
Voortgangscijfers Inburgering 
Totaal Nederland

Nieuwkomers die in Nederland moeten inburgeren zijn verplicht Nederlands te leren en zich te verdiepen in de
Nederlandse samenleving, waarden en normen. Ook moeten zij hun mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt
verkennen. Dit wordt afgesloten met het inburgeringsexamen, dat bestaat uit zeven onderdelen: lezen, schrijven,
spreken, luisteren, kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM), Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA;
vanaf januari 2015) en het participatieverklaringstraject (PVT; vanaf oktober 2017).
De meeste inburgeringsplichtigen volgen hiervoor een cursus, maar zelfstudie is ook mogelijk. Een
inburgeringsplichtige bepaalt zelf welk type onderwijs het beste bij hem of haar past. 
Als een inburgeringsplichtige onvoldoende inkomsten heeft, kan bij DUO een lening worden verkregen van maximaal
10.000 euro voor de cursus en het examen. Asielmigranten die op tijd het examen halen, hoeven deze lening niet terug
te betalen. Andere migranten moeten de lening wel terugbetalen. Inburgeringsplichtigen hebben drie jaar de tijd om het
examen te halen. Als er omstandigheden zijn waardoor de inburgeringsplichtige niet goed kan studeren voor het
examen, kan een verlenging van de inburgeringstermijn worden verkregen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de
inburgeringsplichtige na aanvang van de inburgeringsplicht nog lange tijd in een AZC woont in plaats van in een
reguliere woning. Een nieuwkomer kan dan vaak nog niet in de uiteindelijke woonplaats met een cursus beginnen.
Analfabete inburgeringsplichtigen moeten eerst leren lezen en schrijven en mogen daarom maximaal twee jaar langer
over hun inburgering doen. Verder kunnen nieuwkomers vrijgesteld worden van de inburgeringsplicht of een ontheffing
krijgen. Vrijstelling vindt meestal plaats omdat de inburgeringsplichtige al andere diploma’s heeft gehaald waaruit
voldoende kennis van het Nederlands en de Nederlandse samenleving blijkt. Ontheffing vindt bijvoorbeeld plaats als
een arts heeft vastgesteld dat iemand vanwege psychische, verstandelijke of lichamelijke beperkingen niet in staat is
om aan de exameneisen te voldoen of als iemand minstens 600 uur les heeft gevolgd (bij een opleidingsinstelling met
het Blik op Werk keurmerk) en tenminste vier keer geprobeerd heeft om het examen te halen.
Als een inburgeringsplichtige na het verstrijken van de inburgeringstermijn verwijtbaar niet aan de inburgeringsplicht
heeft voldaan, volgt een sanctie. In de meeste gevallen betekent dit een boete van maximaal 1250 euro. Ook
belemmert het niet voldoen aan de inburgeringsplicht het verkrijgen van een sterker verblijfsrecht of het
Nederlanderschap. Als een inburgerings-plichtige een boete krijgt, volgt een nieuwe termijn van twee jaar om het
examen alsnog te halen. Als dat niet binnen deze termijn gebeurt, wordt de boete herhaald. Hieronder vindt u
informatie over het aantal inburgeringsplichtigen in Nederland sinds 2013 en de vorderingen die zij maken. Tevens
wordt deze informatie per gemeente gegeven. Indien een cohort uit 5 personen of minder bestaat, worden dan uit
privacyoverwegingen geen gegevens weergegeven.

