
BIJLAGE BEHOREND BIJ DE NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI

DOELGROEPEN INBURGERING

Er is een onderscheid tussen vreemdelingen die in Nederland verblijven en inburgeringsplichtig 
zijn en vreemdelingen die inburgeringbehoeftig zijn. Inburgeringsplichtigen moeten
inburgeren. 
Inburgeringsbehoeftigen zijn niet verplicht om in te burgeren. Om deel te nemen aan de 
Nederlandse samenleving is dit wel gewenst. Voor de uitvoering van de Wet inburgering is het 
van belang vast te stellen tot welke doelgroep een vreemdeling behoort (o.a. voor 
handhavingsverplichtingen en bekostiging). 

Wie zijn inburgeringsplichtig? (Wi-ers)
 Vreemdelingen: (westerse (bv amerikanen)  en niet-westerse
 Nieuwkomers * en oudkomers **

- tussen 16 jaar en 65 jaar
- duurzaam verblijf in Nederland
- niet 8 jaar tijdens leerplicht in Nederland verbleven

* oudkomers
Vreemdelingen die zich voor 1 januari 2007 in Nederland hebben gevestigd en niet onder de 
overgangsregeling WIN/WI vallen

** Nieuwkomers
Vreemdelingen die zich na 1 januari 2007 nieuw in Nederland vestigen
- Gezinsvormers en herenigers
- Asielmigranten
- Generaal pardonners

Wie zijn vrijwillige inburgeraars (Vi-ers)
 Doelgroep
- (genaturaliseerde) Nederlanders
- Burgers uit EU/EER en Zwitserland
- Antilianen en Arubanen

Ook vrijwillige inburgering bij Derdelander die:
 zich via EU land samen met Nederlandse partner in Nederland vestigt 
 zich voegt bij een EU partner: document is gekoppeld aan partner
 vestiging via EU land (Mvv, geen toeristen visum) waar aan inburgeringsverplichting is 

voldaan

Wie kan Nederlandse taal leren o.g.v. WEB gelden
De regio colleges verzorgen ook Nederlandse taallessen. Hiervoor worden de WEB gelden 
ingezet. Voor vreemdelingen die onder deze doelgroep vallen kunnen de inburgeringsgelden 
(nog) niet worden ingezet. 
 Alfabetiseren
 A1 en A2 voor niet Wi-ers en niet Vi-ers
 Indien niet Wi-er of Vi-er: B1 en verder
 Vreemdelingen die voor tijdelijk verblijf in NL is
 Ex deelnemers aan de Regeling 2007 (Vi-ers die het examen niet hebben gehaald. 
 Ex-deelnemers aan de Regeling inburgering allochtone vrouwen  zonder 

inburgeringsverplichting




