
 

 
 
  
 
Dordrecht 25 mei 2020 

 

Geacht Drechtsteden bestuur (DSB), 
 
 
De Volkskrant heeft in de kant van 23 mei jl. melding gemaakt van grootschalige fraude bij taalscholen voor inburgeraars. 
De Nederlandse overheid wordt op grote schaal opgelicht doordat er betaald is voor lessen die nooit gegeven zijn. Ook  
wordt er met gemeenschapsgeld laptops en waardebonnen uitgedeeld. 
 
Het is kwalijk dat er taalbureaus zijn die gerund worden door personen die hier al asiel hebben gekregen. Een dergelijke  
handelswijze toont dan niet veel dankbaarheid voor de mogelijkheden die ze in Nederland krijgen.  
 
Omdat vanaf volgend jaar de gemeenten verantwoordelijk zijn voor dit deel van de inburgering, wil de regiofractie van de  
VVD dat er zoveel  mogelijk van dit soort malafide bureaus worden opgespoord en dat de verantwoordelijken worden 
vervolgd en gestraft. 
 
Ondanks dat we weten dat we hier geen bevoegdheid in hebben, vinden we als VVD Drechtsteden dat mensen 
die zich moedwillig laten gebruiken door malafide taalscholen en statushouders die dit soort bureau runnen, eigenlijk hun 
recht hebben verspeeld om hier te verblijven en dat hun verblijfstatus moet worden ingetrokken.  
 
Ik wil u de volgende vragen voorleggen: 

 

1. Kent u het bericht in de Volkskrant van 23 mei jl.? 

2. Hoe beoordeelt u de lakse reactie van het ministerie dat het volgend jaar aan de gemeenten is om 

dit soort fraude te voorkomen en dat ze daar nu voor zichzelf geen taak meer ziet weggelegd? 

3. Bent u het met me eens dat bureaus en de daarbij betrokken mensen die nu betrokken zijn bij dit 

soort fraude, geen rol meer mogen spelen in het nieuwe inburgeringstelsel? En wat denkt u daar 

aan te doen? 

4. Bent u bereid om een meldpunt in te richten alwaar statushouders of anderen die fraude zien, dit 

kunnen melden? 

5. Bent u al bezig met het maken van beleid m.b.t. de inburgering in het jaar 2021? 

6. Kunt u in het beleid ook rekening houden dat het wordt voorkomen dat er bij inburgerings- en 

taallessen betaald wordt voor lessen die nooit worden gegeven? 

7. Volgens het genoemde artikel in de Volkskrant is het zo dat indien iemand vier keer zakt voor 

inburgerings-examens en kan aantonen dat er minstens 600 uur onderwijs is gevolgd, dat er dan 

een ontheffing wordt gegeven van de inburgeringsplicht. Is dit ook het beleid binnen de 

Drechtsteden? 

8. Kunt m.b.t. de jaren 2017, 2018 en 2019 aangeven hoe vaak iemand is ontheven van de plicht tot 

inburgering en wat daar de reden voor was? 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J.C. van der Net 


