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Adviesaanvraag ontwerp Besluit en Regeling
inburgering 20..

Geachte mevrouw Kremer,
Hierbij bied ik u ter consultatie het ontwerp Besluit inburgering 20.. en de ontwerp
Regeling inburgering 20.. inclusief de bijbehorende toelichtingen aan. Beide
ontwerpen strekken tot uitvoering van het wetsvoorstel voor een nieuw
inburgeringsstelsel (Wet inburgering 20..), dat op 2 juli jI. is aangenomen door de
Tweede Kamer. Met het nieuwe inburgeringsstelsel wordt beoogd om
inburgeringsplichtigen, de gemeenten en de Rijksoverheid optimaal in positie te
brengen zodat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren,
richting werk worden geactiveerd en volwaardig aan de Nederlandse samenleving
gaan deelnemen. De beoogde datum van inwerkingtreding van het nieuwe stelsel
is 1juli 2021.
Ik hecht aan de inbreng van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken en ontvang
uw reactie op zowel het ontwerp Besluit inburgering 20.. als de ontwerp Regeling
inburgering 20.. graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken na
dagtekening van deze brief.
Het ontwerp Besluit inburgering 20.. en de ontwerp Regeling inburgering 20..
zullen tevens via internet ter consultatie worden aangeboden.
Daarnaast maak ik u erop attent dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW), parallel aan dit traject, de volgende regeling in
(internet)consultatie brengt: een ontwerp Regeling van de Minister van OCW van
(datum), nr. MBO/(prozanummer), inzake het aanwijzen van het
taalschakeltraject als opleiding educatie en een wijziging van de Regeling
eindtermen educatie 2012 vanwege het vaststellen van eindtermen voor deze
opleiding (Regeling taalschakeltraject 20..). Deze regeling strekt tot uitvoering van
de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs die onderdeel uitmaakt van
genoemd wetsvoorstel en die samenhangt met de onderwijsroute in het nieuwe
inburgeringsstelsel. Op deze ontwerp regelingen kan separaat worden gereageerd
richting de minister van OCW.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw reactie met
belangstelling tegemoet.
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