Vragen en antwoorden Wet inburgering, 04-01-2013

Vragen en antwoorden Wet inburgering
(in het kader van het overgangsrecht dat vanaf 1 januari 2013 van toepassing is op inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars die
een overeenkomst hebben met de gemeente).

Overgangsrecht Wet inburgering
ARTIKEL X
1. In het tweede tot en met vijfde lid wordt onder Wet inburgering verstaan: Wet inburgering als laatstelijk luidend
voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet (1 januari 2013).
2. Op de inburgeringsplichtige, bedoeld in artikel 1, onderdeel, b, van de Wet inburgering, voor wie de termijn
voor het behalen van het examen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van die wet op grond van artikel 7, eerste lid, of
26 van die wet is aangevangen, blijven hoofdstuk 2 en de artikelen 16, 17, eerste lid, 18, 23, eerste tot en met
derde lid, 29 tot en met 37, 47 en 49 van de Wet inburgering van toepassing.
3. Onverminderd het tweede lid, blijven de artikelen 19, 20 en 22, eerste lid, van de Wet inburgering van
toepassing op de inburgeringsplichtige die houder is van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 van de
Vreemdelingenwet 2000, en op de geestelijke bedienaar, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Wet
inburgering, die geen oudkomer is als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet inburgering, voor zover zij
voor de inwerkingtreding van artikel I van deze wet inburgeringsplichtig zijn geworden.
4. De oudkomer, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet inburgering, aan wie voor de inwerkingtreding van
deze wet geen inburgeringstermijn op grond van artikel 26 van de Wet inburgering is opgelegd, kan tot drie jaar
na de inwerkingtreding van artikel I van deze wet in aanmerking komen voor een vergoeding als bedoeld in
artikel 18, eerste en vierde lid, van de Wet inburgering, voor zover hij aan de voorwaarden voor toekenning van
deze vergoeding heeft voldaan.
5. De artikelen 24e, 24f en 47 van de Wet inburgering blijven van toepassing op de vrijwillige inburgeraar, bedoeld
in artikel 1, onderdeel q, van die wet, die met het college van burgemeester en wethouders van de gemeente,
waar de vrijwillige inburgeraar woonplaats heeft in de zin van titel 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, op
grond van artikel 24d van de Wet inburgering een overeenkomst heeft gesloten tot het volgen van een
inburgeringsvoorziening.
6. Bij regeling van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel wordt een termijn of worden termijnen
vastgesteld, waarbinnen van de in het tweede tot en met het vierde lid bedoelde personen in redelijkheid niet kan
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worden gevergd het examen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inburgering als gewijzigd
door deze wet, af te leggen, en waarbinnen deze personen het examen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de
Wet inburgering als laatstelijk luidend voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van deze wet, kunnen
afleggen.

Toelichting OVERGANGSRECHT
De bepalingen van de Wet inburgering zoals deze luiden voor 1 januari 2013 (ingangsdatum gewijzigde Wet
inburgering) inzake de inburgeringsplicht, de vergoedingfaciliteit, de handhaving en de gegevensregistratie in
het ISI, zullen in ieder geval van toepassing blijven op alle inburgeringsplichtigen, wier inburgeringstermijn
uiterlijk de dag vóór 1 januari 2013 bij beschikking van de gemeente is vastgesteld of van rechtswege is gestart,
en die nog niet hebben voldaan aan hun inburge-ringsplicht. Gemeenten blijven ook verplicht een aanbod voor
een inburgeringsvoorziening te doen aan asielgerechtigden die voor de datum van inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel hun status hebben verkregen en aan geestelijke bedienaren die voor deze datum een
verblijfsvergunning hebben gekregen. Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds een bijdrage voor de
uitvoering en afronding van de wettelijke taken. Oudkomers aan wie voor inwerkingtreding van dit wetsvoorstel
nog geen inburgeringstermijn is opgelegd door de gemeente, kunnen tot drie jaar na inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel in aanmerking komen voor een vergoeding door het Rijk.
Vrijwillige inburgeraars, die een overeenkomst met de gemeente hebben gesloten tot het volgen van een
inburgeringsvoorziening, kunnen op grond van deze overeenkomst de voorziening voortzetten.
Artikel 24e en 24f van de Wet inburgering, zoals deze luiden op de dag voor inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel (1 januari 2013), over de eigen bijdrage en de verplichting aan de gemeenteraad om bij verordening
regels te stellen ter zake van onder andere de inning van de eigen bijdrage en de niet nakoming van de
overeenkomst, blijven daarbij in ieder geval van toepassing voor de duur van de overeenkomsten.
Personen die onder het overgangsrecht vallen kunnen tot 1 januari 2015 ervoor kiezen om het oude
inburgeringsexamen af te leggen. Dat betekent dat de hiervoor bedoelde inburgeringsplichtigen, oudkomers en
vrijwillige inburgeraars voorlopig kunnen kiezen voor het afleggen van het oude inburgeringsexamen.
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Inburgeringsplicht
Wie zijn inburgeringsplichtig?

Oudkomers
Nieuwkomers
Geestelijke bedienaren
Oudkomers:
Vreemdelingen in de leeftijd vanaf 16 jaar tot 65 jaar die voor de
inwerkingtreding van de Wet inburgering (Wi) in Nederland woonden,
maar geen acht jaar in Nederland hebben gewoond tijdens de
leerplichtige leeftijd en evenmin diploma‟s hebben waaruit blijkt dat zij
beschikken over voldoende kennis van de Nederlandse taal en
samenleving.
Nieuwkomers:
Vreemdelingen in de leeftijd vanaf 16 jaar tot 65 jaar die:
na de inwerkingtreding van de Wet inburgering voor een niet
tijdelijk doel tot Nederland worden toegelaten.
op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet
inburgering nieuwkomer was in de zin van de Wet Inburgering
Nieuwkomers.
NB: personen die 16 jaar of ouder zijn, onder de leer- of kwalificatieplicht
vallen, of aansluitend op de leerplichtige leeftijd een opleiding volgen die
opleidt tot een startkwalificatie of hoger, zijn tijdelijk vrijgesteld van de
inburgeringsplicht.

Wie zijn uitgezonderd van de inburgeringsplicht?
Gewijzigd 26/8/2011

Geestelijke bedienaren.
Een geestelijk bedienaar is een persoon (oudkomer of nieuwkomer) die
een geestelijk, godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt bekleedt,
arbeid verricht als geestelijk voorganger, godsdienstleraar of zendeling,
dan wel ten behoeve van een kerkgenootschap of een ander
genootschap op geestelijke of levensbeschouwelijke grondslag
werkzaamheden van overwegend godsdienstige, geestelijke of
levensbeschouwelijke aard verricht. . Zie ook Staatscourant 14
december 2006, artikel 1.2
Uitgezonderd van de inburgeringsplicht zijn personen:
* die jonger zijn dan 16 jaar of 65 jaar en ouder;
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* die ten minste acht jaar tijdens de leerplichtige leeftijd in Nederland
hebben gewoond (Daarbij hoeft niet te worden aangetoond dat men
Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd. De leerplicht begint op de 1e
schooldag van de maand volgend op de 5e verjaardag en heeft als
einddatum 1 augustus volgend op de 16e verjaardag. Dit conform de
definities in de leerplichtwet);
* degenen die een kwalificatieplicht hebben (16 tot 18 jaar), deze volgt
op de leerplicht als deze niet met een startkwalificatie is afgesloten;
* die aansluitend op de volledige leerplicht een opleiding volgen die leidt
tot een diploma, certificaat of ander document die vrijstelling geeft van
de inburgeringsplicht¹;
* die beschikken over een diploma, certificaat of ander document die
vrijstelling geeft van de inburgeringsplicht;
* die aangetoond hebben dat ze beschikken over voldoende mondeling
en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal en evidente kennis
van de Nederlandse samenleving.
Ook geldt de inburgeringsplicht niet voor personen die:
* onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese Unie, een andere
staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte, of Zwitserland;
* familielid zijn van personen die onderdaan zijn van een derde staat en
die uit hoofde van richtlijn 2004/38/EG de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte dan wel de Overeenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, enerzijds, en de
Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen,
gerechtigd is Nederland binnen te komen en er te verblijven;
* die ingevolge de wetgeving van een lidstaat van de Europese Unie of
een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte hebben voldaan aan een
inburgeringsvereiste om de status van langdurig ingezetene in de zin
van richtlijn 2003/109/EG van 25 november 2003 betreffende de status
van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen te verkrijgen;
* die anderszins op grond van bepalingen van verdragen of besluiten
van volkenrechtelijke organisaties geen inburgeringsplicht kan worden
opgelegd. (Sinds 16 augustus 2011 geldt dat ook voor Turkse
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Wie zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht?

onderdanen en hun gezinsleden. Dus ook voor Turkse geestelijke
bedienaren.)
Vrijgesteld van de inburgeringsplicht zijn personen die één van de
volgende diploma‟s, certificaten of documenten hebben behaald.
a. het inburgeringsdiploma;
b. een op wettelijke basis uitgereikt diploma of getuigschrift van
afronding van een opleiding van wetenschappelijk onderwijs, hoger
beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of
leerlingwezen, na onderwijs te hebben gevolgd in de Nederlandse taal;
c. een diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma I
of II, als bedoeld in artikel 7.3.1 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs;
d. een met één van de in onderdeel b genoemde diploma‟s of
getuigschriften vergelijkbaar diploma of ander document, behaald in het
Nederlandstalig onderwijs in België, mits een voldoende is behaald voor
het vak Nederlandse taal;
e. een met een van de in onderdeel b genoemde diploma‟s of
getuigschriften vergelijkbaar diploma of ander document, behaald in het
Nederlandstalig onderwijs in Suriname, mits een voldoende is behaald
voor het vak Nederlandse taal;
f. een diploma, certificaat of ander document, behaald in het
Nederlandstalig onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint
Eustatius of Saba, of de aparte landen in het Koninkrijk, te weten: Aruba,
Curaçao of Sint Maarten ten bewijze van afronding van een tot 10-102010 bij regeling van Onze Minister aangewezen NederlandsAntilliaanse of Arubaanse opleiding, mits een voldoende is behaald voor
het vak Nederlandse taal; of van de sinds 10-10-2010 aangewezen
opleiding Bonaire, Sint Eustatius of Saba, Aruba, Curaçao of Sint
Maarten, behaald in het Nederlandstalig onderwijs, mits een voldoende
is behaald voor het vak Nederlandse taal;
g. het diploma van het Europees baccalaureaat van de Europese
school, bedoeld in het Statuut van de Europese school (Trb. 1957, 246),
voor zover dat baccalaureaat het vak Nederlands als eerste of tweede
taal omvat en voor dat vak een voldoende is behaald;
h. het getuigschrift International Baccalaureate Middle Years Certificate,
International General Certificate of Secondary Education of
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Internationaal Baccalaureaat, indien daartoe een cursus EngelsNederlandstalig onderwijs of een cursus Internationaal Baccalaureaat
met daarin het vak Nederlands is gevolgd en voor dat vak een
voldoende is behaald;
i. het certificaat, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit
naturalisatietoets, met daarop de in artikel 5, tweede lid, van dat Besluit
bedoelde aantekening dat de verzoeker beschikt over de vereiste kennis
van de Nederlandse taal;
j. het certificaat, behaald voor 1 januari 2007, bedoeld in artikel 13,
tweede lid, van de Wet inburgering nieuwkomers alsmede de verklaring
van het regionaal opleidingencentrum op grond waarvan dat certificaat is
afgegeven, indien uit die verklaring blijkt dat ten minste de volgende
niveaus zijn behaald:
1°. de volgende niveaus van de eindtermen Referentiekader Nederlands
als Tweede Taal:
- niveau 2 voor de onderdelen “Luisteren” en “Spreken”, en
- niveau 1 voor de onderdelen “Lezen” en “Schrijven”, en
2°. indien uit die verklaring blijkt dat voor het onderdeel Maatschappij
Oriëntatie is behaald:
- het niveau van artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of
- een score van de MO-Profieltoets van ten minste: 85%, indien die toets
is afgelegd voor 1 september 2001, respectievelijk 80%, indien die toets
is afgelegd na 31 augustus 2001.
Voor certificaten die na 1 januari 2007 zijn behaald, wordt in plaats van
"niveau 1 voor de onderdelen Lezen en Schrijven" gelezen: "niveau 2
voor de onderdelen Lezen en Schrijven (zie Besluit inburgering artikel
9.1, zesde lid).
het certificaat, bedoeld in de Regeling certificaat inburgering oudkomers,
indien uit de vermelding daarop blijkt dat ten minste de volgende
niveaus zijn behaald:
1º. niveau NT2 2 voor de onderdelen “Luisteren” en “Spreken”, en
2º. niveau NT2 1 voor de onderdelen “Lezen” en “Schrijven”;
het document, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid.

7

Vragen en antwoorden Wet inburgering, 04-01-2013

Korte vrijstellingstoets
Als een inburgeringsplichtige voldoende mondelinge en schriftelijke
vaardigheden in de Nederlandse taal en evidente kennis van de
Nederlandse samenleving denkt te hebben, kan deze een korte
vrijstellingstoets doen. Als de inburgeringsplichtige deze toets behaalt, is
hij vrijgesteld van de inburgeringsplicht.
Als voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de
Nederlandse taal en evidente kennis kan worden aangemerkt:
mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal op het
niveau B1 van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen,
en
kennis van de Nederlandse samenleving op het, krachtens artikel 2.10,
eerste lid, van het Besluit inburgering, vastgestelde niveau.
Verder zijn geheel vrijgesteld:
Geheel vrijgesteld van de inburgeringsplicht is degene:
a. ten aanzien van wie met toepassing van artikel 5, tweede lid, van de
Wet inburgering nieuwkomers is besloten het vaststellen van een
inburgeringsprogramma achterwege te laten;
b. die een toets als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Wet
inburgering nieuwkomers met goed gevolg heeft afgelegd, als gevolg
waarvan hij beschikt over een besluit inhoudende dat de vaststelling van
een inburgeringsprogramma achterwege wordt gelaten, of
c. die kan aantonen dat hij ingevolge artikel 4 van het Besluit
naturalisatietoets is of was ontheven van de verplichting om alle in dat
artikel bedoelde toetsonderdelen af te leggen.
Gedeeltelijke vrijstellingen:
Van de verplichting om mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de
Nederlandse taal te verwerven en het betreffende deel van het
inburgeringsexamen te behalen, is vrijgesteld de inburgeringsplichtige
die beschikt over het certificaat, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de
Wet inburgering nieuwkomers, alsmede de verklaring van het regionaal
opleidingencentrum op grond waarvan dat certificaat is afgegeven,
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indien uit die verklaring blijkt dat voor het onderdeel Nederlands als
tweede taal ten minste de volgende niveaus van de eindtermen
Referentiekader Nederlands als Tweede Taal zijn behaald, mits deze
resultaten zijn behaald voor 1 januari 2007:
- a. niveau 2 voor de onderdelen “Luisteren” en “Spreken”, en
- b. niveau 1 voor de onderdelen “Lezen” en “Schrijven”.
Deze gedeeltelijke vrijstelling is tevens van toepassing op personen die
in het bezit zijn van een zgn. verklaring educatie, mits deze voldoet aan
de voorwaarden zoals genoemd in art. 2.2a van de Regeling
inburgering.
Van de verplichting om kennis van de Nederlandse samenleving te
verwerven en het betreffende deel van het inburgeringsexamen te
behalen, is vrijgesteld de inburgeringsplichtige:
- a. die beschikt over het certificaat, bedoeld in artikel 13, tweede lid,
van de Wet inburgering nieuwkomers, alsmede de verklaring van het
regionaal opleidingencentrum op grond waarvan dat certificaat is
afgegeven, indien uit die verklaring blijkt dat voor het onderdeel
Maatschappij Oriëntatie het niveau is behaald:
1°. het niveau van artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van die wet, of
2°. een score van de MO-Profieltoets van ten minste: 85%, indien
die toets is afgelegd voor 1 september 2001, respectievelijk 80%, indien
die toets is afgelegd na 31 augustus 2001.
- b. die kan aantonen dat hij in Nederland is geslaagd voor het
toetsonderdeel van de kennis van de staatsinrichting en maatschappij
van de naturalisatietoets.

