Vanuit AZC gehuisvest in gemeente:
Wat betekent dat voor inburgering?
Wat gebeurt er op het moment waarop een inburgeringsplichtige met
een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd vanuit het AZC wordt
gehuisvest in de gemeente?
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‘voorinburgering’
niet meer mogelijk

De termijn van tien weken
voor het vaststellen van
het persoonlijk plan
inburgering en participatie
(PIP) door het college begint te lopen.2
Het PIP geeft (onder meer) een beschrijving van de
manier waarop de inburgeringsplichtige aan zijn
inburgeringsplicht moet voldoen.

Het COA kan geen aanbod tot
voorbereiding op de inburgering
(‘voorinburgering’) in het AZC
meer doen.1 Meer informatie
over ‘voorinburgering’ is te
vinden op de website van het
COA.

N.B. De brede intake en de vaststelling van het PIP
kunnen al plaatsvinden na ‘koppeling’ van de
inburgeringsplichtige aan de gemeente (lees: vóór
inschrijving in de BRP van die gemeente). Daarbij
geldt: de brede intake in het AZC gaat voor op de
deelname aan ‘voorinburgering’.3

Start maatschappelijke begeleiding
De maatschappelijke begeleiding neemt een aanvang.4
Het gaat om begeleiding en ondersteuning bij het
regelen van praktische zaken en bij de kennismaking
met de Nederlandse samenleving en de specifieke
lokale omgeving.

Eventueel recht op bijstandsuitkering
en start ‘ontzorgen’
Een eventueel recht op een bijstandsuitkering kan (op zijn
vroegst) ingaan op het moment van inschrijving in de
gemeente die verantwoordelijk is voor huisvesting. Vanaf
de datum van het recht op een bijstandsuitkering, betaalt
het college zes maanden lang een aantal vaste lasten
vanuit die bijstandsuitkering (‘ontzorging’).5
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Achtergrondinformatie
De informatie op deze infographic is gebaseerd op Stb. 2021, 38 en op
het concept Besluit inburgering en de concept Regeling inburgering
zoals die zijn opgenomen als bijlagen bij Kamerstukken II, 2020/21, 35
483, nr. 66. Het definitieve Besluit inburgering en de definitieve
Regeling inburgering kunnen nog van de conceptversies afwijken.
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