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Het levenlanglerenkrediet biedt studerenden

(die op het moment dat het krediet ingaat

jonger zijn dan 55 jaar) de mogelijkheid om

maximaal vijf jaar lang het collegegeld te

lenen. Dat kan zowel het wettelijk college-

geld als het instellingscollegegeld zijn. Het

is een lening die in principe moet worden

terugbetaald. Men heeft vijftien jaar de tijd
om de lening afte lossen, inclusief rente. Of

en hoeveel (per maand) moet worden terug-

betaald, is afhankelijk van het inkomen en

de draagkracht die daarbij hoort. De terug-

betaling kan worden opgeschort als men

opnieuw gaat studeren en opnieuw leven-

langlerenkrediet ontvangt. De uitvoering van

het levenlanglerenkrediet berust bij DUO. De

Open Universiteit is daar niet bij betrokken.

Arti kel 3. U itzon deri n g en regel i ng

Betrokkene komt niet in aanmerking voor

deze regeling indien hij een aanspraak

kan doen gelden op (gedeeltelijke) studie-

financiering op grond van de Wet Studie-

financiering 2000

Studenten die vanaf het moment dat het

levenlanglerenkrediet beschikbaar is, jonger

zijn dan 55 jaar en aan de voorwaarden voor

het levenlanglerenkrediet voldoen, komen

daardoor niet meer in aanmerking voor een

korting op het collegegeld op grond van de

KCOU. Dat geldt zolang zij aanspraak kunnen

maken op het levenlinglerenkrediet. Het

maakt daarbij niet uit of zij het levenlang-

lerenkrediet daadwerkelijk aanvragen of niet.

Overgangsregeling

Per I september 201 7 komen studenten die

aanspraak kunnen maken op het levenlang-

lerenkrediet dus niet meer in aanmerking

voor een korting op het collegegeld op

grond van de KCOU. De (voorlopig)

afgegeven beschikkingen o.g.v. de KCoU

hebben echter een geldigheidsduur tot aan

het einde van een kalenderjaar. Daarnaast

kan de situatie ontstaan dat een student

tijdig een aanvraag indient, maar de Open

Universiteit niet in staat is deze aanvraag

voor 31 augustus20'17 afte handelen.

Om die reden wordt als overgangsregeling

gehanteerd:

- (voorlopige) beschikkingen die zijn of
worden afgegeven op grond van aan-

vragen ingediend tot en met 3'l augustus

2017 kunnen nog tot en met 31 december

201 7, onder de bijbehorende voorwaar-

den. worden gebruikt voor een inschrij-

ving met KCOU-korting. Hierbij geldt de

startdatum van de cursus als uitgangs-

punt.

- bij aanvragen ingediend op of na 1 sep-

tember 2017 wordt de vraag betrokken

of de aanvrager al dan niet aanspraak kan.

maken op het levenlanglerenkrediet. Als

men aanspraak kan maken op het leven-

langlerenkrediet komt men niet meer in

aanmerking voor KCOU-korting.

Het levenlanglerenkrediet kan aangevraagd

worden vanafjuni.2017 en moet aange-

vraagd zijn v66rdat men inschrijft. Aanvragen

met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

lnformatie over voorwaarden, aanvragen,

draagkrachtregeling en terugbetalen staat

op de website van DUO: www.duo.nl/
particu lier/leven langlerenkred iet jsp.

Gevolgen voor de uitvoering van de KCOU

De beschikbaarheid van het levenlangleren-

krediet heeft gevolgen voor de uitvoering

van de KCOU. Daarin is namelijk de volgende

bepaling opgenomen:

Om in aanmerking te komen voor de KCOU,

gelden vanaf 1 september 2017 alle

volgende criteria:

- in aanmerking komen voor wettelijk
collegegeld o.g.v. artikel 7.46 lid 6 van de

WHW),6N

- geen recht (meer) hebben op reguliere

studiefina nciering

(studievoorschotlening, aanvullende beurs

en reisproduct),6n

- geen recht (meer) hebben op het leven-

langlerenkrediet op grond van leeftijd

of het bereikt hebben van de maximale

gebruiksduur van het krediet.
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