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Integratie aan de grens. De Wet inburgering buitenland in relatie tot 

internationaal immigratierecht. 

 

Samenvatting 

 

Probleemstelling en doel van het onderzoek 

 

Op 15 maart 2006 is de Wet inburgering buitenland in werking getreden. Op grond van deze wet 

moeten bepaalde groepen vreemdelingen, om tot Nederland te worden toegelaten, eerst in eigen 

land aantonen dat zij beschikken over basiskennis van het Nederlands en de Nederlandse 

samenleving. Zij doen dit door het afleggen van het inburgeringsexamen in het buitenland.  

De Wet inburgering buitenland markeert een omslag in het Nederlandse integratiebeleid. Dit 

beleid richtte zich eerder vooral op immigranten die reeds tot Nederland waren toegelaten en had 

voornamelijk tot doel om hen een positie te verschaffen die gelijk was aan die van de 

meerderheidsbevolking, zowel in juridisch als in sociaal-economisch en sociaal-cultureel opzicht. 

Het huidige integratiebeleid is echter mede gericht op het uitsluiten van immigranten van wie 

verwacht wordt dat zij niet succesvol zullen integreren. Integratie wordt zo een criterium voor het 

verlenen van verblijf en andere rechten.  

De Wet inburgering buitenland (‘Wib’) is aldus niet enkel een instrument van integratiebeleid, 

maar ook van immigratiebeleid. Eén gevolg van de invoering van deze wet is het ontstaan van 

een nieuwe beperking voor vreemdelingen die om toelating tot Nederland verzoeken. Deze 

beperking treft met name gezinsmigranten die in Nederland hun familieleven willen uitoefenen. 

De Wib is voorts niet gelijkelijk van toepassing op alle vreemdelingen die naar Nederland willen 

komen, maar vooral op de onderdanen van niet-westerse landen. Een ander gevolg is derhalve 

dat onderscheid wordt gemaakt, zowel tussen personen die wel of niet tot Nederland worden 

toegelaten, als tussen personen die, om voor toelating in aanmerking te komen, een examen 

moeten afleggen en degenen voor wie dit vereiste niet geldt.  

Uit het voorgaande volgt dat het inburgeringsexamen in het buitenland, dat tot doel heeft om 

de integratie in Nederland te versterken, tegelijkertijd afbreuk doet aan de verwezenlijking van de 

vrijheid en gelijkheid voor immigranten en hun familieleden. Deze tegenstelling, tussen gesloten 

gemeenschappen van bij elkaar betrokken burgers en universele beginselen van vrijheid en 

gelijkheid, is inherent aan liberale democratieën en komt ook tot uitdrukking in (inter)nationale 

juridische instrumenten waarin de positie van vreemdelingen ten opzichte van staten wordt 

gereguleerd. De invoering van nieuwe maatregelen, zoals de Wet inburgering buitenland, vraagt 

evenwel om een verduidelijking van de betekenis van deze instrumenten met betrekking tot 

dergelijke maatregelen. De onderhavige studie beoogt deze verduidelijking te verschaffen. Nu 

inburgeringseisen voor immigranten ook in andere landen worden ingevoerd (o.a. in 

Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) is het belang van deze studie 

voorts niet beperkt tot de Nederlandse situatie. 

 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft tot doel om het voorwerp van 

onderzoek nader toe te lichten. Dit deel bevat een beschrijving van het inburgeringsexamen in 

het buitenland, alsmede van de historische en politieke context waarin de Wib tot stand is 

gekomen. Ook wordt ingegaan op de doelstellingen van het Nederlandse integratiebeleid en van 



de Wib in het bijzonder. Het tweede deel schetst het juridische kader dat van toepassing is op 

integratie-eisen voor de toelating van vreemdelingen. Hier wordt een beschrijving en analyse 

gegeven van relevante bepalingen van internationaal, Europees en Nederlands constitutioneel 

recht, alsmede van de uitleg die daaraan gegeven is door de tot interpretatie bevoegde nationale 

en internationale instanties. Het doel van dit deel van de studie is tweeledig. Enerzijds wordt 

onderzocht wat de juridische normen zijn die staten, en Nederland in het bijzonder, moeten 

respecteren wanneer zij de toelating van vreemdelingen afhankelijk maken van integratie-eisen. 

Daarnaast vindt bovendien een beoordeling plaats van de rechtmatigheid van de Wib, en de 

toepassing daarvan, in het licht van deze normen.  

