Beantwoording vragen uit Integraal Afwegingskader (IAK)
1. Wat is de aanleiding?
De wachttijden voor het afnemen van de examens oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
(ONA) zijn te lang. Daarom zijn in de brieven van 4 februari en 23 april 2018 maatregelen
aangekondigd (Kamerstukken II 2017/18, 23824, nr. 203 en nr. 220). Een van die maatregelen is
het introduceren van een vrijstelling voor werkenden voor het examenonderdeel ONA. Deze
maatregel past binnen de doelstelling van ONA om mensen aan het werk te krijgen. Wie reeds
zelfstandig op de Nederlandse arbeidsmarkt functioneert hoeft dit niet meer aan te tonen via het
examenonderdeel ONA.
2. Wie zijn betrokken?
Betrokkenen zijn inburgeringsplichtigen, personen die een sterker verblijfsrecht aanvragen en de
Dienst Uitvoering Onderwijs die de aanvragen voor vrijstelling van het ONA-examen zal
behandelen.
3. Wat is het probleem?
Inburgeringsplichtigen en mensen die verzoeken om sterker verblijfsrecht en die al actief zijn op de
Nederlandse arbeidsmarkt moeten examen doen voor het vak ONA terwijl ze doordat ze al werk
hebben, aantonen dat ze voldoende kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt hebben. Daarnaast is
er het probleem van de te lange wachttijden voordat er examen ONA kan worden gedaan.
4. Wat is het doel?
Doel is de huidige regelgeving in overeenstemming brengen met het kabinetstandpunt zoals
vastgelegd in de brieven aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2017/18 nr. 203 en nr. 220) dat
degene die moet voldoen aan het ONA-examen hiervoor vrijstelling kan krijgen als hij of zij over
voldoende werkervaring in Nederland beschikt. Hierdoor wordt het beleidsdoel (mensen aan het
werk helpen) nog altijd bereikt en worden de wachttijden tevens voor een deel teruggebracht.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
In wet- en regelgeving is vastgelegd aan welke vereisten inburgeringsplichtigen en mensen die
sterker verblijfsrecht willen krijgen, moeten voldoen. Zodoende moet een wijziging hierin ook door
overheidsinterventie (aanpassing besluit) worden vormgegeven.
6. Wat is het beste instrument?
In het Besluit inburgering is vastgelegd dat inburgeringsplichtigen het examenonderdeel ONA
moeten behalen. Om te zorgen dat degene die al werken vrijgesteld kunnen worden van die
verplichting is een wijziging van het besluit noodzakelijk.
7. Wat zijn de gevolgen?
De gevolgen zijn beperkt. Het wordt voor een specifieke groep inburgeringsplichtigen en voor een
specifieke groep mensen die verzoeken om een sterker verblijfsrecht mogelijk om vrijstelling voor
het examen ONA te krijgen. Dat betekent voor DUO dat zij aanvragen voor de vrijstelling moet
gaan beoordelen. Ook zorgt de vrijstelling ervoor dat de wachttijden deels worden teruggebracht.
Personen die het examenonderdeel wel moeten afleggen hebben zodoende ook baat bij de
vrijstelling.