Tabel 1: Hoeveel personen hebben voldaan aan de inburgeringsplicht?
Een inburgeringsplichtige heeft drie jaar de tijd om te voldoen aan de inburgeringsplicht. In de onderstaande tabel staat
het aantal personen dat in resp. 2013 t/m 2022 [0] inburgerings-plichtig is geworden. Asielmigranten hebben een
verblijfsrecht gekregen op basis van een asielverzoek. Nareizende familieleden vallen ook onder deze categorie.
Gezinsmigranten zijn personen die getrouwd zijn of gaan trouwen met een Nederlander [1]. Zij hebben via de Wet
inburgering in het buitenland (Wib) in hun land van herkomst al een beetje Nederlands geleerd voordat ze naar ons
land komen. In Nederland leren ze tijdens de inburgering de taal nog beter. Onder de categorie ‘overig’ vallen onder
meer familieleden van kinderen die onder het kinderpardon vallen en geestelijk bedienaren.
0 Gegevens over personen die in het lopende jaar inburgeringsplichtig worden, volgen in het komende jaar.
1 Met een partner met de Nederlandse nationaliteit of een (gewezen) inburgeringsplichtige partner
(met een andere verblijfsgrond dan asiel).
Noot: Bij het vergelijken van bestanden met verschillende peildata kunnen verschillen geconstateerd worden. Verklaringen
hiervoor zijn ondermeer het verhuizen van personen binnen Nederland, vertrek naar het buitenland, overlijden, gewijzigde
beschikking IND etc.
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Asielgerechtigde [2]  
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Voldaan 3.100 6.944 12.747 16.097 8.558 5.264 3.086 2.674 589 9

Ontheven 1.536 3.174 5.443 8.508 5.803 2.823 875 93 25 0

Nog inburgeringsplichtig 66 153 399 742 945 1.772 4.827 9.972 16.599 1.332

Totaal [3] 4.702 10.271 18.589 25.347 15.306 9.859 8.788 12.739 17.213 1.341

Gezinsmigrant  
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Voldaan 3.562 5.597 4.927 5.250 4.731 5.846 4.161 2.144 1.125 40

Ontheven 246 373 267 303 270 205 118 33 20 *

Nog inburgeringsplichtig 133 266 326 460 634 1.355 3.282 4.528 6.624 735

Totaal [3] 3.941 6.236 5.520 6.013 5.635 7.406 7.561 6.705 7.769 *

Overig  
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Voldaan 493 414 206 311 279 404 344 204 105 *

Ontheven 146 77 41 71 33 47 56 12 21 0

Nog inburgeringsplichtig 29 36 29 66 87 204 477 339 532 21

Totaal [3] 668 527 276 448 399 655 877 555 658 *

* Aantallen zijn te klein om te worden getoond i.v.m. privacy.
2 Nareizende familieleden vallen ook onder deze categorie.
3 Totaal aantal inburgeringsplichtigen inclusief personen die, na het behalen van het (inburgerings)examen of het verkrijgen
van een ontheffing of vrijstelling genaturaliseerd zijn, naar het buitenland zijn vertrokken, hun verblijfsdoel hebben gewijzigd of
zijn overleden. Personen die nog niet aan de inburgeringsplicht hebben voldaan en op peildatum zijn genaturaliseerd, naar het
buitenland zijn vertrokken, hun verblijfsdoel hebben gewijzigd  of zijn overleden worden niet meegenomen in de rapportage.
Dit leidt tot het afnemen van het totaal aantal inburgeringsplichtigen in de tijd. Indeling in de categorieën asiel, gezin en overig
wordt gebaseerd op het verblijfsdoel op de datum van de kennisgeving inburgeringsplicht. 

Resultaat van personen die inburgeringsplichtig werden in:

Resultaat van personen die inburgeringsplichtig werden in:

Resultaat van personen die inburgeringsplichtig werden in:

Bij de indeling over de jaren 2013, 2014, 2015 etc. wordt de dag aangehouden waarop de inburgeringsplichtige
officieel bericht krijgt over de inburgeringsplicht (kennisgeving inburgeringsplicht van DUO).
Als een inburgeringsplichtige heeft aangetoond in voldoende mate de Nederlandse taal te beheersen en voldoende
kennis te hebben van de Nederlandse maatschappij, is voldaan aan de inburgeringsplicht. Er is voldaan aan de
inburgeringsplicht als:
- Het inburgeringsexamen is gehaald;
- Het Staatsexamen NT2 is gehaald, inburgeringsplichtigen vanaf 2015 moeten daarnaast ook de examenonderdelen
KNM en ONA uit het inburgeringsexamen zijn gehaald, vanaf oktober 2017 moet ook het participatieverklaringstraject
zijn afgerond;
- Een vrijstelling van de inburgeringsplicht is gegeven op basis van een ander diploma.
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* Aantallen zijn te klein om te worden getoond i.v.m. privacy. Indien het totaal gemaskeerd of nul is, dan wordt er niets voor de taalniveau's
weergegeven.
4 Bij het gehaald hebben van alle vier taalvaardigheden (Lezen, Schrijven, Luisteren en Spreken).

Het inburgeringsexamen wordt afgenomen op taalniveau A2. Dit is het taalniveau dat nodig is voor eenvoudige
gesprekken. Als een inburgeringsplichtige een (beroeps)opleiding wil volgen of een baan zoekt, is vaak meer kennis
van het Nederlands nodig: bijvoorbeeld niveau B1 of B2. De examens die hierbij horen zijn de Staatsexamens NT2
(programma I voor B1 en programma II voor B2). Daarnaast kan een inburgeringsplichtige ook Nederlands leren en
tegelijkertijd een andere opleiding volgen. Bij het behalen van een Nederlandstalige MBO-/HBO- of universitair
diploma, volgt automatisch vrijstelling van het inburgeringsexamen. In de onderstaande tabel staat opgenomen
hoeveel personen het inburgeringsexamen hebben gehaald, hoeveel personen het Staatsexamen hebben gehaald en
hoeveel personen vrijstelling hebben gekregen omdat ze een ander diploma hebben gehaald.

Tabel 2: Op welk niveau is het examen gedaan?

Asielmigrant Examenniveau van personen die inburgeringsplichtig werden in:
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A2 (basisniveau) 2.483 5.791 10.645 13.976 7.411 4.354 2.564 1.928 512 7

B1 (nodig voor MBO-niveau 2, 3, 4) [4] 329 551 1.118 1.023 506 263 159 130 28 *

B2 (nodig voor HBO/Universiteit) [4] 214 420 854 959 494 362 228 450 109 *

Vrijstelling op basis van ander diploma 173 337 237 208 207 214 263 512 61 *

Gezinsmigrant Examenniveau van personen die inburgeringsplichtig werden in:
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A2 (basisniveau) 2.824 4.474 4.048 4.568 4.092 5.041 3.573 1.722 864 25

B1 (nodig voor MBO-niveau 2, 3, 4) [4] 313 421 326 233 204 215 128 76 48 *

B2 (nodig voor HBO/Universiteit) [4] 210 297 279 199 167 236 165 83 59 *

Vrijstelling op basis van ander diploma 266 384 307 270 293 360 353 314 214 10

Overig Examenniveau van personen die inburgeringsplichtig werden in:
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A2 (basisniveau) 341 260 148 233 227 326 263 137 66 *

B1 (nodig voor MBO-niveau 2, 3, 4) [4] 36 21 11 16 9 14 19 13 7 *

B2 (nodig voor HBO/Universiteit) [4] 18 15 15 6 19 16 21 11 10 0

Vrijstelling op basis van ander diploma 110 110 29 65 31 61 56 56 34 0
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Gemiddelde inburgeringstijd [5]
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Asielmigrant [2] 33 33 32 32 28 16 6 3 14 4

Gezinsmigrant 26 24 22 25 22 13 4 1 10 3

Overig 25 24 24 24 29 22 5 2 9 3

Totaal 29 29 28 30 25 14 5 2 11 3

Gemiddelde tijd (in maanden) tussen kennisgeving
en voldoen aan inburgeringsplicht voor personen
die inburgeringsplichtig werden in:

