
31 791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige
inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en
harmoniseren handhavingstermijnen)

E BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2010

In het debat over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering
(Kamerstukken I 2008–2009, 31 791, A) op 1 december 2009 heeft mijn
ambtsvoorganger toegezegd (Uw kenmerk: T01097) uw Kamer nader te
informeren over de voortgang van de inburgering in 2009.

Mijn ambtsvoorganger heeft toen de verwachting uitgesproken dat als
gemeenten op gelijke voet doorgaan we eind 2009 zouden uitkomen op
43 000 inburgeraars. Op basis van recente gegevens kan ik u nu melden
dat gemeenten in 2009 circa 49 000 inburgeringsvoorzieningen hebben
aangeboden. Er is dus erg hard gewerkt in de afgelopen periode.

Uw Kamer heeft gevraagd om een nadere uitsplitsing van de aantallen. Ik
ga achtereenvolgens in op de aantallen voorzieningen, duale voorzie-
ningen en examengegevens.

Voorzieningen

Gemeenten hebben in 2009 49 2561 voorzieningen aangeboden. Dit
betreft 46 190 inburgeringsvoorzieningen en 3 066 voorzieningen aan
personen die in het kader van de Regeling nalatenschap oude Vreemdelin-
genwet een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het merendeel van de
voorzieningen (78%) is aangeboden aan de doelgroep van verplichte
inburgeraars.

Duaal

Van de aangeboden voorzieningen heeft 48%2 een duaal karakter. Bij
duale voorzieningen wordt het leren van de taal gekoppeld aan het partici-
peren in de samenleving. Vormen van duale voorzieningen zijn inburge-
ring met (vrijwilligers)werk, re-integratie, ondernemerschap, (beroeps)op-
leiding of opvoedingsondersteuning.
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1 Stand Informatiesysteem Inburgering (ISI)
op 1 februari 2010.
2 In mijn brief aan uw Kamer van 8 februari jl.
heb ik aangegeven dat op basis van de
voorlopige gegevens over 2009, per 4 januari
2010, 46% van de gestarte voorzieningen in
2009 duaal was. Het huidige percentage van
48% is gebaseerd op de trekking uit het ISI op
1 februari 2010.
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Examengegevens

In 2009 zijn landelijk 17 582 personen geslaagd voor het inburgerings-
examen. Het slagingspercentage ligt op 75%1.

Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,
E. van Middelkoop

1 Dit betreft het aantal personen dat slaagt
voor het inburgeringsexamen (inclusief
herkansingen) ten opzichte van het aantal
personen dat heeft deelgenomen aan het
inburgeringsexamen (dat wil zeggen aan
minimaal 1 onderdeel deelgenomen inclusief
vrijstellingen).
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