Personen met GBA code 21 t/m 30 + 35, artikel 8, onder a t/e en l.
Wel of niet inburgeringsplichtig?

3. Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld omtrent
verdere gedeeltelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht.
Algemeen: op basis van uitsluitend de GBA-code kan de
inburgeringsplicht niet worden vastgesteld. Er zijn meer aspecten van
belang. In art. 3 Wi is bepaald voor wie de inburgeringsplicht geldt:
1. Inburgeringsplichtig is de vreemdeling met rechtmatig verblijf in de
zin van artikel 8, onderdelen a tot en met e, dan wel l, van de
Vreemdelingenwet 2000, die:
a. anders dan voor een tijdelijk doel in Nederland verblijft (zie artikel 2.1
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Personen met GBA code 33 en 34, artikel 8, onder g en h, Vw een
titel. Wel of niet inburgeringsplichtig?

Geeft een EG-verblijfsvergunning automatisch vrijstelling van de
inburgeringsplicht?

Een bezitter van een W-document is deze inburgeringsplichtig?

Krijgen mensen met een diploma beroepsopleiding niveau 1 of niveau
2 vrijstelling van de inburgeringsplicht?
Is iemand met een diploma NT2 volledig vrijgesteld van het
Inburgeringsexamen?

van het Besluit inburgering), of
b. geestelijke bedienaar is.
Artikel 2.2 van het Besluit inburgering (tijdelijke onderbreking)
1. De inburgeringsplicht eindigt niet, indien de vreemdeling direct
aansluitend op de periode waarin hij op grond van artikel 3, eerste lid,
van de wet inburgeringsplichtig was of op de termijn, bedoeld in artikel
3.82, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000, rechtmatig verblijf
in de zin van artikel 8, onderdeel g of h, van de Vreemdelingenwet 2000
heeft verkregen. In deze gevallen wordt de inburgeringsplicht tijdens de
termijn, bedoeld in artikel 3.82, eerste lid, van het Vreemdelingenbesluit
2000, geacht niet te zijn geëindigd.
Deze personen blijven dus inburgeringsplichtig.
Het bezit van een EU-verblijfsvergunning geeft niet automatisch recht op
vrijstelling.
Alleen derdelanders die hebben voldaan aan het inburgeringsvereiste
om de status van langdurig ingezetene in de zin van de richtlijn
2003/109/EG te verkrijgen, zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht.
Een asielzoeker die in afwachting is van zijn/haar beslissing over zijn
asielverzoek beschikt over een W-document, dat dient als
registratiekaart en identiteitsbewijs. De houder van een W-document
mag niet werken of een opleiding volgen. En is niet inburgeringsplichtig
zolang de asielprocedure loopt.
Ja. Deze diploma‟s geven inderdaad vrijstelling van de
inburgeringsplicht. Er is wel de voorwaarde aan verbonden dat iemand
het diploma aantoonbaar in zijn bezit heeft.
Ja. Iedereen die beschikt over het diploma Staatsexamen Nederlands
als tweede taal, programma I of II, als bedoeld in art. 7.3.1. van de WEB,
is vrijgesteld van de inburgeringsplicht.
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Wat houdt de korte vrijstellingstoets in? En ben je vrijgesteld van de
inburgeringsplicht als je deze toets hebt gehaald?

Inburgeringsplichtigen hadden tot 1 januari 2013 de mogelijkheid om
eenmalig via een korte vrijstellingstoets (kvt) aan te tonen dat ze
voldoende zijn ingeburgerd. De kvt toetste zowel kennis van de
Nederlandse taal als kennis van de Nederlandse samenleving. Omdat
het hier om een korte toets ging, was het taalniveau hoger dan het
taalniveau van het inburgeringsexamen. Het niveau is B1 van het
Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen.
Degene die beschikt over het document kvt is vrijgesteld van de
inburgeringsplicht.

Wie kunnen ontheven worden van de inburgeringsplicht?
Gewijzigd 18/2/2011

Dit kan in drie gevallen:
1. medische gronden:
Indien de inburgeringsplichtige heeft aangetoond dat hij door een
psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke
handicap blijvend niet in staat is het inburgeringsexamen te behalen,
kan de gemeente deze persoon ontheffen van de inburgeringsplicht.
2. voldoende pogingen, niet geslaagd:
Indien de gemeente op grond van de door de inburgeringsplichtige
aantoonbaar geleverde inspanningen tot het oordeel komt dat het voor
de inburgeringsplichtige niet mogelijk is het inburgeringsexamen te
behalen, kan de gemeente deze persoon ontheffen van de
inburgeringsplicht.
3. Wegens voldoende zijn ingeburgerd (evident ingeburgerd).
Het college kan sinds 7 september 2010 op aanvraag ontheffing
verlenen aan inburgeringsplichtigen die naar hun eigen mening
voldoende zijn ingeburgerd, maar geen vrijstellend document kunnen
overleggen en uit principiële overwegingen niet bereid zijn tot het
afleggen van een examen of van bijvoorbeeld de Korte vrijstellingstoets.
Voorwaarde hiervoor is dat de inburgeringsplichtige, die de ontheffing
heeft aangevraagd, naar het oordeel van het college aantoonbaar
voldoende is ingeburgerd.
Het college van B&W van een gemeente.
Voor inburgeringsplichtigen voor wie de inburgeringstermijn na 1 januari
2010 is aangevangen, geldt dat zij binnen 3,5 jaar aan de
inburgeringsplicht moeten hebben voldaan.
Voor personen van wie de inburgeringsplicht tussen 1 januari 2007 en 1

Wie kan een ontheffing van de inburgeringsplicht afgeven?
Wat zijn de inburgeringstermijnen?
Gewijzigd 1/1/2010
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Wanneer begint de inburgeringstermijn te lopen?

Welke inburgeringstermijn in Nederland (3,5 of 5 jaar) geldt voor de
Surinamers,die vrijgesteld zijn van het basisexamen inburgering in
het buitenland?
Gewijzigd: 1/1/2010

Onder welke wet of regeling valt ambassadepersoneel?
Vergelijkbaar: Onder welke wet of regeling valt personeel van het
Europees Octrooibureau? Deze mensen staan niet ingeschreven in
het GBA.

januari 2010 is aangevangen geldt:
Als zij het basisexamen in het buitenland hebben behaald,
moeten ze binnen 3,5 jaar aan hun inburgeringsplicht voldoen.
In overige gevallen is de termijn waarbinnen zij aan hun
inburgeringsplicht moeten voldoen 5 jaar.
Voor nieuwkomers begint de termijn te lopen vanaf het moment dat
ze een inwilligende beschikking hebben ontvangen van de IND (artikel 7
jo 3 Wi).
Voor andere inburgeringsplichtigen (oudkomers) geldt dat de
inburgeringstermijn begint te lopen vanaf het moment dat de
beschikking van de gemeente (waarin handhavingstermijn en het
eventuele aanbod is opgenomen) is opgelegd .
Tot 1 januari 2010: 5 jaar, op grond van artikel 7, eerste lid, onderdeel b.
Zij zijn vrijgesteld voor het basisexamen inburgering Buitenland. Zij
kunnen echter over bewijzen beschikken zoals bepaalde diploma's of
certificaten die hen (gedeeltelijk) vrijstellen van de plicht. Zie besluit
Inburgering.
Vanaf 1 januari 2010 is de handhavingstermijn 3,5 jaar,
Voor beide vragen geldt dat daarop geen eenduidig antwoord te geven
is. Van belang is op welke wijze zij tot Nederland zijn toegelaten.
Bijvoorbeeld:
zijn zij toegelaten tot Nederland op grond van een
verblijfsvergunning voor arbeid dan geldt dat zij niet
inburgeringsplichtig zijn, omdat arbeid een tijdelijk doel is.
zijn zij toegelaten tot Nederland als niet-geprivilegieerd
burgerpersoneel dan geldt dat zij niet inburgeringsplichtig zijn,
omdat ook niet-geprivilegieerd burgerpersoneel als een tijdelijk doel
wordt beschouwd.
zijn zij tot Nederland toegelaten als geprivilegieerd burgerpersoneel
dan is het afhankelijk van internationale verdragen of beleidsregels
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken of zij inburgeringsplichtig
zijn.
wellicht zijn er nog andere gronden waarop zij tot Nederland kunnen
worden toegelaten. Dan is het afhankelijk van die grond of zij
inburgeringsplichtig zijn of niet.
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Welke landen vallen onder de EU/ Europees Economische Ruimte?

In de wet staat dat als een inburgeraar gezinsfamilielid is van een
unieburger, dat deze dan niet inburgeringsplichtig is. Tot hoe ver
reiken die familiebanden, en waar kan ik dat vinden?

België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland Letland,
Litouwen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Zweden, (Zwitserland,) Roemenië, Bulgarije.
Art. 2 Richtlijn 2004/38/EG
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
1) […]
2) "familielid":
a) de echtgenoot;
b) de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de
wetgeving van een lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft
gesloten, voorzover de wetgeving van het gastland geregistreerd
partnerschap gelijk stelt met huwelijk en aan de voorwaarden van de
wetgeving van het gastland is voldaan;
c) de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van
de echtgenoot of partner als bedoeld onder b), beneden de leeftijd van
21 jaar of die te hunnen laste zijn;
d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van
de echtgenoot of partner als bedoeld onder b), die te hunnen laste zijn;
Art. 8.7 Vb 2000
1. Deze paragraaf is van toepassing op vreemdelingen die de
nationaliteit bezitten van een staat die partij is bij het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap of bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte, dan wel van
Zwitserland, en die zich naar Nederland begeven of in Nederland
verblijven.
2. Deze paragraaf is eveneens van toepassing op de familieleden die
een vreemdeling als bedoeld in het eerste lid naar Nederland begeleiden
of zich bij hem in Nederland voegen, voor zover het betreft:
a. de echtgenoot;
b. de partner, waarmee de vreemdeling een naar Nederlands
internationaal privaatrecht geldig geregistreerd partnerschap is
aangegaan;
c. de rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn, van een
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Wanneer een burger, derdelander, ook blijkt te beschikken over een
paspoort uit een van de EU-landen, geldt dan uitsluiting van de
doelgroep van de Wet Inburgering op grond van het feit dat sprake is
van een EU-onderdaan, of geldt het geboorteland en is de persoon
inburgeringsplichtig?
Waar staat dat de partner van een Nederlander uit een derde land
inburgeringsplichtig is en een partner uit een derde land van een EUburger uit een derde land niet?

vreemdeling als bedoeld in het eerste lid, of van diens echtgenoot of
geregistreerd partner, voor zover die bloedverwant jonger is dan 21 jaar
of ten laste is van die echtgenoot of geregistreerd partner; of
d. de rechtstreekse bloedverwant in opgaande lijn die ten laste is van de
vreemdeling of van het gezinslid, bedoeld onder a of b.
3. Deze paragraaf is voorts van toepassing op andere familieleden dan
bedoeld in het tweede lid, die een vreemdeling als bedoeld in het eerste
lid naar Nederland begeleiden of zich bij hem in Nederland voegen, in
geval zij:
a. in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij die
vreemdeling; of
b. vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging
door die vreemdeling strikt behoeven.
4. Deze paragraaf is eveneens van toepassing op de ongehuwde
partner die een vreemdeling als bedoeld in het eerste lid naar Nederland
begeleidt of zich bij hem in Nederland voegt en die een deugdelijk
bewezen duurzame relatie met die vreemdeling heeft, en op de
rechtstreekse bloedverwant in de neergaande lijn van een zodanige
partner, voor zover die bloedverwant jonger is dan 18 jaar en die partner
vergezelt of zich bij die partner in Nederland voegt.
Het paspoort van een EU-land prevaleert. Deze persoon kan dus niet tot
inburgering worden verplicht. Hij kan wel een aanbod krijgen op grond
van de bepalingen in de Wi met betrekking tot vrijwillige inburgering.

Vreemdelingen die anders dan voor een tijdelijk verblijf in Nederland
wonen zijn inburgeringsplichtig op grond van art. 3 van de Wi.Er is een
aantal categorieën waarvoor dat niet geldt. Deze zijn opgesomd in art. 5
van de Wi.
Art. 5, tweede lid, onder a, bepaalt dat EU-burgers, onderdanen van een
staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de EER en
onderdanen van Zwitserland zijn uitgezonderd van de inburgeringsplicht.
Art. 5, tweede lid, onder b, ziet op familieleden van de niet-Nederlandse
EU/EER onderdaan die in Nederland zijn recht op vrij verkeer uitoefent.
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Voorbeeld: de Ghanese echtgenoot van een in Amsterdam wonende en
werkende Brit. Familieleden van een Nederlander daarentegen, die
afkomstig zijn van derdelanden (dus niet EU/EER-landen), zijn wel
inburgeringsplichtig.

Wanneer maakt iemand gebruik van het recht op vrij verkeer in het
kader van het EU-recht en hierdoor niet inburgeringsplichtig is en het
feit dat een EU-verblijfsvergunning niet automatisch recht op
vrijstelling geeft, alleen als ook aan de inburgeringsvereiste is
voldaan .Van belang is dus: dat alleen derdelanders die hebben
voldaan aan het inburgeringsvereiste om de status van langdurig
ingezetene in de zin van de richtlijn 2003/109/EG te verkrijgen,
vrijgesteld zijn van de inburgeringsplicht!
Wanneer is sprake van recht op vrij verkeer? En wanneer is sprake
van een EU-verblijfsvergunning?

