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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z15417
Vragen van het lid Özdil (GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over de lange wachttijden voor uitslagen van de
inburgeringsexamens bij DUO (ingezonden 15 november 2017).
Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat de wachttijden voor de uitslagen voor het
examen inburgering inmiddels zijn opgelopen tot vijftien weken voor het
onderdeel schrijven en maar liefst achttien weken voor het onderdeel
spreken, en dat dit betekent dat wanneer een inburgeraar in november
examen doet hij of zij pas eind maart 2018 de uitslag krijgt?1
Vraag 2
Wat is de reden dat de uitslagen van deze examens zo lang op zich laten
wachten?
Vraag 3
Wat voor gevolgen heeft deze toegenomen wachttijd voor het recht om de
lening in een gift om te zetten als mensen binnen drie jaar het inburgergingsexamen halen?
Vraag 4
Deelt u de mening dat de wachttijd op de examenuitslag niet zou moeten
meetellen voor de periode van drie jaar om het inburgeringsexamen te
halen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Bent u ervan op de hoogte dat er statushouders zijn die gedurende de
wachttijd voor de zekerheid opnieuw examenonderdelen doen en daarvoor
extra geld moeten lenen, omdat zij zo lang in onzekerheid zitten of zij het
examen gehaald hebben?
Vraag 6
Deelt u de mening dat een overheid die zelf niet tijdig levert, geen tijdige
«prestaties» mag eisen van mensen?
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Vraag 7
Indien u de mening deelt dat de wachttijden onacceptabel lang zijn, welke
doelen stelt u zichzelf bij het verkorten van deze wachttijd en op welke
termijn?
Vraag 8
Bent u voornemens maatregelen te treffen om te zorgen dat deze wachttijden
drastisch verkort worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen?
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