De onderstaande tabel geeft weer hoe lang het gemiddeld duurde om aan de inburgeringsplicht te voldoen als er geen
bijzondere vertragende omstandigheden meespeelden. De tabel geeft aan hoeveel tijd er gemiddeld zat tussen de
datum waarop de inburgeringsplichtige door DUO werd geïnformeerd over de inburgeringsplicht en de datum waarop
alle onderdelen van het examen zijn gehaald (inclusief examenonderdelen op NT2-niveau of andere vrijstellende
diploma’s). Personen die een ontheffing hebben gekregen, of een verlenging wegens alfabetisering of bijzondere
omstandigheden (zoals ziekte) worden niet meegenomen in de onderstaande tabel. Personen met een verlenging
wegens langdurig verblijf in een AZC worden wel meegenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 3: Hoe lang duurde het om aan de inburgeringsplicht te voldoen?

* Aantallen zijn te klein om te worden getoond i.v.m. privacy.
- Geen personen die voldaan hebben in de betreffende groep.

4Dienst Uitvoering Onderwijs - Servicecentrum Inburgering - Voortgangscijfers WI2013 Totaal Nederland - 2-1-2023



Boete eerste termijn
Peildatum: 2-1-2023

Boetes voor het verwijtbaar overschrijden van de eerste termijn door personen die
inburgeringsplichtig zijn geworden in:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Asielmigrant [2] 542 440 801 1.043 175 7 * * 0 0

Gezinsmigrant 753 901 990 994 353 21 * * 0 0

Overig 85 73 43 94 42 8 0 0 0 0

Totaal 1.380 1.414 1.834 2.131 570 36 * * 0 0

Als een inburgeringsplichtige na het verstrijken van de inburgeringstermijn van drie jaar verwijtbaar niet aan de
inburgeringsplicht heeft voldaan, volgt een boete. De inburgerings-plichtige krijgt daarnaast een nieuwe
inburgeringstermijn van twee jaar om alsnog aan de inburgeringsplicht te voldoen. Voordat DUO een boete oplegt,
krijgt de inburgeringsplichtige de kans om aan te tonen dat er alles aan is gedaan om het examen te halen. Als de
inburgeringsplichtige minstens 300 uur les heeft gevolgd bij een opleiding met Blik op Werk-keurmerk en twee
examenpogingen voor alle nog niet behaalde examenonderdelen heeft gedaan, wordt de termijnoverschrijding als ‘niet
verwijtbaar’ beschouwd [6]. De inburgerings-plichtige krijgt dan geen boete en een verlenging van twee jaar om alsnog
het examen te halen. Als de inburgeringsplichtige niet kan aantonen dat hij of zij in voldoende mate zijn of haar best
heeft gedaan, legt DUO de boete definitief op. In de onderstaande tabel staat het aantal boetes dat DUO definitief aan
inburgeringsplichtigen heeft opgelegd voor het overschrijden van de initiële termijn [7][8].

Tabel 4a+b: Hoeveel inburgeringsplichtigen hebben een boete gekregen?

* Aantallen zijn te klein om te worden getoond i.v.m. privacy.
5 De gemiddelde inburgeringstijd is niet definitief, de telling is enkel over personen die voldaan hebben.
6 Vier examenpogingen en 600 uur les kunnen leiden tot ontheffing van de inburgeringsplicht.
7 De inburgeringsplichtige kan nog in bezwaar of beroep gaan tegen de definitieve boete.
8 Een beperkt aantal personen ontvangt meerdere kennisgevingen inburgeringsplicht (bijvoorbeeld bij wijziging van de datum
bekendmaking van het verblijfsrecht), de cohortindeling is gebaseerd op de datum van de laatste kennisgeving. Soms loopt de
inburgeringsplicht echter door vanaf de datum van de eerste kennisgeving en daarmee lijkt de termijn korter dan deze
daadwerkelijk is.