M.a.w. in beginsel zijn derdelanders die anders dan voor een tijdelijk
verblijf in Nederland wonen (of geestelijke bedienaar zijn)
inburgeringsplichtig tenzij zij onder één van de in artikel 5 Wi genoemde
gronden vallen. Familieleden van EU-burgers, familieleden van
onderdanen van een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende
de EER en familieleden van onderdanen van Zwitserland, zijn niet
inburgeringsplichtig als die EU-burger enz. gebruik maakt van zijn recht
op vrij verkeer van personen, door met zijn partner-derdelander naar
Nederland te komen.
1) Onderdanen van de EU (niet-Nederlanders), EER, en Zwitserland en
hun derdelander/partner zijn op grond van het EU-recht altijd nietinburgeringsplichtig, omdat EU-onderdanen door naar Nederland te
komen met hun derdelander/partner gebruik maken van hun recht op
vrij verkeer.
2) Een Nederlander is uiteraard ook een EU-onderdaan, maar als de
Nederlander altijd in Nederland heeft gewoond en tijdens zijn vakantie in
een land buiten de EU, EER en Zwitserland, bijv. in Mexico een
Mexicaanse heeft getroffen en deze naar Nederland wil halen dan kan
dat, maar dan is deze Mexicaanse Wib- en Wi-plichtig. Het reizen en
verblijven in een derdeland heeft niets met het vrije verkeer binnen de
EU/EER/Zwitserland te maken.
3) Dit is anders wanneer de Nederlander zich bijvoorbeeld in Spanje
vestigt en daar een Mexicaanse treft en zich daarna met haar weer in
Nederland wil vestigen. Dan heeft de Nederlander gebruik gemaakt van
zijn recht vrij verkeer binnen de EU en dan geldt het EU-recht dat
bepaalt dat er geen belemmeringen mogen worden opgeworpen (i.c. de
inburgeringsplicht). In deze situatie is de derdelander/partner (de
Mexicaanse) van de Nederlander niet Wib- en Wi-plichtig. Zou de
Mexicaanse dat wel zijn dan belemmert dat de Nederlander om haar
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mee te nemen naar Nederland, want dan zou ze eerst de Wib-toets
moeten doen. Omdat het EU-recht bepaalt dat de EU-onderdaan (en
dus ook de Nederlander) niet in zijn recht op vrij verkeer binnen de
EU/EER/Zw. mag worden belemmerd, geldt er voor de Mexicaanse in dit
geval geen inburgeringsplicht.
4) De EU-verblijfsvergunning voor derdelanders.
Een Mexicaanof een Marokkaan (allemaal derdelanders) gaat naar
Duitsland of een ander EU/EER-land en vraagt daar een
verblijfsvergunning aan. Die krijgt hij en op basis daarvan mag hij in
Duitsland wonen en werken. Als deze derdelander 5 jaar legaal in
Duitsland heeft gewoond kan hij in aanmerking komen voor de status
van langdurig ingezetene in de zin van genoemde richtlijn. Die status
geeft hem de mogelijkheid om te gaan wonen en werken in een andere
EU-lidstaat, bijv. Nederland. Stel deze Mexicaan/Marokkaan krijgt na 5
jaar legaal verblijf in Duitsland van Duitsland de status van langdurig
derdelander en vervolgens wil deze persoon zich in Nederland vestigen.
Vraag is of deze persoon Wib- en Wi-plichtig is. Het antwoord is nee als
deze persoon in Duitsland aan integratievereisten heeft moeten voldoen
om in aanmerking te komen voor de status van langdurig derdelander.
Het antwoord is ja als Duitsland aan het verkrijgen van deze status niet
de voorwaarde heeft verbonden, dat aan integratievereisten moet zijn
voldaan.
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Vrijstellingen
Wanneer leidt een Win-certificaat tot vrijstelling voor de Wi? Is dit als
alle taalvaardigheden op niveau A2 zijn afgerond incl MO niveau 2 of
(zoals bij oudkomers) als de mondelinge vaardigheden op A2 zijn
afgerond en de schriftelijke op A1 en MO niveau 2?

Wat is de procedure bij vrijstellingen?

Een Win'er die uiterlijk 31 december 2006 zijn traject heeft afgerond met
een profieltoets met de uitkomst A2 op mondelinge vaardigheden en A1
op schriftelijke vaardigheden en MO niveau 2 of 80%, is op 1 januari
2007 een oudkomer in de zin van de Wi en voldoet dan aan de eisen die
aan een oudkomer worden gesteld.
Een Win'er wiens traject doorloopt in 2007 is nieuwkomer in de zin van
de Wi en moet voldoen aan de eis van Wi aan nieuwkomers: A2 op alle
niveaus en incl het MO gedeelte op KSE-niveau 2 of 80%, cq 85% indien
de toets voor 01/09/2001 is afgelegd.
De meeste inburgeraars komen bij de gemeenten. Deze mensen worden
immers opgeroepen door de gemeente of komen spontaan langs. Deze
groep wordt door de gemeente beoordeeld op hun inburgeringsplicht
etc. De gemeente beoordeelt of de persoon in aanmerking komt voor
een vrijstelling. Eén van de onderdelen daarvan is de beoordeling van
diploma‟s, certificaten etc. Indien de gemeente hulp nodig heeft bij de
beoordeling, zowel qua herkomst van de diploma als qua niveau, dan
kan de gemeente deze beoordeling voorleggen aan DUO. Deze heeft
een diplomaregister waaruit zij informatie kan verstrekken aan de
gemeente.
Als een inburgeraar zelf, zonder tussenkomst van de
gemeente, informatie wil hebben over zijn/haar inburgeringsplicht in
relatie tot vrijstelling dan kunnen zij daarvoor DUO benaderen.

Wanneer leidt een Win-certificaat tot vrijstelling voor de Wi?
Als de persoon een Win-certificaat heeft én een verklaring van het
regionaal opleidingencentrum op grond waarvan dat certificaat is
afgegeven, waaruit blijkt dat ten minste de volgende niveaus zijn
behaald:
Wat betreft de volgende niveaus van de eindtermen
Referentiekader Nederlands als Tweede Taal:
o A2 voor de onderdelen “Luisteren” en “Spreken”, en
o A1 voor de onderdelen “Lezen” en “Schrijven”,
voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie:
o het niveau gesteld in de WIN of
o een score van de MO-Profieltoets van ten minste: 85%,
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Is een inburgeringsplichtige die bezig is met een MBO opleiding
vrijgesteld van zijn inburgeringsplicht?

Wat is de taakverdeling tussen gemeenten en DUO inzake het verlenen
van vrijstellingen en de daaraan gekoppelde vaststelling of een persoon
ook niet-inburgeringsplichtig is?

indien die toets is afgelegd voor 1 september 2001,
respectievelijk 80%, indien die toets is afgelegd na 31
augustus 2001
Zie hiervoor art. 2.3 van de Wi
Heeft de persoon wel het onderdeel taal gehaald, maar niet het
onderdeel maatschappelijke orientatie dan is er wel vrijstelling voor het
het onderdeel taal, maar niet voor het onderdeel maatschappelijke
orientatie. En andersom.
Een MBO-diploma verleent vrijstelling voor het inburgeringsexamen. Zie
voor een opsomming van de vrijstellende diploma's en certificaten art.
2.3 van het Besluit inburgering.
Zolang een inburgeringsplichtige aansluitend op de leerplicht een
opleiding volgt die tot een vrijstellend diploma opleidt, is hij/zij nog niet
inburgeringsplichtig. Indien de inburgeringsplichtige zonder diploma de
opleiding verlaat, moet hij/zij alsnog het inburgeringsexamen behalen.
(Wi, art. 5, eerste lid, onder e)
Een inburgeringsplichtige mag altijd aan een opleiding beginnen en
wanneer dat een diploma oplevert dat vrijstelt voor het
inburgeringsexamen, hoeft hij/zij geen inburgeringsexamen te behalen.
De inburgeringstermijn begint al wel te lopen.
DUO bepaalt nimmer of iemand inburgeringsplichtig is. Dit bepaalt de
Wet inburgering. De vaststelling of iemand inburgeringsplichtig is, is
voorbehouden aan de gemeenten.
Wel bepaalt DUO aan de hand van door haar beheerde bestanden met
diplomagegevens of iemand volgens deze bestanden in het bezit is van
een vrijstellend diploma. Deze constatering leidt tot het zetten van een
indicatie in ISI en een signaal aan de gemeente waarin de persoon
woonachtig is.
Het is vervolgens aan de gemeente om op basis van dit signaal definitief
vast te stellen of de persoon inderdaad niet inburgeringsplichtig is en dit
vast te leggen in ISI.
In geval het bezit van een diploma niet blijkt uit de bestanden bij DUO en
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de persoon met behulp van een papieren exemplaar van zijn diploma wil
aantonen dat hij/zij niet inburgeringsplichtig is, kan deze persoon het
beste naar de gemeente gaan.

Geeft het basisexamen buitenland vrijstelling?

Mocht de gemeente vragen hebben over de authenticiteit van een
Nederlands diploma dan wel zich afvragen of het diploma tot een
vrijstelling zou kunnen leiden, dan kan de gemeente DUO vragen om
een advies ter zake. Ook in dat geval blijft het uiteindelijk de gemeente
die de vrijstelling verleent en bepaalt of iemand (nog langer)
inburgeringsplichtig is.
Indien een inburgeringsplichtige voor het basisexamen buitenland, zoals
bedoeld in de Wet inburgering buitenland, een score van 37 punten of
meer heeft voor de Toets Gesproken Nederlands, is hij/zij vrijgesteld van
dit onderdeel van het inburgeringsexamen.

Vrijwillige inburgering (voor zover van toepassing in het kader van overgangsrecht vanaf 01/01/2013)
Betaalt de vrijwillige inburgeraar een eigen bijdrage?
Gewijzigd 1/1/2010

Moet de groep vrijwillige inburgeraars ook niet meteen in de verordening
worden meegenomen?

De gemeenteraad kan besluiten dat vrijwillige inburgeraars geen of
een lagere eigen bijdrage hoeven te betalen.
Indien de gemeente niet heeft besloten vrijwillige inburgeraars vrij te
stellen van de eigen bijdrage, betaalt de inburgeraar die een
inburgeringsvoorziening aanvaard heeft, een eigen bijdrage van
€270,-.
Als in de re-integratiebeschikking de verplichting wordt opgenomen
om een inburgeringscursus te volgen en het inburgeringsexamen te
behalen maakt de inburgeringsvoorziening verplicht onderdeel uit
van de re-integratievoorziening.
Daar de sociale verzekeringswetten en sociale verzekeringsregelingen
niet de mogelijkheid kennen om een eigen bijdrage voor te
schrijven, kan in dit geval geen eigen bijdrage van de inburgeraar
worden gevraagd. Het staat de gemeente en de deelnemer uiteraard
vrij om overeen te komen dat de deelnemer wel een eigen bijdrage
betaalt, om zodoende de eigen verantwoordelijkheid van de
deelnemer te benadrukken.
Ja, met de opneming van vrijwillige inburgeraars in de Wi zijn
gemeenten vanaf 1/1/2010 verplicht bepalingen die voor deze groep
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Gewijzigd 1/1/2010
Wat betekent het voor het examengeld als het inburgeringsexamen niet
wordt behaald in één keer?

Klop het dat voor de vrijwillige doch wel vanuit re-integratie verplichte
inburgeraar GEEN eigen bijdrage hoeft te betalen?

Welke sancties kunnen worden „overeengekomen‟. Het (gedeeltelijk)
terugbetalen van trajectkosten bijvoorbeeld?

inburgeraars gelden in de verordening op te nemen.
Een inburgeringsvoorziening omvat het eenmaal kosteloos kunnen
afleggen van het inburgeringsexamen. Een tweede maal examen doen
is, in principe, voor rekening van de inburgeraar zelf. Indien de
gemeente echter de desbetreffende inburgeraar een nieuwe
inburgeringsvoorziening aanbiedt omvat ook deze het eenmaal
kosteloos kunnen afleggen van het inburgeringsexamen.
Dit is afhankelijk van de individuele situatie en de uiteindelijke
beslissing van de gemeente („vormgeving‟).
De gemeente kan ervoor kiezen in de re-integratiebeschikking de
verplichting op te nemen om een inburgeringscursus te volgen. In dat
geval kan geen eigen bijdrage worden opgelegd aangezien dat niet
mogelijk is op grond van socialezekerheidswetgeving (niet meebetalen
aan eigen re-integratie). Hiervan kan slechts sprake zijn indien het
volgen van de inburgeringscursus noodzakelijk is voor zijn re-integratie
(„geen verstrekkender verplichtingen dan voor werkhervatting nodig
zijn‟).
Ook in dit geval moet de gemeente met de inburgeraar een
overeenkomst sluiten, anders komt zij niet in aanmerking voor de
rijksbijdrage. In dat kader kunnen partijen toch een eigen bijdrage
overeenkomen, maar dit kan dus wel worden geweigerd.
Andere optie is om naast de re-integratiebeschikking ten aanzien van
de inburgering afzonderlijke afspraken te maken en deze volledig vast
te leggen in de overeenkomst. In dat geval zal de vrijwillige inburgeraar
een eigen bijdrage verschuldigd zijn.
Het is aan de gemeente om te bepalen welke gevolgen zij willen
verbinden aan het niet nakomen van overeengekomen verplichtingen.
Daarbij kan worden gedacht aan:
het betalen van bepaalde kosten die de gemeente heeft
gemaakt (bijv. kinderopvang, lesmateriaal, reiskosten).
Als de gemeente werkt met het storten van een waarborgsom,
kan worden bepaald dat deze (gedeeltelijk) niet wordt
gerestitueerd.
Een civielrechtelijke boete.
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Leningen en Vergoedingen
Wat is het rentepercentage van de lening?
Gewijzigd 18/02/2011

Hoe lang is de aflossingstermijn?

Waar vind ik informatie over het aanvragen van draagkrachtmeting?
Wat is de maandelijkse termijn die betaald moet worden?

Kan de schuld worden kwijtgescholden?

Onze Minister stelt jaarlijks uiterlijk op 1 december een
rentepercentage vast dat gelijk is aan het gemiddeld effectief
rendement over de maand oktober van dat jaar van de openbare
lening, uitgegeven door de Staat der Nederlanden en toegelaten tot de
notering aan de officiële markt ter beurze van Amsterdam, met een
resterende looptijd, zo dicht mogelijk bij 10 jaren, tussen 8 en 11
jaren.
De terugbetalingperiode is maximaal drie jaren. In geval van wijziging
van het bedrag van de maandelijkse termijn naar aanleiding van een
verzoek tot draagkrachtmeting kan deze periode worden verlengd tot
ten hoogste zeven jaren.
Meer informatie vind u op www.inburgeren.nl
Als een debiteur een vergoeding heeft verkregen, wordt deze
verrekend met de af te lossen lening. Het bedrag dat resteert wordt
vermeerderd met rente. Vervolgend wordt de maandelijkse termijn
vastgesteld op basis van het aantal maanden van de
terugbetalingsperiode tot een gelijk bedrag. De hoogte van de
maandelijkse termijn bedraagt ten minste € 15,- In de Ministeriële
Regeling zijn aanvullende regels gesteld.
Op grond van de Ministeriële Regeling kan i de schuld worden
kwijtgescholden van houders van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd, ten aanzien van wie is vastgesteld dat het land van
herkomst weer veilig is en deze personen om deze reden, nadat
termijn voor de verblijfsvergunning verlopen is, Nederland moeten
verlaten.
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Hoe werkt het rond de verstrekking van leningen en vergoedingen door
DUO aan zelfmelders?

Wat is de rol van de gemeente bij het verstrekken en innen van
leningen?
Worden de bezwaren van de Islam tegen rente heffing van
vergoedingen- en leningen gehonoreerd? (Halal)
Hoe moeten “zelfmelders” zich opgeven voor een
inburgeringscursus? (“zelfmelders” zijn
inburgeringsplichtigen die geen aanbod voor een
inburgeringsvoorziening van gemeenten krijgen en zich zelf
voorbereiden op het inburgeringsexamen)
Forfaitaire vergoeding: krijgt iedere inburgeringsplichtige dit als het
inburgeringsexamen binnen 3 jaar is afgelegd met juiste niveau?

Wordt de € 650,-- forfaitaire vergoeding bij uitkeringsgerechtigden van
de uitkering afgetrokken?
Als een vrijwillige inburgeraar een aanbod van de gemeente niet
accepteert, kan hij dan toch in aanmerking komen voor de lening en
vergoedingsfaciliteit? Bijvoorbeeld als hij wel een cursus wil volgen
maar zelf een aanbieder wil zoeken.
Als de inburgeringsplichtige staatexamen doet, kan hij dan in
aanmerking komen voor de lening en vergoedingsfaciliteit?