 

Deel I: Integratie en immigratie in Nederland 

 

Hoofdstuk 2 geeft, om te beginnen, een historisch overzicht van het Nederlandse integratiebeleid 

in de naoorlogse periode. Hierbij wordt vooral gekeken naar maatregelen gericht op Nederlandse 

taalverwerving en op oriëntatie op de Nederlandse samenleving. Tot aan de jaren zeventig was 

van een algemeen integratiebeleid geen sprake: er werd vanuit gegaan dat het verblijf van de 

meeste migranten tijdelijk was. Naarmate dit uitgangspunt werd losgelaten ontstond evenwel 

meer ruimte voor maatregelen die tot doel hadden om de integratie van migranten in Nederland 

te bevorderen. Begin jaren tachtig werd het Etnische Minderhedenbeleid ingevoerd en het belang 

van Nederlandse taalbeheersing erkend. Taalcursussen werden in eerste instantie vooral op ad hoc 

basis aangeboden, onder andere door werkgevers en gemeenten. Dit aanbod werd in de loop der 

jaren echter uitgebreid en geïnstitutionaliseerd, onder meer door de invoering van een 

kwalificatiestructuur voor Nederlands als tweede taal (‘NT2’) en de oprichting van Regionale 

Opleidingen Centra (‘ROC’s’) op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs. 

In 1994 vond een herijking plaats van het integratiebeleid, waarbij sterker de nadruk werd 

gelegd op het belang van actieve deelname aan de samenleving en zelfredzaamheid (‘actief 

burgerschap’). Om deze doelen te bereiken werd onder meer ingezet op de ontwikkeling van 

inburgeringsprogramma’s voor nieuwkomers, bestaande uit een cursus NT2, maatschappij- en 

beroepenoriëntatie en eventueel doorgeleiding naar vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt. In 

1998 kwam de Wet inburgering nieuwkomers (‘Win’) tot stand en werd deelname aan de 

inburgeringsprogramma’s verplicht gesteld op straffe van een boete.  

Na de inwerkingtreding van de Win werd in eerste instantie ingezet op verbetering van de 

uitvoering en het terugdringen van de wachtlijsten voor taalcursussen. In 2003 kondigde het, toen 

net aangetreden, kabinet-Balkenende II echter belangrijke veranderingen aan in het 

inburgeringsbeleid, waaronder een sterkere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van 

migranten, de invoering van een inburgeringsexamen en de koppeling van integratievoorwaarden 

aan verblijfsrechten. Deze veranderingen resulteerden in 2006 in de invoering van het 

inburgeringsexamen buitenland. 

De voorwaarde dat het inburgeringsexamen buitenland moet zijn behaald, voordat toelating 

tot Nederland wordt verleend, geldt voornamelijk voor vreemdelingen uit niet-westerse landen 

die naar Nederland komen omwille van gezinshereniging of -vorming. Het examen geldt voorts 

ook voor geestelijke bedienaren. Er is voorzien in verschillende uitzonderingsgronden, onder 

andere voor gezinsleden van asielgerechtigden en voor personen met een geestelijke of 

lichamelijke handicap.  Per 1 april 2011 is bovendien een hardheidsclausule ingevoerd. Op 

dezelfde datum is het niveau van het examen verhoogd (van A1-min naar A1) en is een Toets 



Geletterdheid en Begrijpend Lezen ingevoerd. Deze toets is toegevoegd aan de reeds bestaande 

Toets Gesproken Nederlands en het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving. Voor de 

voorbereiding op het examen is een oefenpakket beschikbaar, maar de Nederlandse overheid 

organiseert geen taalcursussen in landen van herkomst. Uit de rechtspraak tot nu toe blijkt dat de 

voorbereiding tot de eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat wordt gerekend, met als gevolg 

dat het ontbreken van voorbereidingsmogelijkheden niet tot ontheffing van het examen leidt. 

Na de inwerkingtreding van de Wib is de immigratie van personen die tot de doelgroep 

behoren in eerste instantie gedaald, maar inmiddels stijgt hun aantal weer. Er is niet gebleken dat 

de wet bepaalde groepen personen bij voorbaat van toelating uitsluit; informatie ten aanzien van 

analfabete immigranten is echter niet beschikbaar. Immigranten die het inburgeringsexamen 

buitenland hebben afgelegd zijn beter voorbereid op hun komst naar Nederland en hebben een 

iets betere schriftelijke taalbeheersing dan degenen die voor de Wib zijn gekomen. Het effect van 

de Wib op de integratie in Nederland op de langere termijn kon evenwel nog niet gemeten 

worden. 