Boete tweede termijn
Peildatum: 2-1-2023

Boetes voor het verwijtbaar overschrijden van de tweede termijn door personen die
inburgeringsplichtig zijn geworden in:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Asielmigrant [2] 97 80 29 * * 0 0 0 0 0

Gezinsmigrant 205 246 96 8 0 0 0 0 0 0

Overig 25 25 * * 0 0 0 0 0 0

Totaal 327 351 * * * 0 0 0 0 0

Als de inburgeringsplichtige na het verstrijken van de extra termijn van twee jaar niet aan de
inburgeringsplicht voldaan heeft, volgt na dezelfde procedure wederom een boete.
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Asielmigrant [2]  
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vertraging rondom start 3.784 8.319 16.791 21.639 10.961 6.528 4.529 2.066 1.939 42

Persoonlijke omstandigheden 1.034 2.245 2.352 2.884 1.562 523 166 67 39 *

Bijzondere situaties 564 2.103 11.730 14.538 11.299 9.101 8.477 12.678 635 *

Aantal personen met verlenging [9] 3.868 8.611 17.624 23.527 13.421 9.135 8.483 12.678 2.493 45

Aantal unieke personen met een verlenging die
inburgeringsplichtig werden in:

Als er omstandigheden zijn waardoor de inburgeringsplichtige niet goed kan studeren voor het
examen of verhinderd wordt om examen af te leggen, kan hij of zij een verlenging krijgen van de inburgeringstermijn. In
onderstaande tabellen wordt onderscheid gemaakt naar de situatie waarin de verlenging toegekend is:
- Vertraging rondom start: Verlengingen voor vertraging rondom de start van de
inburgeringstermijn, bijvoorbeeld om te alfabetiseren (maximaal twee jaar
verlenging) of omdat de persoon inburgeringsplichtig werd terwijl hij/zij nog meerdere
maanden in het AZC woonde.
- Persoonlijke omstandigheden: De inburgeraar is wegens persoonlijke omstandigheden (bijv.
zwangerschap of ziekte) niet in staat om een cursus te volgen of examen af te leggen. De duur
van de verlenging is afhankelijk van de duur van de persoonlijke omstandigheid.
- Bijzondere situaties: Door een bijzondere situatie ontstaat voor veel inburgeraars tegelijk
vertraging (bijvoorbeeld lange wachttijden bij DUO in 2017/2018 of het effect van de coronamaatregelen op inburgering
in 2020).

Tabel 5: Hoeveel personen hebben een verlenging gekregen van de inburgeringstermijn van 3 jaar?

* Aantallen zijn te klein om te worden getoond i.v.m. privacy.
9 Een persoon kan tijdens zijn inburgeringsplicht in verschillende situaties terechtkomen waarvoor telkens een verlenging
toegekend wordt. Het totale aantal personen met een verlenging is daarom geen som van de verschillende situaties waarin een
persoon een verlenging toegekend gekregen heeft, maar een telling van het aantal personen dat een verlenging heeft.

Gezinsmigrant
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vertraging rondom start 996 2.093 2.010 1.598 1.533 1.978 1.366 477 195 *

Persoonlijke omstandigheden 544 890 712 758 579 527 190 42 26 0

Bijzondere situaties 501 1.083 3.111 3.327 2.935 5.715 7.106 6.663 366 *

Aantal personen met verlenging [9] 1.474 2.819 3.825 4.016 3.370 5.861 7.141 6.672 561 7

Overig 
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vertraging rondom start 327 183 112 195 83 277 302 46 22 0

Persoonlijke omstandigheden 117 85 38 41 35 48 28 10 6 0

Bijzondere situaties 71 101 129 235 201 457 801 536 37 0

Aantal personen met verlenging [9] 355 251 180 304 228 486 806 536 60 0

Aantal unieke personen met een verlenging die
inburgeringsplichtig werden in:

Aantal unieke personen met een verlenging die
inburgeringsplichtig werden in:
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Toegekende leningen
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Asielmigrant [2] 4.439 9.944 18.200 25.031 14.962 9.475 8.330 11.547 15.474 1.092

