
 
Wet Inburgering 2022 
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Dit betreft een uitbreiding van de 

inburgeringswet die sinds 2013 van kracht is en heeft ten doel het inburgeren van ‘nieuwe’ 

Nederlanders oftewel vreemdelingen / vluchtelingen vanaf de leeftijd van 16 jaar tot AOW-

leeftijd. Er wordt hierin een verschil gemaakt tussen statushouders en gezinsmigranten. 

Voor kerken is het relevant te weten dat er tevens een inburgeringsplicht bestaat voor 

geestelijke bedienaren met een tijdelijke verblijfstatus. 

Het plan van de overheid is om de inburgeringsplichtige snel en volwaardig te laten 

meedoen aan de Nederlandse maatschappij. Er is middels een pilot programma, 

ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bestaande uit 

verschillende onderdelen, verdeeld over de verschillende gemeenten om dit plan uit te 

voeren. Het programma biedt gemeenten de middelen voor het implementeren van de 

nieuwe inburgeringswet. Dit betekent dat de gemeente de regie krijgt over het uitvoeren 

van de inburgering. 

De nieuwe wet inburgering geldt voor migranten die per 1 januari 2022 een verblijfstatus 

ontvangen. Voor deze groep inburgeraars geldt dat de kosten voor het inburgeren volledig 

wordt overgenomen door de gemeente.  

Omdat de gemeente nu de volledige regie krijgt per 1 januari 2022, heeft de gemeente ook 

regie over de oude inburgeringswet. Migranten die onder deze wet vallen laten zich 

inburgeren via DUO, waarbij zij een lening aangaan. Indien de inburgering binnen 3 jaren is 

afgerond, wordt deze lening omgezet in een gift. In uitzonderlijke gevallen, waarbij een 

nieuwkomer door omstandigheden niet binnen die 3 jaren kan inburgeren, wordt er nu in 

het kader van de nieuwe wet gekeken, hoe dat te compenseren. Er is hier nog geen hard 

beleid voor geformuleerd en het zal per geval beoordeeld worden. 

Voor de nieuwe wet inburgering zijn er leerroutes geformuleerd. De gemeente kijkt tijdens 

een breed intakegesprek met de nieuwkomer, welke route het beste past. Hier treft u 

stapsgewijs de regeling. 

1. B1 leerroute, de nieuwkomer moet slagen voor het inburgeringsexamen voor het 

beheersen van de Nederlandse taal op B1 niveau. In principe bepaalt de gemeente in 

overleg welke invulling het beste aansluit bij de capaciteiten, mogelijkheden en 

wensen van de nieuwkomer. 

2. Onderwijsroute, deze route is gericht op en het beheersen van de Nederlandse taal 

op B1 niveau en instroom in het regulier onderwijs (vanaf MBO). 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-44bfee03-844f-44a3-a427-5e7e6496f7cd/1/pdf/memorie-van-toelichting-wet-inburgering-20-versie-raad-van-state-27-jan-2020.pdf
https://www.uaf.nl/ondersteuning/inburgering/


3. Z-route, deze route betreft de zelfredzaamheidsroute, waarbij er rekening wordt 

gehouden met laaggeletterde nieuwkomers die bijvoorbeeld analfabeten zijn. Zij 

hoeven de Nederlandse taal slechts op B1 of A2 te beheersen, genoeg om mee te 

kunnen met de samenleving. 

Wat er verder anders is in deze nieuwe wet is dat de nieuwkomers die per 1 januari 2022 

een verblijfsstatus krijgen een taalniveau moeten halen van B1, dit is een niveau verhoging 

ten opzichte van de oude wet. DIVOSA heeft in samenwerking met verschillende partijen 

handreikingen beschikbaar gesteld. 

https://www.divosa.nl/onderwerpen/inburgering

