
 

Advies inzake het ontwerp 

besluit en regeling inburgering  
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is 

bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en 

blinden. 

 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Drs. W. Koolmees 

Postbus 90801 

2509 LV Den Haag 

Datum: 23 september 2020 

Inhoud van de brief 

Geachte heer Koolmees, 

 

Bij brief van 2 september 2020, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) 

advies uit te brengen inzake het ontwerp besluit en regeling inburgering  (het ‘Besluit’ en 

de ‘Regeling’). 

 

HET BESLUIT EN DE REGELING 

 

Met de Wet inburgering 20.., waarover de Raad op 28 augustus 2019 heeft geadviseerd1, 

wordt een nieuw inburgeringsstelsel geïntroduceerd dat erop gericht is dat, 

• inburgeringsplichtigen snel een zo hoog mogelijk taalniveau bereiken, 

• kennis opdoen van de Nederlandse  maatschappij en 

• vanaf de start van het inburgeringstraject gaan participeren naar vermogen. 

 

Het Besluit bevat nadere regels met betrekking tot onder andere taken van gemeenten 

en de minister van SZW zoals deze uit de wet voortvloeien. Daarnaast bevat het Besluit 

nadere regels met betrekking tot de eisen van het keurmerk waarover cursusinstellingen 

op grond van de wet dienen te beschikken. Ook zijn uitgebreide bepalingen opgenomen 

over de noodzakelijke uitwisseling van (persoons)gegevens tussen de verschillende 

partijen en bevat dit besluit bepalingen omtrent de berekening van de uitkering en de 

verdeling daarvan die gemeenten jaarlijks zullen ontvangen voor de financiering van de 

inburgeringsvoorzieningen.  

 

De Regeling bevat nadere regels met betrekking tot de vrijstelling en ontheffing van de 

 
1 https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2019-32-advies-wet-inburgering.pdf 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2019-32-advies-wet-inburgering.pdf


 

2 

inburgeringsplicht, het inburgeringsexamen, verlenging van de inburgeringstermijn en de 

sociale lening. Daarnaast worden verschillende instellingen en organisaties aangewezen 

die bepaalde specifieke taken verrichten in het nieuwe stelsel. Verder bevat de Regeling 

bepalingen omtrent het bepalen van de hoogte van de boete als een 

inburgeringsplichtige de leerroute (verwijtbaar) niet tijdig heeft afgerond.  

 

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.2 

ADVIES 

 

Het Besluit en de Regeling geven de Raad geen aanleiding tot het maken van 

inhoudelijke opmerkingen. 

WERKLAST 

 

De Raad verwacht als gevolg van het Besluit en de Regeling geen substantiële wijziging 

van de werklast. 

 

TOT SLOT 

 

Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit en/of de Regeling op belangrijke 

onderdelen wordt gewijzigd of indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke 

werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld 

daarover aanvullend te adviseren.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

drs. P. Arnoldus  

Lid Raad voor de rechtspraak 

 

 
2 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een 
wettelijke adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de 

rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een 
adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de 
Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast 
van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling 
van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de 
rechtspraak. 
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