
Huidige wetgeving Wetgeving per 2022
Regie op inburgering naar 
gemeente

De inburgeraar is zelf volledig 
verantwoordelijk.

De regie op de inburgering 
start bij toewijzing aan de 
gemeente.
De gemeente is 
verantwoordelijk voor regie op 
de gehele inburgering. Werk en 
inburgering mogen elkaar niet 
in de weg staan en moeten 
juist hand in hand gaan ter 
bevordering van de gehele 
integratie.

Financiering taalles De inburgeraar koopt zelf zijn 
inburgering in. 

De gemeente zal een passend 
inburgeringsaanbod moeten 
organiseren en financieren 
voor asielmigranten.
Gezinsmigranten en overige 
migranten zullen de 
inburgeringslessen zelf (blijven) 
inkopen en financieren.

Inburgeringsplan De inburgeraar heeft tijdens de 
AZC periode vrijwillige 
begeleiding vanuit het COA 
met een intake. 
Er is geen inburgeringsplan.

Er is één intake, geregisseerd 
vanuit de gemeente. Er wordt 
een Persoonlijk Plan voor 
inburgering en participatie 
opgesteld (PIP).

Financieel ontzorgen 
asielmigranten

De meeste inburgeraars 
ontvangen een 
bijstandsuitkering. De 
inburgeraar is zelf 
verantwoordelijk om zijn vaste 
lasten te betalen.
 

Asielmigranten met een 
bijstandsuitkering worden 
‘financieel ontzorgd’. Dit is de 
eerste 6 maanden verplicht. De 
vaste lasten: huur, 
zorgverzekering en voorschot 
Gas/Water/Licht worden vanuit 
de uitkering betaald. Het 
ontwikkelen van financiële 
zelfredzaamheid zal onderdeel 
worden van het PiP.
De minister geeft aan dat de 
periode van ontzorgen o.g.v. 
de Participatiewet in de vorm 
van maatwerk kan worden 
verlengd.
Indien er geen 
bijstandsuitkering wordt 
ontvangen is er geen 
mogelijkheid voor ontzorgen. 

Er gelden strengere eisen voor 
inburgering waaronder een 
hogere taalniveau

Het huidig niveau om in te 
burgeren is taalniveau A2. 
DUO kan inburgeraars 
beboeten indien de inburgering 
niet op tijd is behaald.

Het uitgangspunt is dat iedere 
inburgeraar taalniveau B1 
behaalt. 
De gemeente zal de voortgang 
en inzet moeten monitoren. De 
handhavende rol wordt deels 
toebedeeld aan de gemeente 
en deels aan DUO.

Ontheffing van Inburgering Inburgeraars die taalniveau A2 
niet kunnen behalen, kunnen 
onder bepaalde voorwaarden 
een ‘ontheffing’  op grond van 
aantoonbare inspanning 
ontvangen van DUO. 

Landelijk kader:
Er komen drie leerroutes van 
inburgering.

1. Reguliere B1 route: de 
meeste inburgeraars 
moeten, zo snel mogelijk 



. en maximaal binnen drie 
jaar, taalniveau B1 
behalen. Het leren van de 
taal wordt gecombineerd 
met (vrijwilligers)werk.

2. Z-route: Voor mensen 
voor wie de onderwijs- of 
B1-route buiten bereik ligt, 
komt er een speciale 
leerroute zodat iedereen 
leert zich in de 
maatschappij te redden. 
Er worden geen 
ontheffingen op basis van 
aantoonbaar geleverde 
inspanning meer 
verleend.

3. Onderwijsroute: jonge 
inburgeraars worden zo 
snel mogelijk doorgeleid 
naar een Nederlandse 
opleiding.

Financiering inburgering Inburgeraars financieren zelf 
de inburgering. Indien 
noodzakelijk kunnen 
inburgeraars maximaal 
€ 10.000,- lenen bij DUO voor 
de inburgering. Deze lening 
kan onder voorwaarden 
worden kwijtgescholden voor 
asielmigranten.

De gemeente zal de 
inburgering van asielmigranten 
financieren en budget 
ontvangen vanuit het Rijk. 
Gezinsmigranten financieren 
de eigen inburgeringslessen. 
Gemeenten ontvangen een 
uitvoeringsbudget om de Brede 
Intake, PIP en 
begeleidingskosten te 
bekostigen voor alle 
inburgeraars.


