
                           
 
 
Tweede Kamer der Staten-Generaal  
Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
De heer M. Esmeijer (griffier)  
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag  
 
 
 
 
 
Houten, 18 februari 2019 
 
Ons kenmerk: RU2019020/HH/gvd  
Onderwerp:       Inburgering en integratie 
 
 
Geachte leden van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
 
Woensdag 20 februari vergadert u met minister Koolmees over inburgering en integratie. Op de 
agenda staat onder meer de tussenstand van de Veranderopgave Inburgering. De afgelopen periode 
zijn de NRTO, OVAL en de MBO Raad betrokken geweest in verschillende werkgroepen die de 
minister hebben geadviseerd rondom deze nieuwe wet Inburgering. We zijn positief over deze 
aanpak van het ministerie waarbij verschillende stakeholders zijn betrokken en hebben er 
vertrouwen in dat deze aanpak in de toekomst gaat leiden tot een goed werkbaar en succesvol 
inburgeringsbeleid. We geloven ook in de sleutelpositie die aan de gemeenten wordt toevertrouwd. 
Uiteraard volgen wij de verdere uitwerking van de wet en zullen we waar nodig onze inbreng aan het 
ministerie meegegeven. 
 
Totdat de nieuwe wet in werking treedt zal de huidige situatie in stand blijven maar verwacht de  
minister met een “dubbel slot” van een combinatie van diverse maatregelen en een regierol voor de 
gemeenten fraude tegen te kunnen gaan.  
 
Wij vinden uiteraard dat elke vorm van fraude tegengegaan moet worden en ondersteunen de 
noodzaak van de reeds genomen maatregelen zoals toezicht in de klas en extra financieel toezicht. 
Tegelijk moeten we waarborgen dat in de periode tot het ingaan van het nieuwe stelsel bonafide 
taalscholen hun diensten kunnen blijven aanbieden. Nu dreigen ROC’s en taalaanbieders met het 
OVAL en NRTO-keurmerk, die al jarenlang met passie en tot volle tevredenheid inburgeraars 
opleiden voor het inburgerings- en staatsexamen, onevenredig zwaar worden getroffen door 
oplopende administratieve en financiële lasten die samenhangen met deze maatregelen, waardoor 
hun bedrijfsvoering onder druk komt te staan.  
 
Wij vragen de minister dringend om voor taalscholen van wie uit het extra financiële toezicht en 
toezicht in de klas blijkt dat de financiële processen op orde zijn, de getroffen maatregel van achteraf 
declareren te heroverwegen en/of een financiële compensatiemaatregel mogelijk te maken voor 
gedupeerde bonafide aanbieders die een factuur niet uitbetaald krijgen omdat een inburgeraar niet 



meer bereikbaar is of weigert de laatste factuur te ondertekenen. Hiervoor doen wij graag concrete 
voorstellen. De goeden mogen – in het belang van adequate inburgering van nieuwkomers – niet 
lijden onder de kwaden. We moeten met elkaar voorkomen dat correcte opleiders zich nu gaan 
terugtrekken.  
 
Wij vragen de minister ook dringend om gelijktijdig met het verleggen van de regierol naar 
gemeenten de uiterst complexe praktijk en governance rond het keurmerk Blik op Werk kritisch te 
evalueren en te herzien. 
 
Vanzelfsprekend zijn we graag tot een nadere toelichting bereid.  

 
Met vriendelijke groet,  
 

   
   

Hans Hillen    Ton Heerts   Sieb Louwsma 
Voorzitter NRTO   Voorzitter MBO Raad  Voorzitter OVAL 
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