DUO verstrekt leningen en vergoedingen o.g.v. de gegevens die in het
ISI zijn geregistreerd door DUO zelf of door de gemeente. Als iemand
een lening of een kostengerelateerde vergoeding aanvraagt bij DUO en
er is geen opgave van de gemeente omtrent de inburgeringsplicht
(zoals handhaving, aanbod, overgangsrecht Win/Wi, maar ook
vrijstelling of ontheffing) is het aan DUO om te bepalen of iemand hier
recht op heeft. Forfaitaire vergoedingen worden automatisch
uitgekeerd als betrokkene voldoet aan alle voorwaarden op het
moment dat het examen is behaald.
DUO voert de verstrekking en inning van de lening uit. De gemeente
heeft hierbij in principe geen rol. Zie www.inburgeren.nl.
De bezwaren vanuit Islam tegen rente zijn niet meegenomen in
overwegingen mbt leningen- en vergoedingenfaciliteit. Er wordt dus
gewoon zoals altijd rente geheven op studiefaciliteiten.
“Zelfmelders” moeten, willen zij in aanmerking komen voor een lening,
zich zelf opgeven voor een cursus die toeleidt tot het inburgerings- of
staatsexamen bij een gekeurmerkte cursusinstelling. Een
inburgeringscursus van een niet gekeurmerkte instelling, kan niet
worden gefinancierd uit een lening.
Ja iedere inburgeringsplichtige zonder aanbod, die het examen binnen
3 jaar haalt krijgt het bedrag van €650,- forfaitaire vergoeding.
De oudkomer die zijn examen haalt op niveau 2 krijgt tevens nog een
extra vergoeding van €270,- (dit als extra stimulans aangezien de
oudkomer lezen/schrijven maar op A1 hoeft te behalen binnen het
inburgeringsexamen) (artikel 4.17 lid 3 Besluit inburgering).
Deze vergoedingen vallen onder werking van art. 31 tweede lid van de
Wwb en worden dus niet op de uitkering in mindering gebracht (de
uitkeringsgerechtigde mag het gewoon houden).
De vrijwillige inburgeraar komt niet in aanmerking voor een lening of
vergoeding.

De inburgeringsplichtige die Staatsexamen NT2 doet komt in
aanmerking voor de lening- en vergoedingfaciliteit. De lening en de
kostengerelateerde vergoeding worden alleen verstrekt voor de kosten
die gemaakt worden voor het volgen van een cursus die opleidt tot het
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Inburgeringsplichtige is begonnen met een inburgeringscursus en heeft
hiervoor een lening bij DUO. Vervolgens wordt deze (bijvoorbeeld door
de gevolgen van een ongeval) ontheven van de inburgeringsplicht.
Wordt de lening en rente kwijtgescholden?
Wordt het totaalbedrag van de lening naar de rekening van de
inburgeringsplichtige overgemaakt?

Kunnen mensen die al ijn gestart voor een training Nederlands ook
achteraf een lening aanvragen?

Kun je in aanmerking komen voor de forfaitaire vergoeding bovenop de
kostengerelateerde vergoeding?

Staatsexamen NT2. Voor het examen zelf kan niet geleend worden en
wordt geen kostengerelateerde vergoeding verstrekt, omdat het
examen reeds gesubsidieerd is. Uiteraard gelden dezelfde
voorwaarden als bij een lening voor de inburgeringscursus: iemand
doet de cursus en het examen omdat hij verplicht in moet burgeren, de
cursus moet gevolgd worden bij een gekeurmerkte instelling en de
persoon heeft geen aanbod aanvaard van de gemeente.
De inburgeringsplichtige zal zijn lening gewoon moeten aflossen. Hij
ontvangt geen vergoeding als hij het examen niet heeft behaald.

Het totaalbedrag van de lening wordt niet overgemaakt naar de
rekening van de inburgeringsplichtige. DUO keert op basis van
originele facturen het geld uit de lening rechtstreeks uit aan de
gekeurmerkte cursusinstelling waar de inburgeringscursus wordt
gevolgd
Voor inburgeringscursussen of cursussen die opleiden tot het
Staatsexamen NT2 kan niet achteraf een lening aangevraagd worden.
De kostengerelateerde vergoeding kan wel achteraf aangevraagd
worden binnen de daaraan gestelde voorwaarden. Voor meer
informatie: www.inburgeren.nl
Nee, een inburgeringsplichtige die zelf zijn inburgeringstraject bekostigt
kan in aanmerking komen voor òf de kostengerelateerde vergoeding òf
de forfaitaire vergoeding.

Geestelijke bedienaren
(vragen en antwoorden vallen onder het overgangsrecht vanaf 01/01/2013 en zijn van toepassing op geestelijk
bedienaren die voor 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben verkregen)
Wie zijn geestelijke bedienaar?

Geestelijke bedienaren zijn personen die:
- een geestelijk, godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt bekleden,
- arbeid verrichten als geestelijk voorganger, godsdienstleraar of
zendeling,
- dan wel ten behoeve van een kerkgenootschap of een ander
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Waarom worden aan de inburgering van
geestelijke bedienaren aanvullende eisen
gesteld?

Krijgen geestelijke bedienaren een aanbod voor
een inburgeringsvoorziening? (indien de verblijfsvergunning is verleend
voor 1 januari 2013!)

Wie meldt de geestelijke bedienaren aan bij de
inburgeringscursus?

genootschap op geestelijke of levensbeschouwelijke grondslag
werkzaamheden van
overwegend godsdienstige, geestelijke of levensbeschouwelijke aard
verrichten. (artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Wi)
Onder kerkgenootschap of een ander genootschap op geestelijke of
levensbeschouwelijke grondslag wordt tevens verstaan een onderdeel
daarvan of een rechtspersoon waarin twee of meer van deze
genootschappen samenwerken.
Werkzaamheden van overwegend godsdienstige, geestelijke of
levensbeschouwelijke aard zijn in ieder geval:
- het verrichten van werkzaamheden als voorganger, als
godsdienstleraar, als zendeling, als leraar levensbeschouwelijk
onderwijs, als vertrouwenspersoon of als pastoraal werker binnen een
godsdienstige of levensbeschouwelijke gemeenschap
- dan wel het verrichten van werkzaamheden op het terrein van het
uitdragen en verklaren van een bepaalde geloofsleer of
levensbeschouwelijke opvattingen.
Geestelijke bedienaren vervullen een sociaal-maatschappelijke en
pastorale rol in de samenleving. De rol en werkzaamheden van hen zijn
medebepalend voor de integratie van grote groepen anderen in onze
samenleving. Met het oog op deze bijzondere maatschappelijke positie
worden aanvullende eisen gesteld aan de inburgering van geestelijke
bedienaren. Zij moeten het Nederlands actief in woord en geschrift
beheersen op een aan hun functie aangepaste wijze en beschikken over
een behoorlijke kennis over andere in Nederland bestaande
godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen en opvattingen, over
de in Nederland beschikbare instellingen, diensten en organisaties, en
over de methoden en technieken van pastorale dienstverlening.
Geestelijke bedienaren die inburgeringsplichtig zijn op grond van de Wi
krijgen van de gemeente een aanbod voor een inburgeringsvoorziening.
Gemeenten zijn op grond van de Wi verplicht om dit aanbod te doen.
Geestelijke bedienaren die vrijwillig inburgeren kunnen een aanbod van
de gemeenten krijgen.
Geestelijke bedienaren mogen een aanbod van de gemeente weigeren.
Geestelijke bedienaren moeten door de gemeente bij CINOP worden
aangemeld. Hiervoor kunnen gemeenten gebruik maken van een
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Hoe ziet de inburgeringscursus er voor
geestelijke bedienaren uit?

aanmeldingsformulier.
De inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren bereidt de geestelijke
bedienaar voor op het gehele inburgeringsexamen.
In de inburgeringscursus wordtmet gemengde groepen gewerkt:
nieuwkomers en oudkomers, diverse nationaliteiten, diverse religieuze
achtergronden.
De inburgeringscursus start met een introductiebijeenkomst. Tijdens deze
dag wordt de geestelijke bedienaar op de hoogte gesteld van de inhoud
van de cursus, de randvoorwaarden worden besproken (bijvoorbeeld
vergoeding
reiskosten, data en dergelijke) en het portfolio wordt geïntroduceerd.
Hierna bestaat de inburgeringscursus uit drie fasen:
1. Een intensieve taalcursus
2. Een decentraal deel
3. Een centraal deel
De intensieve taalcursus wordt decentraal verzorgd in een één op één of
één op twee combinatie van docent en cursist.
Na de intensieve taalcursus bestaat de inburgeringscursus uit twee
parallel lopende onderdelen:
Fase 2: Dit is het praktijkdeel. Dit wordt decentraal gegeven.
De geestelijk bedienaren krijgen praktijkopdrachten, gericht op de regio,
die uitgevoerd moeten worden tussen de blokken van fase 3 door. De
begeleiding van deze regionale opdrachten gebeurt in de regio.
Fase 3: Dit is het theoretisch georiënteerde deel, dat centraal wordt
gegeven. Tijdens bijeenkomsten wordt er gewerkt aan diverse thema‟s.
De thema‟s vormen de basis voor de praktijkopdrachten. Hierbij geldt dat
resultaten van de praktijkopdrachten input vormen voor het centrale deel.
De fasen 2 en 3 worden gecombineerd aangeboden.

25

Vragen en antwoorden Wet inburgering, 04-01-2013

Waar bestaat het inburgeringsexamen voor geestelijke bedienaren uit?

Het inburgeringsexamen voor geestelijke bedienaren bestaat uit een
bijzonder en een aanvullend praktijkdeel en een centraal deel. Het
bijzondere praktijkdeel omvat een beoordeling van de taalvaardigheden,
bedoeld in artikel 2.9, in een aantal praktijksituaties ontleend aan de
domeinen burgerschap, werk alsmede sociaal-maatschappelijke en
pastorale dienstverlening. Dit onderdeel bestaat uit 20 portfolioopdrachten en wordt afgesloten met een panelgesprek. Daarnaast
worden de 2 assessmentopdrachten beoordeeld via het afnemen van
een assessment. Het aanvullende praktijkdeel omvat een examen in de
kennis die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn sociaalmaatschappelijke en pastorale taken. Dit onderdeel bestaat uit 4
portfolio-opdrachten en wordt afgesloten met een panelgesprek.
Het centraal deel van het inburgeringsexamen bestaat uit een
elektronisch praktijkexamen, een toets gesproken Nederlands, en een
examen in de kennis van de Nederlandse samenleving.
Is er een volgorde in de inburgeringsexamens die geestelijke bedienaren Het aanvullend praktijkdeel, kan slechts worden afgelegd nadat het
moeten doen?
bijzondere praktijkdeel en het centraal deel van het inburgeringsexamen
zijn afgelegd.
Wie neemt de inburgeringsexamens af voor geestelijke bedienaren?
Het inburgeringsexamen van geestelijke bedienaren wordt door twee
instanties afgenomen.
Het bijzondere en het aanvullende praktijkdeel worden afgenomen door
CINOP. Het centrale deel wordt afgenomen door DUO.
De gemeente is verplicht geestelijk in het kader van de Wet inburgering Geestelijke bedienaren kunt u op volgende wijze traceren: Geestelijke
een aanbod te doen. Er kunnen in gemeenten wel geestelijk bedienaren bedienaren krijgen een verblijfsvergunning. Bij inschrijving in de
wonen die in een andere plaats hun beroep uitoefenen. In de GBA wordt gemeente moeten ze deze verblijfsvergunning overleggen. Uit de
niet geregistreerd of iemand een geestelijk bedienaar is.
verblijfsvergunning blijkt dat het uitoefenen van een functie als geestelijke
bedienaar het doel is, waarvoor deze personen naar Nederland komen.
Vraag is: hoe kom ik er achter of er geestelijk bedienaren in onze
Binnen de gemeenten zal zorg gedragen moeten worden voor interne
gemeente wonen en wie dat dan zijn?
informatieverstrekking over inschrijving van een geestelijke bedienaar,
zodat zorg gedragen kan worden voor het oproepen van deze persoon
voor de intake en het doen van het gemeentelijke aanbod. Hiernaast zijn
de gegevens rondom de verblijfsstatus ook uit het GBA te halen.
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Een geestelijk bedienaar is altijd inburgeringsplichtig, ook al is hij tijdelijk
hier. Is er een minimum-periode voor die tijdelijkheid? Ook als hij voor
een half jaar naar Nederland komt, is hij dan toch inburgeringplichtig?

Elke geestelijk bedienaar die zich als vreemdeling vestigt in Nederland is
inburgeringsplichtig. Het maakt niet uit of hij zich hier vestigt als
nieuwkomer; ook de periode dat hij zich hier vestigt doet er niet toe. Ook
de geestelijk bedienaar die hier is als oudkomer is inburgeringsplichtig.
Overigens zal deze laatste wel moeilijker te traceren zijn.
Anders dan andere inburgeringsplichtigen zijn geestelijk bedienaren met
een tijdelijk verblijfsdoel inburgeringsplichtig.

Inkoop inburgeringscursus voor geestelijke bedienaren

De kosten voor deelname aan de inburgeringscursus en het eenmalig
afleggen van het inburgeringsexamen worden vanaf 1 april 2011 door
het rijk, zonder tussenkomst van gemeenten, vergoed. Dit geldt voor
geestelijke bedienaren die na 1 april 2011 zijn aangemeld voor het
inburgeringstraject.
Nee, behalve als deze zelf op grond van de bepalingen van de Wi
inburgeringsplichtig is.

Is de partner van de geestelijke bedienaar ook inburgeringsplichtig?

Examen
(onderstaande vragen en antwoorden hebben betrekking op het inburgeringsexamen zoals dat gold tot 1 januari
2013. In het kader van het overgangsrecht kan dit examen worden afgelegd tot 1 januari 2015)
Waar is in de wet en regelgeving informatie te
vinden over het inburgeringsexamen?

Wat houdt het inburgeringsexamen in?
Waar bestaat het inburgeringsexamen uit?

Wet Inburgering: hoofdstuk 4, artikel 13,14, 15
Besluit Inburgering: hoofdstuk 3, artikel 3.1 t/m 3.26
Regeling inburgering: hoofdstuk 3 en diverse bijlagen.Naast de informatie in wet en regelgeving
is o.a. informatie te vinden op www.inburgeren.nl
Het inburgeringsexamen gaat over Nederland en de Nederlandse taal. Het is verplicht voor
inburgeringsplichtigen.
Het inburgeringsexamen bestaat uit een praktijkdeel en een centraal deel.
Het praktijkdeel omvat een beoordeling van de taalvaardigheden in een aantal praktijksituaties
ontleend aan de domeinen burgerschap, werk alsmede onderwijs, gezondheid en opvoeding,
maatschappelijke participatie en ondernemerschap.
Het centraal deel van het inburgeringsexamen bestaat uit een elektronisch praktijkexamen, een
toets gesproken Nederlands, en een examen in de kennis van de Nederlandse samenleving.
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Uit welke profielen kan de inburgeringsplichtige
of vrijwillige inburgeraar kiezen?
Gewijzigd 1/1/2010
Waarom moet de kandidaat een profiel kiezen?
Gewijzigd: 1/1/2010

Op welke wijze wordt het porfolio getoetst?
Gewijzigd 18/2/2011

Hoeveel assessments zullen moeten worden
afgelegd?
Gewijzigd 18/02/2011
Hoe worden de assessments in het praktijkdeel
afgenomen?

Hoe wordt de keuze voor assessment of
portfolio bepaald?
Gewijzigd 18/2/2011
Zijn assessment en portfolio van hetzelfde
niveau?

