
Factsheet nieuwe Wet inburgering voor Commissie Samenleving 17 november 2020 

 Brede intake: de gemeente brengt voor asielstatushouders objectief en op een uniforme manier de situatie van de persoon in beeld. Indien 
mogelijk wordt hier in het AZC al mee gestart. Daarbij gaat het onder andere om informatie of iemand analfabeet is, welke opleidingen er zijn 
gevolgd, praktische competenties, werknemersvaardigheden, werkervaring, leerbaarheid, motivatie/interesses en de mate van zelfredzaamheid. 
Er wordt gekeken naar zaken die een effect kunnen hebben op het inburgeringstraject, zoals gezinssituatie, sociaal netwerk en fysieke/mentale 
gezondheid. Voor gezinsmigranten moet ook een brede intake worden afgenomen in de eerste weken na vestiging in de gemeente. 

 Brugklas: de brugklas informeert de deelnemers over het leven in Nederland (o.a. gezondheidsvoorlichting en omgaan met geld) en haalt 
informatie op bij de inburgeringsplichtige om een zo compleet mogelijk klantbeeld te krijgen.

 Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP): een door de gemeente opgesteld plan gericht op het leren van de taal in combinatie met 
werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. Inburgeraars zijn verplicht hier aan mee te werken, ook als ze geen uitkering ontvangen.

 Gemeentelijke regierol: gemeenten zijn verantwoordelijk om een bij het PIP aansluitend inburgeringsaanbod te doen voor asielstatushouders. 
Daarnaast houdt de consulent de regie gedurende het gehele inburgeringstraject. 

 B1: het taalniveau bij het inburgeringsexamen wordt verhoogd van A2 naar B1. Dit is het taalniveau dat minimaal nodig is om een zo goed 
mogelijke startpositie op de arbeidsmarkt te hebben.

 Drie leerroutes met eigen leerdoelen: de onderwijsroute (gericht op het volgen van vervolgonderwijs), de (reguliere) B-1 route (gericht op het 
behalen van het inburgeringsexamen en werk) en de Z-route (gericht op actieve deelname aan maatschappij).

 Afschaffing leenstelsel: gemeenten worden verantwoordelijk voor voldoende inburgeringsaanbod en betalen dit uit de Speciale doeluitkering 
(SPUK) voor asielstatushouders. Gezinsmigranten zijn zelf verantwoordelijk voor betalen van het inburgeringstraject, waar nodig met een lening 
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 Keurmerk Blik op Werk: ook in nieuwe situatie blijft Blik op Werk toezien op de kwaliteit van het inburgeringsaanbod.



 Toetsing: de taalonderdelen en het onderdeel Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) van het inburgeringsexamen blijven centraal 
getoetst worden. De eindtermen van het onderdeel KNM worden opnieuw bezien en indien nodig gemoderniseerd. Het onderdeel Oriëntatie 
Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) komt te vervallen. Ook ontwikkelt het Rijk een verplicht af te nemen leerbaarheidstoets.

 Financiële zelfredzaamheid en ontzorgen: gemeenten betalen gedurende de periode waarin de asielstatushouder begeleid wordt naar 
financiële zelfredzaamheid de vaste lasten uit de uitkering, zoals huur en energiekosten en de verplichte verzekeringen. 

 Invoeringskosten: incidentele middelen zijn voor de inrichting van beleid en processen, inrichting van communicatie, werven en/of opleiden van 
consulenten en eventuele overige aanloopkosten.

 Uitvoeringkosten (structureel): middelen voor het uitvoeren van de brede intake en het opstellen van het persoonlijk plan Inburgering en 
Participatie (PIP), voortgangsgesprekken (klantmanagement), handhaven van het PIP, het financieel ontzorgen incl. begeleiding naar financiële 
zelfredzaamheid en beleid- en sturingsprocessen. 

 Inburgeringsvoorzieningen (SPUK-middelen): geoormerkt geld via de specifieke uitkering, ook wel SPUK-middelen genoemd. Met deze 
middelen moeten de leerroutes, maatschappelijke begeleiding, Participatieverklaringstraject (PVT), Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) 
en de tolkenvoorziening gefinancierd worden. 

 Doelgroep: de doelgroep van de nieuwe Wet inburgering blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige Wet inburgering, namelijk vreemdelingen 
die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk doel. Dit zijn zowel asielstatushouders en hun familie of gezinsleden als 
overige inburgeringsplichtigen (gezinsmigranten, geestelijk bedienaren en vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk 
humanitair verblijfsdoel).

 Het Participatieverklaringstraject (PVT): wordt geïntensiveerd van 4 naar 12 uur en moet minimaal bestaan uit een excursie of activiteit waar 
aandacht wordt besteed aan één van de Nederlandse waarden gelijkheid, vrijheid van religie of vrijheid van meningsuiting.

 De Module Arbeid en Participatie (MAP): (voorheen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt) krijgt een praktischere invulling doordat de inzet 
van een of meerdere praktische activiteiten verplicht wordt.

 Combinatie PVT en MAP: Gemeenten moeten naast aanbod van de drie leerroutes ook het Participatieverklaringstraject (PVT) en de Module 
Arbeidsmarkt Participatie (MAP) aanbieden. Het PVT en de MAP mogen gecombineerd worden aangeboden maar moeten binnen 18 maanden 
zijn doorlopen.



 Maatschappelijke begeleiding: Maatschappelijke begeleiding voor asielstatushouders bestaat uit: 1) hulp bij het regelen van 
basisvoorzieningen (wonen, werk, inkomen, zorg, verzekeringen en onderwijs) en 2) voorlichting over basisvoorzieningen in de Nederlandse 
samenleving. Onderdeel van de begeleiding is kennismaking met de lokale woonomgeving en de lokale samenleving. 

 Gezinsmigranten en overige inburgeraars: de brede intake, een PIP, MAP en PVT zijn ook voor deze groep verplicht. De leerroutes moeten 
zij zelf volgen. Hiervoor blijft het leenstelsel van DUO beschikbaar alhoewel deze doelgroep hier niet veel gebruik van maakt. 

 Handhaving: een inburgeringsplichtige die verwijtbaar niet op tijd aan zijn inburgeringsplicht heeft voldaan, krijgt een boete van DUO. Indien de 
inburgeraar onvoldoende meewerkt aan zijn traject krijgt hij een gemaximaliseerde boete van de gemeente.