Gezinsmigrant 1.217 1.934 1.756 2.098 1.899 2.273 1.994 1.515 1.607 68

Overig 386 233 122 157 128 185 476 164 113 *

Totaal 6.042 12.111 20.078 27.286 16.989 11.933 10.800 13.226 17.194 *

Inburgeringstermijn verloopt b
6 maanden
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Asielmigrant [2] * 15 30 92 196 338 927 * 0 *

Gezinsmigrant * 13 15 37 73 258 1.546 0 0 0

Overig * * * * * 21 159 0 0 0

Totaal * * * * * 617 2.632 * 0 *

Inburgeringstermijn verloopt 
6 tot 12 maanden
Peildatum: 2-1-2023

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Asielmigrant [2] * * 17 40 138 349 2.060 1.031 906 0

Gezinsmigrant 7 10 7 9 21 51 1.343 1.056 153 0

Overig * * * * * 16 208 80 8 0

Totaal * * * * * 416 3.611 2.167 1.067 0

Iedere inburgeringsplichtige krijgt drie jaar de tijd om aan de inburgeringsplicht te voldoen[10]. Soms wordt deze
periode verlengd, bijvoorbeeld omdat de inburgeringsplichtige eerst een alfabetiseringscursus nodig heeft, of omdat de
inburgeringsplichtige langdurig ziek is geweest. In de onderstaande tabellen wordt aangegeven voor hoeveel
inburgeringsplichtigen de (verlengde) termijn binnenkort verloopt. Dit betreft alleen inburgeringsplichtigen die nog niet
aan de inburgeringsplicht hebben voldaan. Tabel 7a geeft het aantal inburgeringsplichtigen met nog maximaal 6
maanden tot het einde van hun termijn en tabel 7b geeft het aantal inburgeringsplichtigen met meer dan 6 maanden,
maar minder dan 12 maanden tot het einde van hun termijn [8][11].

Tabel 7a+b: Voor hoeveel inburgeringsplichtigen verloopt de termijn binnenkort?

Aantal personen voor wie de inburgeringstermijn
binnen 6 maanden verloopt die inburgeringsplichtig
werden in:

Aantal personen voor wie de inburgeringstermijn
over 6 tot 12 maanden verloopt die
inburgeringsplichtig werden in [10]:

Leningen toegekend aan personen die inburgeringsplichtig
werden in:

Tabel 6: Hoeveel leningen zijn toegekend?
Inburgeringsplichtigen met een beperkt inkomen kunnen een lening afsluiten om hun taalcursus en examen te betalen.
Deze lening bedraagt maximaal 10.000 euro. In de onderstaande tabel staat hoeveel personen een lening hebben
afgesloten.

* Aantallen zijn te klein om te worden getoond i.v.m. privacy.
10 Voor het participatieverklaringstraject geldt een termijn van 1 jaar. Tabellen 7a en 7b hebben betrekking op de
inburgeringstermijn van 3 jaar.
11 Verlengingen op de inburgeringstermijn worden pas vanaf zes maanden voor het einde van de inburgeringstermijn
toegekend.
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Tabel 8: Voldaan, ontheven of nog bezig met PVT
Het participatieverklaringstraject (PVT) is per 1 oktober 2017 een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen (Wet
inburgering 2013). Het PVT bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de
participatieverklaring. Inburgeringsplichtigen moeten het traject binnen één jaar na reguliere huisvesting in de
gemeente (inschrijving in het BRP) doorlopen en de participatieverklaring ondertekenen. De gemeente is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject. Een ontheffing van deelname aan het traject
is mogelijk op basis van een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. 
In de onderstaande tabel is per doelgroep opgenomen hoeveel personen aan het traject hebben voldaan, het traject
nog niet hebben afgerond (nog PVT-plichtig) en hoeveel personen zijn ontheven [12][13]. 

