
Bijlage 2   DE WETSWIJZIGINGEN NA 1 JANUARI 2007

De Wet inburgering is op 1 januari 2007 in werking getreden. De gemeente dient ter 
uitvoering van de wet een aantal taken uit te voeren. Zo dient de gemeente onder andere 
te zorgen voor informatieverstrekking, het aanbieden van inburgeringvoorzieningen en 
handhaving. 

Wetswijzigingen i.v.m. Deltaplan
Kort na de invoering van de Wet inburgering, verschijnt het Deltaplan inburgering. Het doel 
van het Deltaplan is de verbetering van de kwaliteit van de inburgering door in te zetten 
op meer maatwerk, de versterking van verbinding tussen inburgering en participatie en 
vereenvoudigde regelgeving. Het kabinet heeft naar aanleiding van het Deltaplan 
inburgering besloten drie belangrijke maatregelen met terugwerkende kracht in te voeren:

1. Het college krijgt de bevoegdheid om aan iedere inburgeringsplichtige een 
inburgeringsvooziening aan te bieden (terugwerkende kracht tot 1 november 
2007); 

2. Het college kan een inburgeringsvoorziening aanbieden welke gericht is op het 
staatsexamen NT2 I of II (terugwerkende kracht tot 1 januari 2008) ;

3. Het college krijgt de bevoegdheid om in plaats van een inburgeringsvoorziening 
een taalkennisvoorziening aan te bieden (terugwerkende kracht tot 1 september 
2008).

Ad 1. 
Het college kon slechts aan een viertal doelgroepen een voorziening aanbieden.

- Inburgeringsplichtigen met een verblijfsvergunning asiel (verplicht aanbod);
- Inburgeringsplichtigen die geestelijk bedienaar zijn (verplicht aanbod);
- Inburgeringsplichtigen met een uitkering (extra doelgroep gemeente 2007);
- Inburgeringsplichtige oudkomers zonder inkomsten uit werk of uitkering (extra 

doelgroep gemeente 2007).

Alle anderen waren verplicht om zelf hun inburgering te regelen en te bekostigen.
In de loop van 2007 bleek landelijk dat het merendeel van deze groep niet in staat was 
om dat te doen. In het Deltaplan inburgering is toen aangegeven dat de wet gewijzigd zou 
worden. 

Het college kan met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2007 iedere 
inburgeringsplichtige/behoeftige een aanbod doen. In de verordening inburgering 2010 is 
opgenomen welke doelgroepen bij voorrang een aanbod kunnen krijgen van de 
gemeente. 

Ad 2.
Het college kan een inburgeringsprogramma aanbieden dat gericht is op het 
staatsexamen NT2 I of II. Deze wijziging heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 
januari 2008. Daarvoor kon alleen een programma aangeboden worden dat was gericht 
op het behalen van het inburgeringsexamen.
De exameneisen voor het inburgeringsexamen liggen op niveau 2. Voor hoogopgeleide 
Inburgeringsplichtigen/ behoeftigen is dat onder hun niveau. Zij zijn meer gebaat met het 
staatsexamen, mede omdat dat toegang geeft tot hogere opleidingen.

Ad 3.
Het college krijgt de bevoegdheid om in plaats van een inburgeringsvoorziening een 
taalkennisvoorziening aan te bieden aan inburgeringsplichtigen/behoeftigen die een MBO 
opleiding op niveau 1 of 2 volgt of gaat volgen. Deze wijziging heeft een terugwerkende 
kracht tot en met 1 september 2008. De noodzakelijke middelen kunnen bekostigd 
worden uit het participatiebudget.



Wetswijzigingen per 1 januari 2010
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet inburgering opnieuw gewijzigd. Het wetsvoorstel 
is op 1 december 2009 aangenomen door de Eerste Kamer. Het betreft wijzigingen op de 
volgende onderdelen: 

1. Het college kan de vrijwillige inburgeraars een inburgeringsvoorziening aanbieden;
2. Het college kan de inburgeraar een persoonlijk inburgeringsbudget aanbieden en 
3. Het harmoniseren van de handhavingstermijnen. 

Ad 1.
Met ingang van 1 januari 2010 is in de Wet Inburgering opgenomen dat gemeenten ook 
aan
vrijwillige inburgeraars een aanbod kunnen doen. Voorheen was dit geregeld in de 
Regeling vrijwillige inburgering 2007.
Door deze wijziging dienen de volgende zaken geregeld te worden in de verordening:

 De wijze waarop het college met de vrijwillige inburgeraar komt tot een passende
inburgeringsvoorziening en de informatieverstrekking;

 De wijze waarop het college de beleidsvrijheid invult daar waar het gaat om het
vaststellen van de eigen bijdrage van de vrijwillige inburgeraars;

 Daarnaast stelt art. 24f WI dat de Raad regels stelt over het niet nakomen van de
overeenkomst door het opnemen van een boetebepaling in de verordening (net als 

bij
een inburgeringsplichtige). 

Ad 2.
Sinds 1 januari 2007 bestaat de mogelijkheid voor inburgeraars om gebruik te maken van 
een Persoonsgebonden Inburgeringsbudget (PIB). Vanaf 1 januari 2010 is deze 
mogelijkheid ook in de Wet Inburgering opgenomen. Iedereen kan een PIB aanvragen en 
gemeenten kunnen in principe aan iedereen een PIB aanbieden. Het Rijk stelt hieraan 
geen eisen. 
Op welke wijze het PIB wordt ingezet, dient geregeld te worden in de verordening 
Inburgering. 

Ad 3.
In de wet is een handhavingstermijn voor alle groepen inburgeraars opgenomen, te weten 
3,5 jaar. Deze harmonisatie van termijnen betreft een wetstechnische aanpassing. 

Bovengenoemde wetswijzigingen leiden tot aanpassing van de verordening Wet 
inburgering


