
Gemeente Haarlem

Haarlem

Retouradres Postbus 511,2003PB Haarlem

Raadsfractie Trots
t.a.v. de heer A.P.D. van den Raadt

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorki esnummer 

E-mail 
Onderwerp

5 juli 2016 
2016/301395
E. Bakker, coördinator ‘sociaal programma statushouders’
023-5114250
edwinbakker@haarlem.nl
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statushouders

Geachte heer van den Raadt,

Op 26 mei jl. heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake inburgering van 
statushouders in Haarlem.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt.

Toelichting door Trots:
Afgelopen donderdag 19 mei en op eerdere momenten in 2015 in de commissie 
Samenleving heeft Trots Haarlem aan de orde gesteld dat de groep nieuwe 
Nederlanders die in 2013 Nederland binnen kwamen in 2016 het inburgering- 
examen gehaald moeten hebben.
Tevens is er nu in het AD van 26 mei 2016 het volgende artikel verschenen.
http://www.ad.nl/ad/nl/38261/Nieuws/article/detail/4308090/2016/05/26/Wie-niet-
inburgert-mag-toch-bliiven.dhtml

Trots Haarlem heeft de volgende vragen:
1. Hoeveel mensen in de gemeente Haarlem zouden eigenlijk al hun

inburgeringsexamen gehaald moeten hebben, maar hebben dat nog niet 
gehaald?

Antwoord:
Dit is niet bij ons bekend.
In 2012 heeft de toenmalige regering besloten dat inburgering niet langer een 
verantwoordelijkheid van gemeenten is, maar van de Rijksoverheid. De 
verantwoordelijkheid voor procesvoering is bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 
neergelegd en de inburgeraar is wettelijk zelf verantwoordelijk voor financiering, 
deelname, keuze opleider en resultaat.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden



2. Wat kan de gemeente doen zodat deze groep mensen alsnog het 
inburgeringsexamen halen?

Antwoord:
De gemeente heeft sinds 2012 geen rol en verantwoordelijkheid inzake het 
inburgeringsexamen.
De gemeente biedt huisvesting en, indien mensen hier niet zelf in kunnen voorzien, 
inkomen vanuit de bijstandsuitkering. Daarnaast subsidieert de gemeente 
Vluchtelingenwerk om statushouders maatschappelijk te begeleiden.
Het college wil nieuwe statushouders proactief ondersteunen in hun 
verantwoordelijkheid voor inburgering, integratie en maatschappelijke participatie. 
Daartoe heeft het college onlangs het ‘ sociaal programma statushouders’ 
vastgesteld. Hierin staat onder meer benoemd dat door het aanbieden van een taai
en oriëntatieprogramma en welzijnsactiviteiten statushouders zich beter kunnen 
voorbereiden op hun formele inburgeringstraject, inclusief het landelijke 
inburgeringsexamen. Hoewel het sociaal programma primair bedoeld en gericht is 
op ‘ nieuwe statushouders’ kijkt het college naar de mogelijkheden om ook huidige 
statushouders hiervan gebruik te kunnen laten maken.

3. Welke consequenties zijn er voor mensen die het inburgeringsexamen niet 
halen?

Antwoord:
Dit betekent dat wanneer zij hiervoor bij DUO een lening hebben afgesloten, - dit 
geldt voor bijna alle deelnemers aan het inburgeringsexamen-, deze lening niet 
wordt kwijtgescholden door DUO. Daarnaast komen zij niet in aanmerking voor 
een permante verblijfsvergunning en moeten zij bij het aflopen van hun tijdelijke 
verblijfsvergunning een nieuwe aanvraag indienen. Zij worden dan opnieuw in 
procedure genomen door het Rijk.

4. Wethouder Langenacker zei donderdag 19 mei dat inburgeraars wel tot 
J0.000 euro schuld maken om hun inburgeringsexamen te halen, hoeveel 
kost het gemiddeld om je inburgeringsexamen te halen?

Antwoord:
Hoeveel het gemiddeld kost is niet bij ons bekend, omdat de inburgeraar zelf 
verantwoordelijk is voor financiering, deelname, keuze van de opleider en het 
resultaat en DUO de leningen verstrekt.

5. En hoeveel mensen in de gemeente Haarlem hebben een schuld van 10.000 
euro of meer door hun poging het inburgeringsexamen te halen?