1.het profiel Opvoeding, gezondheid en onderwijs + burgerschap + werk zoeken en KNS
2.het profiel Werk + burgerschap + werk zoeken en KNS
3. het profiel Ondernemen + burgerschap + werk zoeken en KNS
4. het profiel Maatschappelijke participatie + burgerschap + werk zoeken en KNS
Bij het praktijkexamen wordt onderscheid gemaakt naar de persoonlijke omstandigheden en
activiteiten van de kandidaten: bijvoorbeeld omdat ze kinderen hebben (profiel OGO), of
werken (profiel Werk), zelfstandig ondernemer zijn of willen worden (profiel Ondernemerschap)
of geen specifiek doel hebben maar maatschappelijk actief willen worden (profiel
Maatschappelijke Participatie).
Wanneer de inburgeringsplichtige kiest voor uitsluitend portfolio wordt dit praktijkgedeelte
verplicht afgesloten met een panelgesprek met twee examinatoren (aan de hand van 20
verzamelde portfoliobewijzen).
In dat panelgesprek worden de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de inburgeraar
getoetst. In het mondelinge deel moet de inburgeraar op niveau A2 een gesprek kunnen
voeren over de inhoud van het portfolio. Daarnaast moet de inburgeraar een schrijftaak
uitvoeren. Deze taak kan op niveau A1 of niveau A2 worden uitgevoerd. De inburgeraar moet
op beide onderdelen voldoende halen om het praktijkdeel met succes te kunnen afsluiten.
De beoordeling van het portfolio kan door een aangewezen exameninstelling of door DUO
worden gedaan.
Als de kandidaat kiest voor alleen assessment, zal hij 4 assessments moeten afleggen.
Als de kandidaat kiest voor een combinatie met portfolio, zal hij 2 assessments moeten
afleggen (en 10 portfoliobewijzen).
Tijdens het assessment laat de inburgeringsplichtige zien dat hij bepaalde taalhandelingen kan
uitvoeren. Het spreken, luisteren, lezen en schrijven wordt getoetst, net als het voeren van
gesprekken binnen de domeinen burgerschap, werk en opvoeding, gezondheid of onderwijs.
Assessments worden altijd afgenomen door een aangewezen exameninstelling met
gecertificeerde assessoren. Op www.kce.nl is een lijst met aangewezen exameninstellingen
opgenomen.
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige om een keuze te maken
tussen portfolio (20 bewijzen) of assessment (4). Het is ook mogelijk een combinatie van beide
te kiezen (10 portfoliobewijzen en 2 assessments).
De eindtermen waarop zowel de portfolio-opdrachten als de assessments zijn gebaseerd zijn
gelijk aan elkaar en zijn te vinden in het eindtermendocument Taal. De wijze van examinering
is verschillend.
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Wat kost het praktijkdeel?
Waar kan ik de modelportfolio‟s en de
eindtermen van het inburgeringsexamen vinden?
Wat is EPE?

Wat is TGN (Toets Gesproken Nederlands)?

Wat voor examen is Kennis van de Nederlandse
Samenleving (KNS)?

Zijn er ook voorbeeldexamens beschikbaar?
Hoe meld ik mij aan voor een centraal examen?
Moet ik alle examens in één keer doen?
Waar moet ik examen doen?

De beoordeling van het portfolio door DUO (panelgesprek) kost €110,De kosten van het praktijkdeel bij een aangewezen exameninstelling, moet u bij een
exameninstelling opvragen. Exameninstellingen mogen zelf bepalen wat het praktijkdeel kost.
Op de website van DUO
http://www.inburgeren.nl/instelling/examens/Praktijkexamen/Bijlagen_Regeling_Inburgering.asp
zijn alle modelportfolio‟s en de eindtermen Taal en KNS te vinden,
EPE is het elektronisch praktijkexamen. U laat zien dat u goed genoeg Nederlands kunt
schrijven, lezen en verstaan.
U kunt op het aanmeldingsformulier kiezen of u het over "Werk" over "OGO", over
Maatschappelijke Participatie of over Ondernemerschap wilt doen. Naast "Werk","OGO",
“Maatschappelijke Participatie” of “Ondernemerschap”gaat het examen ook altijd over
"Burgerschap" en “Werk Zoeken”. Het elektronisch praktijkexamen wordt per computer
afgenomen. Basis voor het examen zijn praktijksituaties.
Kandidaten moeten kunnen aantonen over spreek- en luistervaardigheid te beschikken op
niveau A2 van het Europees Raamwerk voor Moderne Vreemde Talen. De kandidaat moet
hiervoor onder andere korte vragen beantwoorden en tegenstellingen benoemen. Het examen
wordt afgenomen via de telefoon die in verbinding staat met een computer.
Bij het examen KNS wordt de kennis van en inzicht in de Nederlandse samenleving getoetst.
Het gaat over werk en inkomen, omgangsvormen, waarden en normen, wonen, gezondheid en
gezondheidszorg, geschiedenis en geografie, instanties, staatsinrichting en rechtsstaat en
onderwijs en opvoeding.
Ja, zie www.inburgeren.nl
Vul hiervoor het aanmeldingsformulier centrale examens inburgering in.
Het aanmeldformulier kunt u vinden op www.inburgeren.nl
Nee. U bepaalt hoeveel examens u in één keer wilt doen. Geef dit aan op het
aanmeldingsformulier.
U kunt op het aanmeldingsformulier voor de centrale examens bij DUO kiezen in welke plaats
u het liefst examen wilt doen. DUO houdt zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur.
Het praktijkexamen (assessment/portfolio) doet u bij een aangewezen exameninstelling. Bij
DUO kunt u het praktijkexamen alleen doen als u voor portfolio kiest.
U kunt op het aanmeldingsformulier voor de examens bij de DUO kiezen in welke plaats u het
liefst examen wilt doen. We houden zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur. Het

29

Vragen en antwoorden Wet inburgering, 04-01-2013

praktijkexamen doet u bij de (officiële) exameninstelling.
Kan ik me zonder een geldig legitimatiebewijs
aanmelden voor een examen?

Wat zijn de (financiële) consequenties als ik mij
(telefonisch) afmeld voor het examen?
Wat te doen als je de bevestiging voor het
examen (examenoproep) kwijt bent?
Hoeveel kost het inburgeringsexamen totaal en
per onderdeel?

Aanmelden zonder legitimatiebewijs kan altijd. Maar u krijgt alleen toegang tot het examen als
u een geldig legitimatiebewijs hebt. Wij raden u aan een legitimatiebewijs aan te vragen.
Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente.
De reden van afmelding is niet relevant (ziekte, overmacht, andere reden van verhindering). Als
het examengeld al betaald is, krijgt de kandidaat het geld niet terug. Als de kandidaat opnieuw
examen wil doen dan zal hij zich opnieuw moeten aanmelden en betalen.
Telefonisch contact opnemen met DUO, afdeling SCI (050 – 599 9600), of via de mail
(sci@duo.nl)
Artikel 3.1
Het examengeld, bedoeld in artikel 3.3,
eerste lid, van het besluit, bedraagt:
€ 110 voor het praktijkdeel;
€ 40 voor het elektronisch praktijkexamen,
bedoeld in artikel 3.9, eerste
lid, onderdeel a, van het besluit;
€ 52 voor de toets gesproken Nederlands,
bedoeld in artikel 3.9, eerste lid,
onderdeel b, van het besluit, en
€ 40 voor het examen in de kennis
van de Nederlandse samenleving,
bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel
c, van het besluit. Totaal 242,*Andere aangewezen exameninstelling kunnen een eigen bedrag vaststellen voor zowel portfolio als assessment of
combi van beiden, de examens bij DUO zijn wettelijk vastgesteld.

Kan ik het Inburgeringsexamen in termijnen
betalen?

Wanneer moet ik het Inburgeringsexamen
betalen?

Nee. Maar u hoeft zich niet in één keer voor alle examens van het Inburgeringsexamen aan te
melden. U mag zich bijvoorbeeld ook alleen voor KNS aanmelden en betalen. En als u KNS
gehaald hebt, kunt u zich voor TGN aanmelden en betalen. Zo kunt u toch gespreid betalen.
Wanneer u in aanmerking komt voor een lening kunt u het examen onder voorwaarden ook uit
de lening betalen.
Als u een aanmeldingsformulier voor het centraal deel van het Inburgeringsexamen hebt
ingestuurd, ontvangt u een acceptgirokaart.
Als u deze niet betaalt, ontvangt u een herinnering. Als u de herinnering niet betaalt, ontvangt u
een brief waarin staat dat DUO er vanuit gaat dat u geen examen wilt doen. Wilt u dan toch
examen doen, dan moet u zich opnieuw aanmelden.
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Mag ik iemand meenemen naar het examen?
Hoeveel tijd is beschikbaar per
examenonderdeel?
Wat moet ik meenemen naar het examen?

Kan ik bezwaar maken tegen de
omstandigheden tijdens het examen?
Wanneer krijg ik de uitslag van het examen?
Wat moet ik doen als ik gezakt ben voor een
examen?
Wat is de uitslag van mijn examen?
Hoe weet mijn gemeente dat ik geslaagd ben?
Wie reikt het inburgeringsdiploma uit?
Ik ben volledig vrijgesteld voor het
inburgeringsexamen. Ontvang ik dan een
diploma?
Ik ben gedeeltelijk vrijgesteld en heb overige
examenonderdelen afgelegd. Krijg ik een
inburgeringsdiploma?

U mag iemand meenemen, maar deze persoon mag niet met u mee de examenzaal in.
Het centrale deel van het inburgeringsexamen wordt afgenomen bij DUO. De duur van dit deel
van het examen is 2 uur. excl. pauzes. TGN: 15 min; EPE: 60 min; KNS: 45 min.
Een geldig legitimatiebewijs en uw examenoproep. Denk ook aan een eventuele bril. Tassen,
telefoons en persoonlijke bezittingen mag u niet meenemen naar de examenzaal. U zult ze bij
de balie moeten afgeven.
Tegen de examenomstandigheden kunt u geen bezwaar indienen. Wel kunt u een klacht
indienen bij de examencommissie van het Servicecentrum Inburgering van DUO. Doe dit
schriftelijk aan DUO, afdeling SCI, postbus 764, 9700 ATGRONINGEN.
Binnen vier weken na het examen krijgt u schriftelijk bericht over de examenuitslag.
Als u inburgeringsplichtig bent, moet u zich opnieuw voor dat examen aanmelden. Als u niet
inburgeringsplichtig bent kunt u zelf bepalen of u opnieuw wilt deelnemen aan het examen.
Wanneer u hiervoor kiest, moet u zich bij DUO aanmelden.
De uitslag van het inburgeringsexamen levert geen cijfer op, maar alleen de uitslag: geslaagd
of niet geslaagd.
De gemeenten kan op basis van de gegevens opgenomen in ISI achterhalen of u wel of niet
geslaagd bent voor het examen.
Het inburgeringsdiploma wordt door DUO uitgereikt. De gemeente kan DUO ook uitnodigen om
de diploma-uitreiking bij de gemeente te laten plaats vinden. DUO blijft verantwoordelijk.
Nee, kandidaten die volledig zijn vrijgesteld ontvangen geen inburgeringsdiploma.

Ja, kandidaten die vrijstelling hebben voor één of enkele examens krijgen een
inburgeringsdiploma, indien zij de vrijstellingsbewijzen overleggen tezamen met de (positieve)
uitslagen van de examens waarvan ze niet zijn vrijgesteld.
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Komt de inburgeringsplichtige oudkomer in
aanmerking voor een extra bonus van € 270,-bovenop de vergoeding van
€ 650,-- indien hij alles op niveau A2 haalt?

Mag ik uit mijn lening het examen voor iemand
anders betalen?
Tot welk moment mag ik facturen van de
opleiding/examen toesturen?
Ik ben het niet eens met een beslissing, wat kan
ik doen?

Zie hiervoor art. 4.17 lid 2, daar staat dat de inburgeringsplichtige oudkomer die binnen 3 jaar
het inburgeringsexamen haalt, in aanmerking komt voor de forfaitaire vergoeding, of
kostengerelateerde vergoeding. Indien betrokkene een gemeentelijke inburgeringsvoorziening
heeft gehad, komt hij/zij niet in aanmerking voor de forfaitaire vergoeding van €650,- (art. 4.21
Besluit inburgering)
Daarnaast geldt voor alle oudkomers (met en zonder aanbod) dat zij, indien het
inburgeringsexamen binnen 3 jaar is gehaald op niveau A2 voor alle vaardigheden, in
aanmerking komen voor een extra vergoeding van € 270,- .
Nee dit mag niet. Een lening is persoonsgebonden.
Facturen moeten worden ingediend binnen de termijn van 3 jaar, dat is de termijn gedurende
welke een aanspraak bestaat op de lening (artikel 4.2 Besluit inburgering)
Wanneer u het niet eens bent met een beslissing (bijvoorbeeld de weigering een vergoeding of
lening toe te kennen) kunt u een bezwaarschrift sturen naar het adres vermeld in de brief.
Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kunt u beroep instellen bij de rechtbank.
Bent u het niet eens met de uitslag of beslissing van de examencommissie over het
praktijkexamen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de commissie van beroep van de
exameninstelling waarbij het examen is afgelegd. Tegen de uitslag van het centraal
(elektronisch) examen is bezwaar/beroep niet mogelijk. Bent u het niet eens met de
examenomstandigheden, dan kunt u een klacht indienen bij de examencommissie van het SCI.
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Gemeentelijk aanbod
Wat is een inburgeringsvoorziening?

Welke mensen moet de gemeente volgens de Wet inburgering een
inburgeringsvoorziening aanbieden?

Wat is een gecombineerde voorziening?
Art. 20, lid 1, van de Wi spreekt over de gecombineerde voorziening
(Wwb en Wi) voor inburgeringsplichtigen die tevens verplicht zijn arbeid te
aanvaarden.
Welke uitkeringsgerechtigen moeten, indien de gemeente een aanbod
doet, een gecombineerde voorziening ontvangen?

Een inburgeringsvoorziening bereidt een inburgeraar voor op het
inburgeringsexamen. De inburgeringsvoorziening bestaat uit een
inburgeringscursus (die de gemeente betaalt) en het één maal
kosteloos afleggen van het examen.
Gemeenten moeten aan de volgende personen een
inburgeringsvoorziening aanbieden:
* inburgeringsplichtige houders van een verblijfsvergunning als bedoeld
in artikel 28 of 33 van de Vreemdelingenwet 2000 (“asielmigranten”)
* inburgeringsplichtige Geestelijke bedienaren.
Een gecombineerde voorziening is een inburgeringsvoorziening in
combinatie met een reïntegratievoorziening.
Aanbodmogelijkheden in schema voor uitkeringsgerechtigde
inburgeringsplichtigen
geen aanbod
Inb.pl.
arbeidsplicht
met uitkering
gecomb.aanbod
geen arb.pl

geen inb.voorz.
alleen inb. voorz.
gecomb. aanbod

Aanbieden van gecombineerde inburgeringsvoorziening
- Aan de uitkeringsgerechtigde met arbeidsplicht en met een
reïntegratievoorziening, evenals de uitkeringsgerechtigden zonder
arbeidsplicht maar met een reïntegratievoorziening kan de gemeente
uitsluitend een gecombineerde inburgeringsvoorziening aanbieden.
Aan de eerstgenoemde groep BIEDT DE GEMEENTE UITSLUITEND
de inburgeringsvoorziening aan in combinatie met de
reïntegratievoorziening.
De gedachte achter het aanbieden van deze combinatie is dat
inburgering en toeleiding naar de arbeidsmarkt in elkaars verlengde
liggen en elkaar wederzijds kunnen versterken. Inburgering zorgt
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ervoor dat inburgeringsplichtigen die uitkeringsgerechtigd zijn de
Nederlandse taal leren beheersen en kennis van de Nederlandse
samenleving verwerven. Dit is niet alleen bevorderlijk voor participatie
in de samenleving in het algemeen, maar ook voor deelname aan de
arbeidsmarkt. Andersom draagt reïntegratie van uitkeringsgerechtigde
inburgeringsplichtigen er toe bij dat de kansen op participatie op de
arbeidsmarkt worden vergroot. Ook in de voorziening gericht op
arbeidsinschakeling kan taalscholing zijn opgenomen, voorzover dit
door de uitkeringsinstantie noodzakelijk wordt geacht voor toeleiding
tot de arbeidsmarkt. Hierbij geldt echter wel dat werk en daarmee
reïntegratie voor inburgering gaat.

