Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen.

1. Wat is de aanleiding?
Met dit besluit en deze regeling worden enkele wijzigingen van het Besluit inburgering 2021 (Bi
2021) en de Regeling inburgering 2021 (Ri 2021) voorgesteld, onder andere in verband met de
aanpassing van het overgangsrecht van de Wet inburgering 2021. Het gaat om:
- Verlenging bij volgen van een niet-vrijstellende opleiding;
- Ambtshalve (gedeeltelijke) kwijtschelding lening in het Wi2013 regime;
- Ambtshalve draagkrachttoets in het Wi2013 regime;
- Begeleiding asielstatushouders Einde Lening nog Inburgeringsplichtig in het Wi2013
regime.
- Ontheffing van de inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen
(AGI) in het Wi2013 regime;
- Verlaging van het benodigde aantal examenpogingen van het onderdeel Oriëntatie op de
Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) ten behoeve van de verlenging van de
inburgeringstermijn op basis van aantoonbaar geleverde inspanningen (AGI) in het
Wi2013 regime;
Ook worden enkele wijzigingen van technische aard in het Bi 2021 doorgevoerd.
2. Wie zijn betrokken?
Inburgeraars, DUO en gemeenten
3. Wat is het probleem?
In de Regeling inburgering 2021 wordt geregeld dat het volgen van bepaalde opleidingen leidt tot
een tijdelijke vrijstelling van de inburgeringsplicht. Voor schoolgaande jongeren die op het
moment dat zij de inburgeringsplichtige leeftijd bereiken en een niet vrijstellende opleiding
volgen, biedt de bovenstaande regeling geen uitkomst. Zij worden op dat moment
inburgeringsplichtig. Met het onderhavige besluit wordt geregeld dat het volgen van een niet
vrijstellende opleiding een grond voor verlenging van de inburgeringstermijn is.
De Wet inburgering (hierna ook: de Wi 2013) en onderliggende regelgeving zijn per 1 januari
2022 ingetrokken. Deze wet- en regelgeving blijven echter van toepassing op iedereen die voor
deze datum inburgeringsplichtig is geworden. Het regime van de Wi 2013 zal daarom nog enkele
jaren van toepassing zijn op een grote groep inburgeringsplichtigen. De afgelopen jaren zijn er al
verschillende maatregelen genomen ter verbetering van de positie van de inburgeringsplichtigen
die vallen onder dit regime. Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is
een verkenning uitgevoerd naar verdere verbetermogelijkheden binnen de Wet inburgering. De
onderhavige aanpassingen komen voort uit deze verkenning. Met deze wijziging van het Besluit
inburgering 2021 worden enkele onderdelen van het regime van de Wi 2013 aangepast.
Tot slot worden enkele technische correcties aangebracht.
4. Wat is het doel?
Verlenging bij volgen van een niet-vrijstellende opleiding
Met de wijziging van het Bi 2021 en de Ri 2021 wordt het mogelijk om de inburgeringstermijn te
verlengen voor schoolgaande jongeren die op het moment dat zij de inburgeringsplichtige leeftijd
bereiken een niet vrijstellende opleiding volgen.

Aanpassingen in het Wi2013-regime
Dit besluit en deze regeling wordt uitvoering gegeven aan het op 14 april 2021 ingediende
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het
overgangsrecht. Het gaat in de deze regelgeving om het wegnemen van enkele hardheden en om
enkele begunstigende wijzigingen die zien op deze hardheden door te kunnen voeren.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Deze wijzigingen zijn begunstigende maatregelen die alleen via een aanpassing van de
regelgeving kunnen worden doorgevoerd.
6. Wat is het beste instrument?
Zie de antwoorden op vraag 5.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De regeldrukeffecten van de maatregelen in dit besluit zijn verwaarloosbaar.