Antwoord:
De gemeente heeft geen inzicht in hoogte van schulden van Haarlemse 
statushouders bij DUO. Bij onze afdeling Schulddienstverlening zijn op dit moment 
geen signalen dat er statushouders met problematische schulden zijn als gevolg van 
de DUO-lening.
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6. Is de wethouder/ het college het met Trots Haarlem eens dat nieuwkomers 
het meeste kans hebben om vruchtbaar actief en productief aan de 
maatschappij een steentje bij te dragen wanneer zij ingeburgerd zijn?

Antwoord:
Ja, het college is het hier mee eens.

7. Graag ontvangen wij een overzicht welk percentage van mensen die niet 
ingeburgerd zijn werk hebben en zelfstandig in hun levensbehoefte voorzien 
en welk deel rond moet komen van een uitkering of bijstand.

Antwoord:
Over deze gegevens beschikken wij niet.

8. Welk plan heeft het college om mensen binnen redelijke termijn in te 
burgeren?

Antwoord:
De gemeente heeft geen plan om mensen in te burgeren omdat mensen wettelijk 
gezien zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering, dit beleidsmatig een 
verantwoordelijkheid is van de Rijksoverheid en dit procesmatig wordt ondersteund 
vanuit de landelijke dienst DUO.
De gemeente richt zich op huisvesting aan statushouders en alle andere 
maatschappelijke taken die het leven van statushouders ondersteunen, zoals 
verstrekken van bijstand, het bieden van programma’s die toeleiden naar werk 
vanuit de bijstand, gezondheidszorg, welzijnsactiviteiten, scholing voor jeugd en 
jongeren etc. In het ‘ sociaal programma statushouders’ heeft het college alle 
aanvullende activiteiten om statushouders in onze stad gelijke kansen te bieden in 
onze samenleving in kaart gebracht.

9. Wat gaat er gebeuren met de nieuwe Nederlanders die niet op tijd of 
helemaal niet inburgeren?

Antwoord:
Als iemand niet of niet op tijd slaagt voor het landelijke inburgeringsexamen, dan 
komt die persoon niet in aanmerking voor een permanente verblijfsvergunning. 
Deze persoon zal bij het aflopen van zijn of haar tijdelijke verblijfsvergunning een 
aanvraag voor verlenging moeten indienen. En komt dus opnieuw in het proces van 
aanvraag verblijfsvergunning terecht. Tevens wordt een verstrekte lening vanuit het 
DUO niet kwijtgescholden.

10. Nu de helft in 3 jaar niet slaagt voor inburgering kan dat dan aan de 
kwaliteit van de studie en het onderwijs liggen? Kan daar iets over gezegd 
worden? Opvallend is natuurlijk wel dat mensen in de koepel binnen een 
half jaar kunnen slagen en de groep van 2013 niet kan slagen binnen 3 
jaar, ziet het college daar nog een verklaring voor, of juist een 
aanknopingspunt die tot een hoger slagingspercentage kan leiden bij de 
2013 groep.
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Antwoord:
' Het taalaanbod waarvan vluchtelingen in De Koepel gebruik kunnen maken / 
hebben gemaakt, is geen onderdeel van het inburgeringstraject en -examen.
Het helpt hen wel bij hun taalontwikkeling en voorbereiding op het (mogelijke) 
officiële inburgeringstraject en -examen.

Taalcursussen als onderdeel van de verplichte inburgering zijn sinds 2013 vanuit de 
wetgeving geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. De landelijke wetgeving heeft 
bepaald dat de verantwoordelijkheid bij de inburgeraar zelf ligt.
Inburgeraars hebben de wettelijke plicht om binnen driejaar hun 
inburgeringsdiploma te halen. Om hun formele inburgeringsdiploma te behalen, 
kunnen zij bij de landelijke Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een lening 
afsluiten. Deze lening kan alleen worden aangewend om taalonderwijs in te kopen 
bij uitsluitend gecertificeerde bedrijven. De inburgeraar is verder vrij of en bij wie 
hij of zij het taalaanbod afneemt.
Het toezicht op het gecertificeerde taalonderwijs aan statushouders en de 
beoordeling op kwaliteit van het aanbod is geen gemeentelijke taak, maar een taak 
van de Rijksoverheid. Het Rijk laat dit uitvoeren door de organisatie 'Blik op Werk'. 
Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de bijlage waarin vanuit 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid antwoord wordt gegeven op 
gestelde Kamervragen over het inburgeringsexamen en het slagingspercentage.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,