Welke datum moet ik in ISI invoeren als start van de
inburgeringsvoorziening?
Wie (kunnen) partij zijn bij de gecombineerde voorziening?

Wie doet het aanbod voor een gecombineerde voorziening?

Moet de inburgeringsplichtige na aanvaarding van het aanbod
medewerking verlenen aan de uitvoering van de inburgeringsvoorziening?

Aan de tweede groep KAN de gemeente kiezen of het een op zichzelf
staande inburgeringsvoorziening dan wel gecombineerde voorziening
aanbiedt.
De startdatum van de inburgeringsvoorziening is gelijk aan de datum
van de aanbodsbeschikking.
Partij bij het aanbieden van gecombineerde voorzieningen (kunnen)
zijn:
• Gemeenten
• UWV
• De door het UWV aangewezen deskundige
• De eigen risicodrager
• De overheidswerkgever
• UWV WERKbedrijf.
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van
gecombineerde voorzieningen en voor het afgeven van de
beschikking De feitelijke aanbieding kan geschieden door de
gemeenten, het UWV, de eigen risicodrager en de
overheidswerkgever.
De inburgeringsplichtige is na aanvaarding van het aanbod verplicht
medewerking te verlenen aan de uitvoering van de
inburgeringsvoorziening. De gemeenten hebben de beleidsruimte om
de vorm van deze medewerking te bepalen.
Als de inburgeringsplichtige niet meewerkt en dit niet meewerken
verwijtbaar is, kan de gemeente tot het opleggen van sancties
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Moet de inburgeringsplichtige die een aangeboden
inburgeringsvoorziening aanvaardt, iets betalen?
Een vraag mbt de eigen bijdrage. Wij hebben er als gemeente voor
gekozen om gedurende 18 maanden een bedrag van € 15,00 te
verekenen met algemene bijstand voor uitkeringsgerechtigden en
hetzelfde termijn en bedrag voor niet-uitkeringsgerechtigden middels een
acceptgiro.
Begrijp ik het goed dat er op basis van artikel 24 lid 3 Wi geen inhouding
kan plaatsvinden voor de eigen bijdrage naast een beslag? Is de eigen
bijdrage preferent?
Moet maatschappelijke begeleiding deel uitmaken van de
(gecombineerde) inburgeringsvoorziening?

Hoe moet de maatschappelijke begeleiding eruit zien?

Hoe is de financiering van de maatschappelijke begeleiding geregeld?

overgaan.
De inburgeringsplichtige die een inburgeringsvoorziening aanvaardt,
moet een eigen bijdrage betalen (nu € 270,-).
Een Wwb-uitkering bestaat uit een vrij besteedbaar deel van 90% en
een gedeelte van 10% waarop de gemeente 'beslag' kan leggen ivm
schulden.
Artikel 24 lid 3 regelt dat de combinatie van beslag en verrekening
eigen bijdrage nooit de 10%-voet te boven mag gaan. In dat geval
moet een gemeente naar andere oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld
kiezen voor een lager bedrag en het restant verrekenen op het
moment dat iemand uit de uitkering stroomt (naar werk bijvoorbeeld).
Maatschappelijke begeleiding maakt alleen onderdeel uit van de
inburgeringsvoorziening die wordt aangeboden aan de houders van
een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of 33 van de
Vreemdelingenwet 2000 (asielmigranten).
Dit is naar eigen invulling, want er zijn geen wettelijke regels over de
vorm, de inhoud en intensiteit van de maatschappelijke begeleiding.
Evenmin bepaalt de wet inburgering door wie deze begeleiding wordt
uitgevoerd.
De kosten voor de maatschappelijke begeleiding zijn in de vergoeding
uit het Participatiebudget verdisconteerd.
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Handhaving
Wat zijn de handhavingstaken van de gemeente?

Gemeenten moeten binnen 12 weken na afronding van de intake/het
onderzoek, indien de gemeente een aanbod voor een
inburgeringsvoorziening wil doen, een aanbod doen. Nu kan het
voorkomen dat tijdens de intake blijkt dat er sprake
kan zijn van psychische of lichamelijke belemmeringen of een
verstandelijke handicap, waardoor eerst een medisch advies
nodig is. Ook kan het zijn dat het verstandig is om de
inburgeringsplichtige eerst het verkorte inburgeringsexamen af
te laten leggen. De 12 weken-termijn kan dan wel eens te kort
blijken te zijn. Hoe kunnen gemeenten hiermee omgaan?
Gewijzigd 18/02/2011
Welke inburgeringsplichtigen moeten worden gehandhaafd?

De handhavingstaken zijn:
- selecteren van inburgeringsplichtigen;
- uitnodigen van een inburgeringsplichtige voor een
intakegesprek;
- voeren van een intakegesprek;
- verlenen van (gedeeltelijke) vrijstelling;
- opstellen van een handhavingsbeschikking;
- verlenging inburgeringstermijn;
-ontheffing van de inburgeringsplicht tijdens het
inburgeringstraject;
- opleggen van boetes;
- vastleggen van de hoogte van de boetes in een verordening
(in de Wi zijn maximumbedragen opgenomen).
Artikel 5.3, tweede lid, van het Besluit inburgering regelt dat
het college binnen 12 weken na afloop van het onderzoek (de
intake) ten aanzien van de inburgeringsplichtige voor zover van
een toepassing een aanbodbeschikking of een
handhavingsbeschikking afgeeft.
Beredeneerd kan worden dat het onderzoek niet afgerond is als
er geen advies is van de medisch adviseur of er geen verkort
inburgeringsexamen is afgelegd. Zolang het onderzoek niet is
afgerond, begint ook de termijn van 12 weken niet te lopen.

Er zijn 3 groepen die moeten worden gehandhaafd:
1. de oudkomer die geen aanbod ontvangt van de gemeente;
2. de oudkomer die een aanbod krijgt;
3. de nieuwkomer.
De eerste groep is de categorie waarvoor de gemeente kan kiezen
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Handhavingstermijnen en inburgeringsplicht?
Gewijzigd 18/02/2011

(handhavingsbeschikkingen) om te handhaven zonder dat zij een
inburgeringsvoorziening krijgen. De tweede groep is de groep die een
aanbod krijgt en om die reden gehandhaafd wordt. De derde groep is
de nieuwkomers die altijd gehandhaafd moet worden. Los van de vraag
of het een asielgerechtigde betreft of een gezinsvormer. Deze persoon
krijgt een kennisgeving uitgereikt.
Voor nieuwkomers begint de inburgeringsplicht te lopen vanaf het
moment dat ze een inwilligende beschikking (verlening
verblijfsvergunning) hebben ontvangen van de IND. Dan vangt ook hun
3,5 jaars termijn aan.
De handhavingstermijn start eveneens op de datum van afgifte van de
verblijfsvergunning. De gemeente moet binnen zes weken na
inschrijving in GBA de kandidaat oproepen voor een intake.
Nieuwkomers gezinsvormers, -herenigers ontvangen vervolgens een
kennisgeving. Hierin zijn de rechten en plichten opgenomen: startdatum
en de datum waarop het inburgeringsexamen behaald moet zijn. Voor
nieuwkomers asielmigranten geldt dat een inburgeringsvoorziening
aangeboden moet worden. De gemeente zal ook hier de kandidaat
binnen zes weken moeten oproepen voor een intake en vervolgens
binnen 12 weken een inburgeringsvoorziening aanbieden. Dat kan
alleen bij beschikking.
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We roepen iemand op die inburgeringsplichtig is. Verschijnt niet op de
oproep, verschijnt niet op de 2e oproep. Dan moeten we een boete
bepalen, hoor wederhoor is niet mogelijk, de persoon verschijnt gewoon
niet. Na het opleggen van een boete horen nog niets. We kunnen ook niet
bepalen of er echt sprake is van inburgeringsplicht.
1 Moeten we deze persoon schriftelijk wel de inburgeringsplicht opleggen?
2 Op wat voor grond moeten we dat doen (omdat de pers. geen info
verstrekt gaan we er van uit dat er sprake is van inb. plicht?)
3 Hoe vaak leggen we een boete op? Wat voor frequentie? Gaan we daar
eindeloos mee door?
Gewijzigd 18/02/2011

De inburgeringsplicht volgt uit artikel 3 van de Wet inburgering. Voor de
nieuwkomer volgt ook de start van de in artikel 7, eerste lid, van de Wet
inburgering bepaalde termijn waarbinnen aan de inburgeringsplicht
moet zijn voldaan uit artikel 3 van de Wet inburgering. Daarmee start
ook de handhaving door de gemeente. De gemeente geeft daarom ten
aanzien van een nieuwkomer geen handhavingsbeschikking af. Wel
volgt er een kennisgeving over de handhaving. Deze kennisgeving
wordt (in beginsel) afgegeven na de intake die de gemeente met de
nieuwkomer heeft gehouden. De gemeente dient binnen een bepaalde
termijn een inburgeringsonderzoek te houden met iedere (potentiële)
nieuwkomer. Ten aanzien van degenen die vanuit een opvangcentrum
komen, in een gemeente aangifte doen van verblijf en adres, dient het
onderzoek binnen zes weken van die aangifte plaats te vinden. In de
overige gevallen dient het onderzoek plaats te vinden binnen zes
weken na het ontstaan van de grond waarop de vreemdeling
inburgeringsplichtig is geworden of waarop het college kan vermoeden
dat de vreemdeling inburgeringsplichtig is geworden (zie artikel 5.1,
eerste lid, van het Besluit inburgering).

Indien een potentiële inburgeringsplichtige wordt opgeroepen voor het
inburgeringsonderzoek (=intake) en niet op de oproep reageert of niet
meewerkt aan het inburgeringsonderzoek, legt de gemeente een
bestuurlijke boete op, op grond van artikel 29 van de Wet Inburgering.
Deze boete kan herhaaldelijk worden opgelegd, steeds als er sprake is
van een nieuwe oproep (nieuw feit) waarop niet door de betrokkene
wordt gereageerd of wanneer niet aan het inburgeringsonderzoek wordt
meegewerkt.
Indien echter de potentiële inburgeringsplichtige niet reageert op de
oproep voor het inburgeringsonderzoek of niet meewerkt aan het
inburgeringsonderzoek, wordt het de gemeente niet mogelijk gemaakt
om op grond van het inburgeringonderzoek vaststellen of sprake is van
een inburgeringsplicht bij betrokkene en de handhaving starten.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat de inburgeringsplichtige op deze
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wijze zijn inburgeringsplicht ontloopt.
De gemeente kan dan het volgende ondernemen:
Indien de gemeente op redelijke gronden mag aannemen dat
betrokkene inburgeringsplichtig is, stuurt de gemeente, na een aantal
malen de betrokkene te hebben opgeroepen voor het
inburgeringsonderzoek (en bij niet nakoming een boete te hebben
opgelegd op basis van artikel 29 van de Wet inburgering), aan de
nieuwkomer een kennisgeving waarin staat aangegeven dat betrokkene
in beginsel inburgeringsplichtig is en reeds een aantal malen is
opgeroepen voor een inburgeringsonderzoek, daarop niet heeft
gereageerd en / of daaraan niet heeft meegewerkt. Tevens staat in
deze kennisgeving dat betrokkene inburgeringsplichtig is op grond van
de Wet inburgering (zie artikel 3 van de Wet inburgering) en binnen
welke termijn betrokkene inburgeringsplichtige het inburgeringsexamen
behaald moet hebben. Ook staat in deze brief dat de gemeente de
inburgeringsplicht handhaaft. Indien hij het niet eens is met de
kennisgeving, kan hij, indien hij kan aantonen (bijvoorbeeld door middel
van een diploma of certificaat) dat hij niet inburgeringsplichtig is, naar
de gemeente gaan met deze gegevens en ervoor zorgen dat hij alsnog
als niet inburgeringsplichtig of vrijgesteld in het Informatiesysteem
Inburgering wordt opgenomen óf het moment afwachten dat hij een
boete krijgt opgelegd van de gemeente omdat hij niet binnen de termijn
aan zijn inburgeringsplicht heeft voldaan.
In geval sprake is van een asielgerechtigde (potentieel)
inburgeringsplichtige of een (potentieel) inburgeringsplichtige die
geestelijk bedienaar is, dan is de gemeente op grond van artikel 19,
eerste lid, onder a of b, verplicht om een aanbod voor een
inburgeringsvoorziening te doen. Indien betrokkene niet reageert op de
oproep voor het inburgeringsonderzoek of niet meewerkt aan het
inburgeringsonderzoek, dan wordt de gemeente niet in staat gesteld om
dat aanbod te effectueren. De gemeente doet er dan goed aan om in
bovengenoemde kennisgeving of handhavingsbeschikking een passage
op te nemen die aangeeft dat omdat niet is meegewerkt aan de oproep
en het inburgeringsonderzoek, ervan uitgegaan wordt dat het aanbod
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Mogen wij zonder kwantitatieve beperkingen inburgeringsplichtigen zonder
aanbod handhaven?
Wanneer een inburgeraar zijn/haar inburgeringexamen als afsluiting van
een aangeboden traject niet haalt, door eigen toedoen, want niet
voldoende inzet (mogelijk al beboet gaande het traject), is het dan zo dat
de kosten van het gehele traject, naast de reeds geheven boetes, door de
inburgeraar moeten worden betaald?
Als we boetes opleggen aan vrouwen zonder werk en inkomen kunnen wij
die dan ook op de partner verhalen?

Kan een inburgeringsplichtige die ontheffing van de inburgeringsplicht wil
wegens een medische belemmering o.i.d., alleen voor het medisch advies
terecht bij de medisch adviseur van de door het college van B&W van zijn
woonplaats aangewezen arts(en) of kan betrokkene ook kiezen voor een
door een andere gemeente (dan zijn woonplaats) aangewezen arts?

