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   kenmerk O.2.2.-17314.EL   

 Geachte woordvoerder,

In het Algemeen Overleg van 13 december a.s. bespreekt u ondermeer een aantal 

brieven en rapporten over inburgering. VluchtelingenWerk Nederland wil hiervoor graag 

haar input geven.

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald’

VluchtelingenWerk heeft vaak gewaarschuwd voor de risico’s van de invoering van de 

eigen verantwoordelijkheid en marktwerking bij inburgering. Recente beleidswijzigingen 

zijn ons inziens nog onvoldoende om de inburgering substantieel te verbeteren. De 

wijzigingen verlopen bovendien erg traag, terwijl  vaart is geboden. Voor veel 

nieuwkomers die de afgelopen jaren met hun inburgering zijn gestart of eerdaags starten,

valt er namelijk nog winst te behalen en is het hopelijk nog niet te laat.

De oorzaak voor de tegenvallende resultaten wordt al snel gezocht bij de nieuw-komers. 

Veel van de problemen bij inburgering zijn echter door de overheid zelf veroorzaakt. 

De redenen voor verlenging van de inburgeringtermijn1 laten dit duidelijk zien. De 

belangrijkste oorzaken voor een dergelijke termijnoverschijding zijn namelijk een lang 

verblijf in een Asielzoekerscentrum (AZC), late kennisgeving en lange wachttijden 

rondom examens. Van nieuwkomers wordt verwacht dat ze zich aan alle regels en 

termijnen houden en dit zou ook voor de overheid moeten gelden.  

1 Brief van 6 juli jl. (32824, nr.199): verlenging vanwege de lange wachttijd examens (pag. 5) en overige 

soorten verlengingen (Tabel 3.2 op pag. 17). 
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Huidige inburgering

Wat VluchtelingenWerk betreft geeft de minister daarom prioriteit aan het aanpakken 

van de problemen in de huidige inburgering, zodat deze voor de zomer 2018 zijn 

opgelost. Door de lange demissionaire periode is al veel kostbare tijd verloren gegaan. 

De inburgering van de grote groep vluchtelingen die in 2015/2016 is toegelaten, vindt nu

plaats. Wat de problemen en ons inziens noodzakelijke wijzigingen in de huidige 

inburgering zijn, kunt u lezen in de bijlage bij deze brief.

Toekomstige inburgering

Zoals gezegd zou wat ons betreft de prioriteit moeten liggen bij het verbeteren van de  

huidige inburgering alvorens vorm te geven aan de inburgering van toekomstige 

inburgeringsplichtigen. In de genoemde brief van 6 juli2 (onderaan pag. 12) staat: 

“Het inburgeringsbeleid is de afgelopen decennia regelmatig gewijzigd en hierin waren 

politieke keuzes vaak leidend. Daarnaast is er niet voldoende aandacht geweest voor 

evaluatie van de effecten van beleidswijzingen.” VluchtelingenWerk acht het daarom van 

groot belang om de resultaten van de wetsevaluatie te betrekken bij de uitwerking van het

regeerakkoord en de vormgeving van het nieuwe beleid. Voorkomen moet worden dat de 

inburgering opnieuw halsoverkop wordt gewijzigd op basis van louter politieke keuzes en 

vooronderstellingen. Het kabinet heeft eerder toegezegd uw kamer het evaluatierapport 

van de huidige inburgeringswet  voor het zomerreces van 2018 toe te zenden. 

VluchtelingenWerk 

VluchtelingenWerk is graag bereid om mee te denken met de uitwerking van de plannen 

voor een nieuw inburgerings- en integratiebeleid. Door de inzet van onze vele vrijwilligers 

weten wij als geen ander hoe het beleid uitpakt in de dagelijkse praktijk. Deze ervaringen 

kunnen veel nuttige informatie opleveren voor toekomstige beleid. Deze kennis stellen wij

graag ter beschikking.

 

Met vriendelijke groet,

Dorine Manson, 

Directeur bestuurder 

c.c. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Drs. W. Koolmees.

Bijlage 1. Problemen in de huidige inburgering

2 Brief van 6 juli jl. (32824, nr.199): verlenging vanwege de lange wachttijd examens (pag. 5) en overige 

soorten verlengingen (Tabel 3.2 op pag. 17). 
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