op pagina 3 welke bewijsstukken u moet meesturen.
Opsturen
Vul het formulier in, onderteken het en mail het met de gevraagde
bewijsstukken naar restitutiebib@duo.nl.
Of stuur het ingevulde en ondertekende formulier met bewijsstukken
naar:
Dienst Uitvoering Onderwijs
t.a.v. Servicecentrum Inburgering/Restitutie BIB
Postbus 764
9700 AT Groningen
Meer informatie
naarnederland.nl
Inburgeringstelefoon +31 (0) 50 599 96 00

						1

Uw gegevens
Lees de uitleg

4

1.1 Hebt u examen gedaan op of na
1 november 2014? Vul dan uw 		
kandidaatnummer in.
1.2 Naam kandidaat

0

0

0

|
Dag			Maand		Jaar

1.3 Geboortedatum
1.4 Nationaliteit
1.5 Adres
Straat en huisnummer

															

Man 		

|
Straatnaam																									Huisnummer

|																											|

Postcode en plaats

|

Land

|

1.6 E-mailadres

|

1.7 Telefoonnummer

|

10104-002

Vrouw

2 van 4

						

2

Uw referent
Lees de uitleg
Ja

2.1 Hebt u een referent?

Nee

> Ga naar vraag 3

													

|

2.2 Naam referent

						

Straatnaam																									Huisnummer

2.3 Adres
Straat en huisnummer

|																											|

Postcode en plaats

|															

Land

|

2.4 E-mailadres

|

2.5 Telefoonnummer

|

						3

Toegang en Verblijf
													Dag		Maand

3.1 Hebt u de aanvraag Toegang en
Verblijf (TEV) bij de IND ingediend?
Lees de uitleg.

Ja 		

Jaar

> Vul de datum van de aanvraag in
> Vul uw V-nummer in				

Nee

						4

Restitutieverzoek
Lees in de checklist op pagina 3 welke bewijsstukken u moet meesturen
Examengelden

4.1 Ik vraag om restitutie van

> Vul ook vraag 4.2 in

De kosten van het zelfstudiepakket Naar Nederland
Examendatum										Examenonderdeel				Locatie Ambassade				Bedrag examengeld
Dag			Maand		Jaar

4.2 	Vul alleen de examens in waarvoor u restitutie vraagt. Vul in
op welke datum u examen hebt
gedaan. Vul in welke examens
u hebt gemaakt en op welke
ambassade u het examen hebt
gemaakt. En hoeveel examengeld u hebt betaald. De eerste
regel is een voorbeeld. Lees de
uitleg.

5

1

2

0

3

2

0

1

5

2

0

|								|								€

2

0

|								|								€

2

0

|								|								€

2

0

|								|								€

2

0

|								|								€

2

0

|								|								€

|								|								€
Spreekvaardigheid Rabat
150,-

Ondertekening
De kandidaat geeft hiermee toestemming voor de controle van de gegevens over de afgelegde examens bij DUO en het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder geeft de kandidaat toestemming voor het controleren van gegevens over een
eventuele TEV-aanvraag bij de IND. Als de kandidaat teruggave aanvraagt van het zelfstudiepakket dat is aangeschaft
via BOOM Uitgevers, Amsterdam, dan geeft de kandidaat toestemming om bij BOOM Uitgevers gegevens op te vragen
ter controle van de betaling aan BOOM Uitgevers en of BOOM zelf al een bedrag heeft teruggestort. DUO vraagt alleen
informatie op om te controleren of de kandidaat in aanmerking komt voor restitutie.
Dag			Maand		Jaar						Plaats

5.1	Ik verklaar dat ik dit formulier
volledig en naar waarheid heb
ingevuld

|
Handtekening

|																	

Aanvraag
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Restitutie Basisexamen Inburgering
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Checklist bewijsstukken
Lees hieronder welke bewijsstukken u moet meesturen. DUO neemt een aanvraag Restitutie zonder bewijsstukken
niet in behandeling.
Restitutie van Examengelden
Vraagt u restitutie van examengeld(en)? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:
1. Betaalbewijs examen
• een kopie van de bevestigingsmail (of -brief) waarin staat dat u het examen hebt betaald
en:
• een kopie van het bankafschrift waar de betaling van het examen op staat
2. Datum van examen
•	een kopie van de afspraakbevestiging (email of brief) van de ambassade / consulaat, waarin de examendatum
staat*
*Let op: wilt u restitutie van meerdere examens? Stuur dan per examendatum een kopie van de afspraakbevestiging.
3. Uitslag examen
•	een kopie van de uitslag (e-mail of brief) van het complete examen (volledig geslaagd voor het basisexamen
inburgering) In de uitslagmail (of -brief) moet de datum staan waarop het examen is behaald.
4. Startdatum TEV-procedure
• datum afwijzing Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV): een kopie van de beschikking van de IND
of:
• datum uitreiking Verblijfsvergunning Regulier (VVR): een kopie van de verblijfsvergunning
5. Datum start bezwaarprocedure
•	Een kopie van uw bezwaarschrift waaruit blijkt dat u het niet eens bent met de hoogte van de kosten van het
inburgeringsexamen of het inburgeringsgegeven
en:
• een kopie van de ontvangstbevestiging van het bezwaar van de IND
en (als de bezwaarprocedure al is afgerond):
• een kopie van de beslissing (beschikking) op het bezwaar van de IND
Restitutie van het zelfstudiepakket ‘Naar Nederland’
Vraagt u restitutie van het zelfstudiepakket ‘Naar Nederland’? Stuur dan de volgende bewijsstukken mee:
Betaalbewijs studiepakket
• 	een kopie van de factuur. Op de factuur moet het factuurnummer en een productomschrijving staan (waaruit blijkt
dat het om het zelfstudiepakket gaat)
en:
• een kopie van het bankafschrift waar de betaling van het zelfstudiepakket op staat.
Let op: hebt u het zelfstudiepakket ‘Naar Nederland’ op of na 9 juli 2015 gekocht bij uitgeverij Boom? Dan moet u de restitutie zelf
aanvragen bij Boom. Kijk voor meer informatie op de website naarnederland.nl

Uitleg
Restitutie Basisexamen
Inburgering
Meer informatie
naarnederland.nl

Bij 1

Uw gegevens

Het kandidaatnummer is erg belangrijk. Hebt u examen gedaan op of
na 1 november 2014? Dan hebt u een kandidaatnummer gekregen van
DUO. U vindt het kandidaatnummer op het verzoek tot betaling voor het
examen en op het bewijs van betaling dat u van DUO hebt gekregen.
Bij 2

Referent

U kunt een referent opgeven. DUO stuurt alle brieven en e-mails over uw
aanvraag Restitutie Basisexamen Inburgering dan ook naar de referent.
Bij 3 Toegang en Verblijf
Als de kandidaat een TEV-aanvraag (Toelating en Verblijf aanvraag)
heeft gedaan bij de IND (Immigratie-en Naturalisatiedienst), wordt er
een V-nummer toegekend. Dat V-nummer staat in de brieven die de
kandidaat en/of referent van de IND ontvangt. Het V-nummer staat ook
op het verblijfsdocument zelf. Het kan zijn dat de kandidaat nog geen
V-nummer heeft.
Bij 4.2 Examens
Vul alle examens in waarvoor u restitutie vraagt. Ook de examens die u
meer dan één keer hebt gemaakt.

Wet bescherming persoonsgegevens
Door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet DUO u informeren dat DUO uw gegevens van het formulier verwerkt. DUO doet dat om te
kijken of u geld terug krijgt.