Wie betaalt de kosten voor de medische keuring?

voor de inburgeringsvoorziening is afgewezen. Hiermee komt vast te
staan dat de gemeente aan haar plicht om een aanbod te doen aan
deze bijzondere groepen, heeft voldaan.
Ja.
De sanctie in dit geval kan uitsluitend bestaan uit op te leggen boetes
zoals vastgelegd in de gemeentelijke verordening. Van terugbetalen
van trajectgelden aan de gemeente is geen sprake binnen de Wet
inburgering. Naast de boete heeft het als gevolg dat men
inburgeringsplichtig blijft.
De bestuurlijke boete wordt opgelegd aan degene die de overtreding
heeft gemaakt. In beginsel moet de boete dan ook door de overtreder
worden betaald. Indien de boete niet binnen de termijn is betaald, wordt
de overtreder schriftelijk gemaand dit alsnog binnen twee weken te
doen. De boete wordt wél verhoogd met de aanmaningskosten. De
invorderingsmaatregelen van de gemeente moeten zich richten op de
overtreder. Dus niet op de partner van de overtreder.
Dat betekent overigens feitelijk niet dat de oudkomer zonder inkomsten
uit werk en uitkering zich kan 'verschuilen' achter het feit dat hij/zij zelf
geen inkomsten of geld heeft.
De Wi bevat ook nog een mogelijkheid om een bestuurlijke boete te
verrekenen (zie artikel 44), maar dat kan uitsluitend bij de persoon die
de uitkering ontvangt.
In het Besluit inburgering wordt geregeld dat de inburgeringsplichtige
een advies van een door het college aangewezen onafhankelijk arts
overlegt. In de Wi wordt het begrip college gedefinieerd. Daarin staat
dat met college wordt bedoeld het college van B&W van de gemeente
waar de inburgeringsplichtige woonplaats heeft in de zin van titel 3 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
M.a.w. een inburgeringsplichtige kan alleen een advies overleggen van
een onafhankelijk arts die is aangewezen door het college van de
gemeente waarin hij woonachtig is
De inburgeringsplichtige betaalt zelf de medische keuring, er hoeft dus
niet te worden aanbesteed. Dat neemt niet weg dat de gemeente
natuurlijk een eigen beleidsvrijheid heeft en middelen kan vrijmaken om
de burger een onkostenvergoeding te betalen.
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Hoe kom ik er achter wie een gecertificeerde arts is die de training via
Trompetter en Van Eeden heeft gehad?
Een nieuwkomer die op grond van de oude Wet inburgering Nieuwkomers
(Win) een ontheffing onbepaalde tijd op medische gronden heeft
verkregen.
Moet deze nieuwkomer worden herkeurd in kader Wi?
De arts kan eenmalig zijn advies 3 maanden opschorten. Moeten wij dan
een boete opleggen wanneer als gevolg van de opschorting van het
medisch advies de inburgeringstermijn wordt overschreden? (Wij moeten
bijvoorbeeld 6 weken na 1e oproep de inburgeringsplicht vaststellen, wat
als de arts 3 maanden opschort?)

Is het handig om inzake de hoogte van de boetes aan te sluiten bij de
Wwb-boetes; nb is hieraan gedacht op rijksniveau?
De boetes zijn dan aanzienlijk lager.

Gemeenten die namen willen hebben van medische adviseurs die de
training hebben gevolgd kunnen bellen met Trompetter en van Eeden,
tel. 035-6726030
Een Win-ontheffing voor onbepaalde tijd is gelijkgesteld aan een Wiontheffing voor onbepaalde tijd. Hij hoeft dus niet meer herkeurd te
worden in het kader van de Wi.
Beredeneerd kan worden dat het onderzoek niet afgerond is als er geen
advies is van de medisch adviseur of er geen verkort
inburgeringsexamen is afgelegd. Zolang het onderzoek niet is afgerond,
begint ook de termijn voor oudkomers niet te lopen. De termijn wordt in
de beschikking na het onderzoek vastgesteld en gaat dan pas lopen
(zie de artikelen 22 en 26 van de wet)
Voor nieuwkomers geldt dat de inburgeringstermijn loopt vanaf het
verstrekken van de verblijfsvergunning. Indien bepaalde procedures
langer duren kan de gemeente altijd op het eind van de
inburgeringstermijn die termijn verlengen op grond van artikel 31,
tweede lid, onderdeel a, van de Wi.
Bij gecombineerde voorzieningen heeft de handhaving van de
sociale zekerheidswetten/regelingen voorrang boven de bevoegdheid in
het kader van de Wet inburgering om een bestuurlijke boete op te
leggen.
Er kan geen bestuurlijke boete in het kader van de Wet inburgering
worden opgelegd indien de gedraging aanleiding kan of moet zijn tot
het opleggen van een boete of een maatregel op grond van de
socialezekerheidswet of –regeling waarop de voorziening gericht op
arbeidsinschakeling is gebaseerd. Dit is ook voor de uitvoeringspraktijk
het eenvoudigst.
De bestuurlijke boete op grond van de Wet inburgering kan wèl worden
opgelegd indien geen sprake (meer) is van samenloop van
sanctiemogelijkheden. Dat is het geval indien een gedraging (zoals)
bijvoorbeeld het onvoldoende verlenen van medewerking aan een
gecombineerde voorziening) geen aanleiding meer kan vormen voor
het opleggen van een boete of een maatregel op grond van de
desbetreffende socialezekerheidswet of –regeling, bijvoorbeeld omdat
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Handhaven zonder aanbod: geldt dit ook bij vrijwillige inburgeraars?

Hoe moeten wij dat aanwijzen van een arts regelen? kunnen we er
´gewoon ´ één opbellen, moeten we uit een lijst kiezen, moet het
aanbesteed worden, moeten we een contract afsluiten?

betrokkene is uitgestroomd naar betaalde arbeid. In die situatie bestaat
de gecombineerde voorziening nog steeds en kan een bestuurlijke
boete op grond van de Wet inburgering worden opgelegd.
Nee, handhaven zonder aanbod geldt niet voor vrijwillige inburgeraars.
Wanneer kortweg gesproken wordt over „handhaving‟ wordt gedoeld op
de handhaving van de inburgeringsplicht. Deze groep inburgeraars
hebben geen inburgeringsplicht, dus is er geen sprake van
„handhaving‟. Dat neemt niet weg dat de gemeenten met de vrijwillige
inburgeraars die een aanbod krijgen een overeenkomst dienen af te
sluiten waarin ook verplichtingen voor de vrijwillige inburgeraar zijn
opgenomen. De gemeente zal die verplichtingen normaliter ook
„handhaven‟.
De gemeente kiest zelf de onafhankelijk medisch adviseur. De enige
formele voorwaarde waaraan deze moet voldoen is registratie in het
BIG-register van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg. Het staat de gemeente vrij om extra eisen te stellen
aan de artsen. .
In principe hoeft niet te worden aanbesteed. De inburgeringsplichtige
betaalt immers zelf de medische keuring.

1) In de modelverordening is geen hardheidsclausule opgenomen. Is dit
verplicht om in verordening op te nemen?

2) Hoe regel je anders dat iemand de boete niet krijgt opgelegd, vanwege
omstandigheden?

De medisch adviseur moet gebruik maken van een medisch protocol
(bijlage 4 bij de Regeling inburgering). Zie ook artikel 2.8 van het
Besluit inburgering.
1) Nee en sterker nog: het is niet mogelijk om een hardheidsclausule op
te nemen in de inburgeringsverordening. De wet biedt daarvoor geen
grondslag.
2) Op grond van artikel 31, eerste en tweede lid, Wi moet, indien het
examen niet binnen de daarvoor gestelde termijn is behaald, door de
gemeente, óf:
een boete worden opgelegd, óf
de termijn worden verlengd, óf
een ontheffing worden verleend.
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Bekostiging
(in het kader van het overgangsrecht kunnen vanaf 1 januari 2013 alleen nog maar de inburgeringsvoorzieningen
van asielgerechtigden en geestelijk bedienaren die voor 1 januari 2013 hun verblijfsvergunning hebben
verkregen, uit het participatiebudget worden bekostigd. Daarnaast kunnen geen inburgeringsvoorzieningen uit
het partcipatiebudget worden bekostigd die na 1 janauri 2013 starten!)
NB
Alle informatie over de Wet participatiebudget (waarin de
bekostiging van de Wet inburgering is overgegaan) is te vinden op
www.gemeenteloket.minszw.nl
Wat betekent de invoering van de Wet participatiebudget voor de
financiering van onze gemeentelijke inburgering?

(gewijzigd 100101)

Kunnen gemeenten vanuit een samenwerkingsverband hun
inburgeringsvoorzieningen organiseren, aanbieden en (financieel)
verantwoorden?
(toegevoegd 090209)
Moet de gemeente bij de verantwoording aangeven aan welke groepen
een aanbod is gedaan (Inburgeringsplichtige of een vrijwillige
inburgeraar gaat)? Toont de gemeente dit aan met een beschikking of
overeenkomst?

Op 1 januari 2009 is de Wet Participatiebudget in werking getreden.
De bekostiging van gemeenten voor hun inburgeringsactiviteiten verloopt
voor alle niet-G31 gemeenten via één budget voor re-integratie, inburgering
en volwasseneneducatie.
De inburgeringsmiddelen voor de G-31 gemeenten maakten in 2009 nog deel
uit van de Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid. Deze
bekostiging is geregeld in het Besluit Bdu Siv.
De G-31 gemeenten vallen sinds 1 januari 2010 onder de Wet
Participatiebudget.
Gemeenten zijn vrij om hun inburgering te organiseren op de wijze die ze zelf
nuttig achten.
Met de inwerkingtreding van de Wet participatiebudget is de mogelijkheid van
een gezamenlijke verantwoording vanuit een samenwerkingsverband voor
verschillende gemeenten komen te vervallen.
Ja. De gemeente dient per doelgroep te verantwoorden. Gemeenten kunnen
met behulp van het ISI uitsplitsen aan wie een aanbod is gedaan en of deze
persoon inburgeringsplichtig is of inburgert op basis van vrijwilligheid. Het
gemeentelijke aanbod aan een inburgeringsplichtige wordt vastgelegd in een
beschikking. Bij inburgering op vrijwillige basis zal een overeenkomst worden
opgesteld. De beschikkingen respectievelijk overeenkomsten vormen de
grondslag voor de registratie in het Informatiesysteem Inburgering (ISI).
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Gemeentelijk aanbod: inkoop en aanbesteding
Wanneer gelden de Europese aanbestedingsrichtlijnen?
Gewijzigd 18/02/2011

De Europese regels rond aanbesteding zijn vastgelegd in richtlijnen. Bij
inburgering geldt de Richtlijn Diensten, regime 2b. Voor de bepaling van
de drempelwaarde, om vast te stellen of Europees aanbesteed moet
worden, moet een termijn van 4 jaar (48 maanden) worden gehanteerd.
Dit betekent dat als de jaarbedragen bij elkaar opgeteld boven de
€193.000 (2011) komen, deze Richtlijn toepasselijk is.
Inburgeringsvoorzieningen vallen onder het beperkte Regime (de
zogenaamde 2b lijst). Dit betekent dat u wel Europees moet
aanbesteden maar niet alle regels hoeft te gebruiken die bij het
volledige regime van toepassing zijn.
Het is in ieder geval nodig een programma van eisen op te stellen met
daarin een heldere definitie van de producten die worden ingekocht.
Daarin moeten ook een transparante procedure (o.a. selectiecriteria en
gunningcriteria) zijn opgenomen hoe de gemeente tot een keuze van de
beste aanbieder wil komen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Na
de gunning moet de opdracht binnen 48 dagen na de gunning worden
gemeld bij de site Tender Eletronic Daily (TED) (http://ted.europa.eu/).
Het voordeel dat deze diensten (inburgeringsvoorziening) onder 2b valt
is dat niet de volledige termijnen in acht hoeft worden genomen.
Partijen moeten een redelijke termijn krijgen om met een offerte te
komen. In de regel is dit enkele weken. Naarmate het bedrag hoger
wordt neemt de termijn toe. Om aan de eisen van openbaarheid te
voldoen kan de aanbesteding worden gepubliceerd op bijvoorbeeld de
reintegratiekalender.nl of aanbestedingenonline.nl.
Indien de aanbesteding onder de drempelwaarde blijft gelden overigens
wel de criteria van het Verdrag van de EU, d.w.z. dat de aanbesteding
dus openbaar, transparant en non-discriminatoir moet worden
uitgevoerd.
Daarnaast moet rekening worden gehouden met de inkoopregels van
de gemeente.
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Wat wordt bedoeld met de beginselen van het EG verdrag: openbaar,
transparant en non-discriminatoir?

Als de geraamde waarde van de opdracht lager is dan de
drempelwaarde zal de gemeente zich wel moeten houden aan de
beginselen van het EG-verdrag: openbaar, transparant en nondiscriminatoir.
Openbaarheid
Om een vrije markt waarin aanbieders gelijke kansen hebben te
realiseren, moeten overheidsopdrachten bekend worden gemaakt.
Iedere aanbieder moet kunnen weten dat een overheidsorgaan van
plan is iets in te gaan kopen. Dat kan op de website van de gemeente,
in een dagblad, via Aanbestedingskalender.nl : Werken + Leveringen +
Diensten + Nieuws en ook via het publicatieblad van de EU.
Transparantie
Het aanbesteden zelf zal transparant moeten gebeuren. Achteraf moet
de gemeente kunnen uitleggen waarom voor een bepaalde partij is
gekozen. Objectieve criteria in het bestek/offerte- aanvraag helpen
hierbij.

Kan de opdracht in aparte delen worden opgeknipt, zodat niet Europees
aanbesteed hoeft te worden? Bijvoorbeeld trajecten voor opvoeders en
trajecten voor uitkeringsgerechtigden apart inkopen? Of het
reïntegratiedeel los van het inburgeringsdeel?

Non-discriminatie
De eisen bij een opdracht mogen niet zodanig geformuleerd worden,
dat bedrijven bij voorbaat worden uitgesloten.
Splitsen om onder de (Europese) aanbesteding uit te komen mag niet.
De verschillende deelproducten, onderdeel van een
inburgeringsvoorziening mogen uiteraard wel worden gesplitst en aan
verschillende aanbieders gegund. De deelproducten (percelen)
omvatten dan soortgelijke producten en diensten ten behoeve van een
bepaald klantprofiel.
Maar om te bepalen of Europees moet worden aanbesteed, moeten alle
bedragen bij elkaar worden opgeteld. Een en ander is gebaseerd op
Europese aanbestedingsregels en het Europese Verdrag (waarin de
spelregels op het gebied van inkoop staan vermeld: transparant,
openbaar, zonder discriminatie). Geïnteresseerde aanbieders kunnen
vervolgens op 1 of meerdere percelen inschrijven.
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Maatschappelijke begeleiding: Mag dit als aparte kavel worden
aanbesteed?
Aan-/inbesteding: moet ik bij het aanbod SW-bedrijf (dat nu
gecombineerd vanuit het ROC als taalaanbieder met SW-bedrijf wordt
aangeboden, aanbesteden volgende de 2B-diensten-richtlijn?
Kunnen we als gemeente individuele trajecten op maat inkopen voor de
inburgeraars die van onze gemeente recht hebben op een
inburgeringsvoorziening?

Ja, dat mag. Het is aan de gemeenten hoe ze dit willen invullen, als
onderdeel van het traject of als apart product dat via een aparte kavel in
de aanbesteding wordt aanbesteed.
Niet de (potentiële) aanbieder is richtinggevend voor het regime van de
aanbesteding maar de omvang van de aanbesteding en het soort
diensten dat wordt gevraagd.
Voorzieningen kunnen uiteraard op maat worden ingekocht. Maar dat
neemt niet weg dat de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de
richtlijnen in het Europese Verdrag in ogenschouw moeten worden
genomen. Bij het bepalen of een drempel wordt overschreden is niet
van belang hoeveel een organisatie besteedt, maar is van belang de
omvang van de soort diensten over een periode van 4 jaar (48
maanden). Het splitsen van een opdracht door deze te gunnen aan
meerdere organisaties die allen onder de € 193.000 (2011) blijven is
niet toegestaan als dit tot doel heeft de Europese aanbesteding te
ontlopen.
In het programma van eisen kan maatwerk worden opgenomen. Er
kunnen bijvoorbeeld meerdere percelen worden gedefinieerd, waarin
bijvoorbeeld met verschillende klantprofielen wordt gewerkt.
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Portal inburgering: ISI
Wat is het ISI?