* Aantallen zijn te klein om te worden getoond i.v.m. privacy.
12: Ontheffingen voor de inburgeringsplicht werken door naar de PVT-plicht. Daarnaast bevat deze categorie personen wier
PVT-plicht beëindigd is vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd.
13 De aantallen in tabel 8 kunnen niet met de aantallen in tabel 1 vergeleken worden. De termijn waarbinnen het PVT moet
worden doorlopen vangt aan bij reguliere huisvesting in de gemeente en dit is vaak op een later moment dan de start van de
inburgeringsplicht (tabel 1). De inburgeringsplicht is gebaseerd op de datum bekendmaking verblijfsrecht. Tenslotte moet nog
worden opgemerkt dat de plicht tot het doorlopen van het PVT niet geldt voor personen die inburgeringsplichtig zijn geworden
voor 1 oktober 2017.

Asielmigrant [12]  
Peildatum: 2-1-2023 Resultaat van personen die PVT-plichtig werden in:

2017 2018 2019 2020 2021

Niet voldaan * 88 243 838 3.013

Ontheven 12 76 94 464 98

Voldaan 747 7.204 6.462 9.448 12.551

Totaal * 7.368 6.799 10.750 15.662

Gezinsmigrant [12]  
Peildatum: 2-1-2023 Resultaat van personen die PVT-plichtig werden in:

2017 2018 2019 2020 2021

Niet voldaan 9 72 210 451 1.001

Ontheven 49 259 297 309 296

Voldaan 1.238 6.474 6.884 5.561 6.326

Totaal 1.296 6.805 7.391 6.321 7.623

Overig [12]  
Peildatum: 2-1-2023 Resultaat van personen die PVT-plichtig werden in:

2017 2018 2019 2020 2021

Niet voldaan 8 15 47 101 229

Ontheven 7 25 48 60 101

Voldaan 49 283 605 428 363

Totaal 64 323 700 589 693
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Tabel 9: Overschrijding PVT-termijn
Indien de inburgeringsplichtige niet binnen de termijn van 1 jaar het traject heeft afgerond (er is sprake van een
overschrijding van de termijn) wordt een nieuwe termijn vastgesteld van een jaar en wordt een boete opgelegd bij
verwijtbaarheid. De verwijtbaarheid wordt bepaald op basis van de reden van overschrijding zoals deze door de
gemeente in ISI is geregistreerd.
De boete kan herhaaldelijk worden opgelegd indien de inburgeringsplichtige ook niet binnen de nieuw vastgestelde
termijn aan de verplichting voldoet. In onderstaande tabel is het aantal overschrijdingen van de termijn naar doelgroep
opgenomen. Tevens is bij de overschrijdingen aangegeven of er sprake was van verwijtbaarheid.

2017 2018 2019 2020 2021

Niet verwijtbaar 235 1.582 1.353 2.698 4.172

Verwijtbaar 1e keer * 10 12 43 27

Verwijtbaar, tweede keer 0 0 * 0 0

Verwijtbaar, derde keer 0 0 0 0 0

Asielmigrant [2]  
Peildatum: 2-1-2023 Overschrijdingen bij personen die PVT-plichtig werden in:

* Aantallen zijn te klein om te worden getoond i.v.m. privacy.

Gezinsmigrant [2]  
Peildatum: 2-1-2023 Overschrijdingen bij personen die PVT-plichtig werden in:

2017 2018 2019 2020 2021

Niet verwijtbaar 222 938 1.055 1.263 1.622

Verwijtbaar 1e keer * 26 28 21 10

Verwijtbaar, tweede keer 0 * * 0 0

Verwijtbaar, derde keer 0 0 0 0 0

Overig [2]  
Peildatum: 2-1-2023 Overschrijdingen bij personen die PVT-plichtig werden in:

2017 2018 2019 2020 2021

Niet verwijtbaar 21 88 159 184 281

Verwijtbaar 1e keer * * 7 7 *

Verwijtbaar, tweede keer 0 0 0 0 0

Verwijtbaar, derde keer 0 0 0 0 0
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