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Wie moet inburgeren? 

Veel mensen die langdurig in Nederland willen verblijven, zijn verplicht om in te 
burgeren. Deze ‘inburgeringsplicht’ geldt bijvoorbeeld voor personen met een 
asielvergunning en hun (nareizende) gezinsleden. Ook gezinsmigranten, die naar 
Nederland komen om bij hun (Nederlandse) partner, echtgenoot en/of kinderen te gaan 
verblijven, moeten in principe inburgeren. Met inburgeren wordt bedoeld dat de 
nieuwkomer de Nederlandse taal leert spreken en de Nederlandse samenleving leert 
kennen.  

Het doel is om alle ‘inburgeringsplichtigen’ snel en volwaardig aan de Nederlandse 
maatschappij mee te laten doen, het liefst via betaald werk. 

Inburgering is niet voor iedereen verplicht 

Iemand hoeft niet verplicht in te burgeren als diegene de nationaliteit heeft van: 

• een land uit de Europese Unie (EU); 
• Liechtenstein; 
• Noorwegen; 
• IJsland; 
• Zwitserland. 

Iemand hoeft in de meeste gevallen ook niet verplicht in te burgeren als diegene: 

• jonger is dan 18 jaar (zie de handreiking ‘Schoolgaande jongeren en inburgering 
vanaf 2022’ bij vraag 1.1 voor uitzonderingen) 

• ouder is dan de pensioengerechtigde leeftijd; 
• 8 jaar of langer in Nederland woonde toen diegene leerplichtig was; 
• Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding 

in de Nederlandse taal heeft; 
• tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld). 

Inburgeringsplicht 

In alle andere gevallen moet iemand verplicht inburgeren. De ‘inburgeringsplichtige’ 
krijgt hierover automatisch een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als 
iemand recht heeft op een tijdelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht, bijvoorbeeld 
tijdens het volgen van Nederlandse opleidingen, ontvangt die persoon geen brief van 
DUO. Zie de handreiking ‘Schoolgaande jongeren en inburgering vanaf 2022’ voor meer 
informatie. 

Nieuwe wet vanaf 2022 

Het kabinet heeft het inburgeringsstelsel veranderd. Iedereen die vanaf 1 januari 2022 
inburgeringsplichtig wordt, valt onder deze nieuwe regels. Mensen die vóór 1 januari 
2022 inburgeringsplichtig zijn geworden, vallen (ook de komende jaren) onder de oude 
regels (lees hier meer informatie over de “oude” Wet inburgering 2013). 

 

 

https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/handreiking_schoolgaande_jongeren_inburgering_1.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/handreiking_schoolgaande_jongeren_inburgering_1.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/onderwerp_bestanden/handreiking_schoolgaande_jongeren_inburgering_1.pdf
http://www.inburgeren.nl/


De belangrijkste veranderingen zijn: 

• De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun 
inburgering. Voor asielstatushouders doen zij dit vanaf het moment van 
koppeling  aan een gemeente.  

• Iedereen krijgt een  inburgeringstraject op maat. Dit gebeurt aan de hand van 
een brede intake. En het maken van een persoonlijk Plan Inburgering en 
Participatie (PIP) door de gemeente. Voor asielstatushouders betaalt de overheid 
de inburgering.  

• Gemeenten begeleiden ook gezinsmigranten en overige migranten. Zij betalen 
hun inburgering altijd zelf. De gemeente neemt een brede intake af en stelt 
daarmee de te volgen leerroute vast. Ook kan zij adviseren over een mogelijk 
passende onderwijsinstelling. 

• Inburgeringsplichtigen leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich 
goed kunnen redden in Nederland. Zo kunnen zij sneller deelnemen aan de 
Nederlandse samenleving. En hebben zij betere kansen op de Nederlandse 
arbeidsmarkt.  

• Een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse 
samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het 
volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van. 

Inburgeren via 3 nieuwe leerroutes vanaf 2022 

Vanaf 2022 bestaan er 3 leerroutes om in te burgeren: 

• De B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk. Inburgeringsplichtigen 
spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1. 
Tegelijk kunnen zij participeren door middel van (vrijwilligers)werk. 

• De onderwijsroute (O-route); een route vooral voor jongere 
inburgeringsplichtigen. Hierbij worden inburgeraars toegeleid naar regulier 
onderwijs waarmee de kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt worden vergroot.  

• De zelfredzaamheidsroute (Z-route); een route voor inburgeringsplichtigen voor 
wie de B1 route en de onderwijsroute niet haalbaar is. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk om aan asielstatushouders een sluitend 
inburgeringsaanbod te doen: dit aanbod bevat naast een van de drie leerroutes in ieder 
geval kennis van: 

• de Nederlandse maatschappij (KNM); dit is ook een onderdeel van de leerroutes 
• Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP), voorheen Oriëntatie op de 

Nederlandse Arbeidsmarkt; (ook voor gezinsmigranten) 
• en het participatieverklaringstraject (PVT). Ook voor gezinsmigranten 

 

https://www.inburgeren.nl/examen-doen/examen-ona.jsp
https://www.inburgeren.nl/examen-doen/participatieverklaring.jsp
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