Wat kan de gemeente met het ISI?

Welke informatie staat eigenlijk in het ISI?

Het ISI bevat in ieder geval alle personen die actief zijn (geweest) in het
kader van de Wet inburgering. Gemeenten moeten personen die naar
aanleiding van een intakegesprek zijn gehandhaafd, een aanbod
hebben geaccepteerd, zijn vrijgesteld of zijn ontheven, opvoeren in het
ISI. De gemeente kan de voortgang van de gehandhaafde personen
bewaken door het raadplegen van de gegevens die het SCI van
betrokkenen in ISI registreert over o.a. de aanwezigheid van een schuld
uit een lening, examenresultaten en eventuele vrijstellingen op grond
van diploma‟s. In het ISI worden ook alle gegevens over inburgering van
vrijwillige inburgeraars geregistreerd.
Het ISI biedt gemeenten de mogelijkheid om alle gegevens die van
belang zijn voor de uitvoering van hun taken met
betrekking tot de inburgering centraal te registreren, zoals de
handhavingstermijn, een inburgeringsvoorziening of een
vrijstelling.
Het informatiesysteem inburgering bevat gegevens van mensen die
bezig zijn (geweest) met hun inburgering.

Staan nieuwkomers ook al het ISI?
De gemeente moet zelf de mensen die zich na 1 januari 2007
rechtmatig permanent in Nederland vestigen, identificeren en
binnen zes weken na inschrijving in de GBA (o.a. asielgerechtigden die
reeds bij inschrijving in de GBA over een verblijfsvergunning
beschikken) of binnen zes weken na het verkrijgen van de inwilligende
beschikking van de IND tot verlening van het verblijfsrecht (personen die
zich reeds in de GBA hebben ingeschreven voordat zij een
verblijfsvergunning hebben ontvangen) oproepen voor een
intakegesprek in het kader van de inburgering.
Hoe krijgt de gemeente toegang tot het ISI?

DUO biedt twee mogelijkheden aan om toegang te krijgen tot het ISI:
via de Portal Inburgering
De Portal Inburgering is een elektronisch loket, via het beveiligd
SuWi-netwerk, waar met behulp van een browser via het internet
een verbinding wordt gerealiseerd tussen gemeente en ISI. Via
vragen en aanbieden kunnen gegevens realtime opgevraagd dan

47

Vragen en antwoorden Wet inburgering, 04-01-2013

wel ter verwerking aangeboden worden. De toegang tot de Portal
wordt bewaakt door de autorisatie van gebruikers met behulp van
een username, een password en één of meerdere rollen.
via de gemeentelijke cliëntvolgsystemen
Via berichtenverkeer over het beveiligd SuWi-netwerk wordt een
verbinding gerealiseerd tussen de cliëntvolgsystemen en het ISI.
Via vragen en aanbieden (XML-berichten) kunnen gegevens
realtime opgevraagd dan wel ter verwerking aangeboden worden.

Waar staat meer informatie over het ISI?

Op www.inburgeren.nl staat meer informatie over het ISI. Uitgebreide
(technische) informatie over het gebruik van ISI kan worden opgevraagd
via het e-mailadres sci@ocwduo.nl
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Welke data moeten worden geregistreerd in het ISI bij
inburgeringsplicht, handhaving en inburgeringsvoorziening?
.

Datum toekennen inburgeringsplicht:
Geeft de datum aan waarop de indicatie inburgeringsplichtig
door de gemeente in het ISI is geregistreerd.
Datum toekennen handhaving:
Voor oudkomers is de datum toekenning de datum van de
beschikking waarin de handhavingstermijn is vastgesteld.
Voor nieuwkomers is de datum toekenning de datum van de
kennisgeving van de gemeente met de constatering dat de
handhavingstermijn is gestart. Deze datum kan na de datum
start handhaving liggen.
Datum start handhaving
Voor oudkomers is dit de datum waarop de handhavingstermijn
volgens de beschikking in gaat. Deze datum kan niet vóór de
datum toekennen handhaving liggen.
Voor nieuwkomers is dit de datum van de inwilligende
beschikking van de IND waarmee de persoon verblijfsrecht met
een niet tijdelijk doel verkrijgt.
Voor personen die onder het overgangsrecht Win/Wi vallen is de
datum start handhaving altijd 1 januari 2007.
Datum einde handhaving
Het moment waarop de inburgeringsplichtige ingevolge de Wet
Inburgering aan zijn inburgeringsplicht moet hebben voldaan
dan wel het moment waarop de handhaving is gestaakt.
Datum start inburgeringsvoorziening
De datum van de beschikking waarin de gemeente de
inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld.

Kan de gemeente achteraf wijzigingen in ISI aanbrengen nadat een
handhaving is ingevoerd?

NB: alle bovenvermelde gegevens moeten binnen 8 weken na de
beschikkingsdatum in ISI worden geregistreerd.
Ja. Voorbeeld: gemeente registreert in januari de handhaving zonder
aanbod. In mei willen ze alsnog een aanbod registreren. Gemeenten
kunnen achteraf alsnog een aanbod registreren. Behalve bij een
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Wanneer moeten de gegevens in ISI zijn ingevoerd?
Gewijzigd: 1/1/2010

geestelijk bedienaar. Hiervoor moet de voorziening direct worden
opgevoerd in ISI.
Gemeenten moeten de gegevens zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 8 weken na het ontstaan van de noodzaak tot opneming, in ISI
invoeren (Besluit inburgering, art. 6.2, lid 4).
Dit houdt in dat alle gegevens die in ISI moeten worden geregistreerd,
zoals vaststelling van de inburgeringsplicht, handhavingstermijn,
beschikking, boete, e.d. binnen 8 weken in ISI moeten staan.
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Kinderopvang
(Let op! Per 1 januari 2013 zijn de voorwaarden voor de kinderopvangtoeslag gewijzigd: ook voor inburgeringsplichtigen. Zij
komen alleen in aanmerking als een inburgeringsvoorziening wordt gevolgd bij een taalaanbieder met een keurmerk van Blik
op Werk)

Kunnen inburgeringsplichtigen die een inburgeringsvoorziening onder
de Wi volgen ook gebruik maken van de Wet Kinderopvang?

Kunnen inburgeringsplichtigen die gebruik maken van een
inburgeringsvoorziening onder de Wet inburgering in aanmerking
komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang?
(De zogenoemde kinderopvangtoeslag op grond van de Wet
kinderopvang.)
Toegevoegd 15/6/’10
Hebben vrijwillige inburgeraars dezelfde rechten als
inburgeringsplichtigen op het gebied van kinderopvang nu vrijwillige
inburgering onderdeel is geworden van de Wet inburgering?
Toegevoegd 15/6/’10
Rijk en gemeenten streven naar 100% doelgroepbereik voor
VVE(voor- en vroegschoolse educatie). Wat is dit en wat is de relatie
met inburgering?
Toegevoegd 15/6/’10

Inburgeringsplichtigen die een gemeentelijke inburgeringsvoorziening
volgen onder de Wi volgen, gelden als doelgroep volgens de Wet
Kinderopvang.Mits een inburgeringsvoorziening wordt gevolgd bij een
aanbieder met een keurmerk.
Inburgeringsplichtigen die gebruik maken van een gemeentelijke
inburgeringsvoorziening onder de Wet inburgering, vallen als doelgroep
onder de Wet Kinderopvang en kunnen derhalve in aanmerking komen
voor de kinderopvangtoeslag.

Nee, ook al maakt vrijwillige inburgering onderdeel uit van de Wet
inburgering, er blijft onderscheid tussen inburgeringsplichtigen en
vrijwillige inburgeraars, ook voor wat betreft kinderopvang.
VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve
programma‟s. Deze programma‟s beginnen in een peuterspeelzaal of
kinderdagverblijf (kinderen van 2-4 jaar) en lopen door in de eerste twee
groepen van de basisschool (kinderen vanaf 4 jaar). De doelstelling van
het VVE beleid is om de ontwikkeling van kinderen uit autochtone en
allochtone achterstandsgroepen zodanig te stimuleren dat mogelijke
onderwijsachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium worden
aangepakt en voorkomen. Een VVE programma kent een gestructureerde
didactische aanpak, neemt meestal 4 dagdelen per week in beslag en
besteedt veel aandacht aan (Nederlandse) taalontwikkeling.
Kinderen die doelgroepkind voor VVE zijn, hebben er belang bij dat hun
ouders ook de Nederlandse taal beheersen. Hierbij moet niet alleen
gedacht worden aan de communicatie tussen ouder en kind maar vooral
ook aan de participatie van de ouder binnen de leefomgeving van de
kinderen (praten met VVE-leidsters, onderwijzers en docenten, artsen,

51

Vragen en antwoorden Wet inburgering, 04-01-2013

Waar is informatie te vinden over geregistreerde
kinderopvangorganisaties?
Toegevoegd 15/6/’10
Gewijzigd 18/02/2011
Heeft een inburgeraar wiens partner vrijwilligerswerk verricht, recht op
de kinderopvangtoeslag? Toegevoegd 15/6/’10

ouders van andere kinderen, etc.). Het zou verstandig zijn indien de
gemeente in de keten van indicering voor VVE (veelal op
consultatiebureaus, ouder- en kindcentra, felicitatiediensten, etc.) ook
aandacht besteedt aan de taalbeheersing van de ouders en deze ouders
zo nodig op het belang en de mogelijkheden van de inburgering wijst.
Andersom geldt dat indien voor inburgeraars kinderopvang geregeld moet
worden, deze inburgeraars ook op het belang van VVE voor hun kinderen
gewezen kunnen worden en geholpen kunnen worden bij het vinden van
een goede plek voor hun kinderen op de voorschool, peuterspeelzaal of
een kinderdagverblijf met VVE.
Het landelijk register kinderopvang (LRK). Hierin is informatie te vinden
over alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Ouders hebben
vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik
maken van kinderopvang die in het LRK staat.
Nee, vrijwilligerswerk geeft geen recht op de kinderopvangtoeslag.
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WEB-Wi
(Vanaf 1 januari 2013 is ook de WEB gewijzigd. Inburgeringsplichtigen kunnen geen door de WEB bekostigde taaltrajecten volgen. Ook
alfabetisering voor inburgeringsplichtigen mag niet uit de WEB worden gefinancierd. Zie voor meer informatie: www.steunpuntVE.nl)
Voor wie mogen nog wel Web-gelden worden ingezet?

1. Derdelanders die hier voor tijdelijk doel zijn, bijvoorbeeld een au pair
uit Zuid-Afrika, vallen buiten de Wi. De gemeente kan een uit
educatiemiddelen gefinancierd traject aanbieden.
2.Arbeidsmigranten en zogenaamde vrijwillige inburgeraars..
3. Gewezen inburgeringsplichtigen (NT2 vanaf niveau A2)

Kan het alfabetiseringstraject uit de WWB gefinancierd worden?

De gemeente kan haar budget uit het werkdeel van de Wwb inzetten
voor re-integratieactiviteiten. Daaronder valt ook scholing. Dus als een
gemeente alfabetisering als onderdeel van het re-integratietraject
aanmerkt, kan de gemeente dat met Wwb- middelen bekostigen.
Natuurlijk kan dit dan alleen voor de mensen die een Wwb-uitkering
hebben.
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Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep van 16 augustus 2011 voor de inburgeringsplicht van Turkse onderdanen
Ik heb in mijn gemeente een (hoger) beroepszaak lopen van een
Turkse inwoner die met een beroep op de Associatieovereenkomst EUTurkije zijn inburgeringsplicht aanvecht. Wat moet ik doen?
Wat moet mijn gemeente doen met Turkse inburgeraars wier
inburgeringstermijn door middel van handhaving of aangeboden
voorziening is gestart?

Moeten Turken nog examen doen?

Wat kan ik doen als een Turkse inburgeraar desondanks zijn traject wil
beëindigen? Moet/kan ik handhaven?

Wat moet ik doen als ik een Turkse inwoner in het kader van de
handhaving een boete heb opgelegd?

U kunt alle beschikkingen tot het opleggen van de inburgerings-plicht
aan Turkse onderdanen waarover bezwaar- en (hoger)
beroepsprocedures lopen intrekken.
Het vervallen van de inburgeringsplicht voor Turkse onderdanen en
hun gezinsleden kan ertoe leiden dat sommige Turken zich zullen
afvragen of zij hun inburgeringscursus wel zullen voortzetten of ermee
zullen starten.
U wordt geadviseerd om hen te benaderen en hen te bewegen om
door te gaan met hun inburgering. Ik geef u in overweging dit in
samenspraak met of via de in uw gemeente werkzame
taalaanbieder(s) en de Turkse organisaties in uw gemeente te doen.
Als de Turkse inburgeraar doorgaat met zijn inburgeringstraject hoeft u
niet de beschikking (behorende bij de status van verplichte inburgering)
in te trekken en geen overeenkomst (behorende bij de status van
vrijwillige inburgering) met hem aan te gaan. U hoeft ook niet, voor
degenen die niet verder willen gaan met hun inburgeringstraject, de
inburgeringsbeschikking in te trekken. Dit leidt ertoe dat de
desbetreffende Turken hun verkregen rechten op een lening en een
vergoeding bij slagen voor het examen behouden.
Handhaving in de vorm van boetes of anderszins is uiteraard niet meer
aan de orde.
Bij een inburgeringsvoorziening hoort het afleggen van het examen.
Dus als een Turkse inburgeraar doorgaat met zijn inburgeringstraject is
het logisch dat hij ook examen doet.
Wellicht ten overvloede zij vermeld dat de Turkse inburgeraar alleen in
aanmerking komt voor een vergoeding als hij binnen drie jaar het
inburgeringsexamen met goed gevolg heeft afgelegd.
Mocht de Turkse inburgeraar, ondanks uw pogingen om hem te
motiveren verder te gaan met inburgering, zijn inburgeringstraject
voortijdig willen beëindigen, dan kunt u daar verder niets aan doen.
Handhaving op basis van de Wet inburgering is dan immers niet aan
de orde. U kunt geen boetes opleggen.
Voor boetes die in het verleden in het kader van de handhaving reeds
zijn opgelegd en betaald en waartegen geen rechtsmiddelen meer
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Er zijn in mijn gemeente verschillende Turkse inwoners die moeten
inburgeren in het kader van re-integratie. Moet/kan ik deze nog
handhaven?

Wordt de registratie in de portal van ISI automatisch aangepast of is dit
tevens een taak van de individuele gemeenten? Met ingang van welke
datum dienen de gegevens in portal aangepast te worden ?

openstaan, geldt dat zij formele rechtskracht hebben. Terugbetaling
aan de inburgeraars is derhalve in beginsel niet aan de orde.
Ik adviseer u nog niet geïnde boetes niet te innen.
De uitspraak van de CRvB inzake de inburgeringsplicht van Turkse
onderdanen brengt met zich dat handhaving op grond van de Wet
inburgering (resultaatsverplichting en termijn) niet meer kan/mag
plaatsvinden voor Turkse onderdanen. Handhaving van aan de
uitkering verbonden verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling blijft
op grond van de desbetreffende sociale zekerheidsregelgeving
vanzelfsprekend van kracht.
Er hoeft in ISI niets veranderd te worden.
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