 

In Hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op het Nederlandse integratieconcept en, daarmee 

samenhangend, op de doelstellingen van het integratiebeleid. Dit hoofdstuk laat zien dat het doel 

van het inburgeringsexamen buitenland ‘integratie door uitsluiting’ is: door geen verblijfsrecht te 

verlenen aan vreemdelingen van wie verwacht wordt dat zij niet succesvol zullen integreren, wil 

de Nederlandse wetgever het integratieproces in Nederland beschermen en bevorderen. De Wib 

is dus bedoeld om als selectiemechanisme te fungeren. Daarbij werd in eerste instantie de 

motivatie van immigranten om in Nederland te integreren als selectiecriterium aangewezen, 

hetgeen niet goed kon verklaren waarom de wet een resultaatsverplichting voorschreef. Bij de 

verhoging van het examenniveau, enkele jaren later, is echter aangegeven dat niet (slechts) 

motivatie maar opleiding en geletterdheid bepalend worden geacht voor iemands 

integratiecapaciteit. Door deze verzwaring van het selectiecriterium wordt de uitsluitende werking 

van het inburgeringsexamen versterkt.  

Zoals gezegd heeft de uitsluiting van migranten, die het gevolg is van de Wib, tot doel om het 

integratieproces in Nederland te beschermen. Een afweging is echter vereist tussen het belang 

van integratie (het belang van de ontvangende samenleving) en de belangen van individuen die 

om toelating tot Nederland verzoeken. Twee factoren zijn hierbij in ieder geval van belang: de 

mate waarin de Wib daadwerkelijk bijdraagt aan betere integratie en de reden waarom om 

toelating wordt verzocht (bijv. asiel of gezinshereniging). Betoogd is dat individuen een groot 

belang hebben om met hun gezin te kunnen samenleven in een land waarmee zij sterke banden 

hebben, zodat in dergelijke situaties inburgeringseisen niet aan toelating in de weg zouden 

moeten staan. 

In Hoofdstuk 3 wordt vervolgens ook ingegaan op de vraag wat in het Nederlandse beleid, in 

de periode tussen 1980 en 2010, onder ‘integratie’ is verstaan. Hier blijkt dat deze definitie in de 

loop der tijd aan verandering onderhevig is geweest. Onder het Etnische Minderhedenbeleid lag 

de nadruk op de versterking van de juridische en sociaal-economische gelijkheid van 

migrantengroepen en op het scheppen van ruimte voor culturele uitingen van minderheden. In 

de jaren negentig werd, als eerder gezegd, meer nadruk gelegd op actieve deelname aan het 

openbare leven en op zelfredzaamheid. De doelstelling van het integratiebeleid werd aangeduid 

als ‘actief burgerschap’; dit bracht rechten maar ook plichten met zich mee. Sociaal-culturele 

aspecten van integratie kregen in deze periode in eerste instantie weinig aandacht. Rond de 



eeuwwisseling begonnen cultuur en etniciteit echter een grotere rol te spelen, in die zin dat 

culturele en religieuze bindingen van migranten (met name niet-westerse migranten en moslims) 

als belemmeringen voor integratie werden gezien. In vervolg hierop werd bij de formulering van 

het ‘Integratiebeleid Nieuwe Stijl’, in 2003, sterk de nadruk gelegd op gemeenschappelijkheid en 

aanpassing van immigranten aan ‘de Nederlandse identiteit’, bijvoorbeeld door het leren van de 

Nederlandse taal en het accepteren van ‘Nederlandse normen en waarden’ (‘gedeeld 

burgerschap’). Tegelijkertijd werd ook de verantwoordelijkheid voor het integratieproces 

grotendeels bij immigranten neergelegd. Na de inwerkingtreding van de Wib, in 2007, is opnieuw 

een verandering in de integratiedoelstelling waar te nemen. Participatie in het publieke domein 

wordt weer als hoofddoelstelling van het beleid genoemd en er wordt minder aangestuurd op de 

eenzijdige aanpassing en verantwoordelijkheid van migranten. Sociale cohesie en identificatie met 

Nederland blijven echter een belangrijke rol spelen. Behalve een verhoging van de taaleisen leidt 

de gewijzigde integratiedoelstelling ook niet tot veranderingen in de inhoud van het 

inburgeringsexamen buitenland. Wel wordt dit examen vanaf 2009 duidelijker gepositioneerd als 

een instrument om vooral sociaal-economische participatie te bevorderen. 

Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met een korte beoordeling van de verschillende 

integratiedoelen die hierboven zijn beschreven. Het beginsel van individuele vrijheid brengt met 

zich mee dat staten niet van immigranten mogen eisen dat zij bepaalde normen en waarden 

onderschrijven of zich emotioneel betrokken voelen bij de ontvangende gemeenschap. 

Daarentegen zullen integratie-eisen eerder gerechtvaardigd zijn wanneer zij gericht zijn op het 

bevorderen van economische zelfredzaamheid, teneinde de welvaartsstaat in stand te kunnen 

houden. Van belang is dan wel dat eisen worden gesteld die de zelfredzaamheid van immigranten 

daadwerkelijk bevorderen (bijv. op het gebied van taal of opleiding). Kennis van, bijvoorbeeld, 

sociale normen, gewoonten of de geschiedenis van het gastland kan voorts gevraagd worden met 

als doel om de betrokkenheid bij het gastland te stimuleren of om de kansen van immigranten op 

participatie te vergroten. Een risico hiervan is echter wel dat een statisch of essentialistisch beeld 

van de cultuur van de ontvangende samenleving wordt geschetst, waardoor immigranten juist 

worden uitgesloten. Ten slotte kan een inburgeringsexamen, zoals ingevoerd in Nederland, 

slechts in beperkte mate bijdragen aan het bereiken van de genoemde integratiedoelstellingen.  

 

Deel II: inburgeringseisen in het immigratierecht 

 

A: Inburgeringseisen en fundamentele rechten 

 

Hoofdstuk 4 onderzoekt welke criteria met betrekking tot inburgeringseisen voortvloeien uit het 

recht op respect voor het gezinsleven. Een recht op gezinshereniging voor derdelanders 

(vreemdelingen die niet de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben) is neergelegd in de 

Gezinsherenigingsrichtlijn. Een soortgelijk recht vloeit niet voort uit Artikel 8 Europees Verdrag 

voor de Rechten van de Mens (EVRM), de Artikelen 17 en 23 Internationaal Verdrag inzake 

Burger- en Politieke Rechten (IVBPR) en de Artikelen 3, 9 en 10 Verdrag inzake de Rechten van 

het Kind (VRK). Deze bepalingen kunnen echter wel van toepassing zijn op aanvragen om 

gezinshereniging. Dit zal met name het geval zijn wanneer het gezinsleven niet kan worden 

uitgeoefend buiten de staat waar om toelating wordt verzocht, of wanneer daarvoor zware 

belemmeringen bestaan. Van een absoluut recht op gezinshereniging is evenwel geen sprake. De 

mogelijkheid om de toelating van gezinsmigranten afhankelijk te stellen van inburgeringseisen is 



uitdrukkelijk opgenomen in de Gezinsherenigingsrichtlijn. Ook de overige genoemde 

instrumenten staan toe dat de Verdragsstaten voorwaarden stellen aan gezinshereniging.  

De bevoegdheid van staten om inburgeringseisen te stellen is desondanks niet onbeperkt. De 

Gezinsherenigingsrichtlijn staat niet toe dat dergelijke eisen worden gesteld aan minderjarigen of 

aan gezinsleden van vluchtelingen, of dat zij tot gevolg hebben dat het recht op gezinshereniging 

zijn betekenis verliest. De Gezinsherenigingsrichtlijn, het EVRM en het IVBPR vereisen 

bovendien dat een op het individuele geval toegespitste afweging wordt gemaakt tussen het 

belang dat wordt gediend door de inburgeringseis en het belang van het gezin. Waar het 

laatstgenoemde belang zwaarder weegt dient gezinshereniging te worden toegestaan. Uit de 

Artikelen 3, 9 en 10 VRK volgt ten slotte dat aanvragen om gezinshereniging, waarbij kinderen 

betrokken zijn, op een positieve, humane en voortvarende wijze moeten worden behandeld en 

dat het belang van het kind daarbij een eerste overweging moet vormen.  

In deze studie zijn verschillende elementen geïdentificeerd welke bij de hierboven genoemde 

belangenafweging in beschouwing moeten worden genomen. De belangrijkste hiervan zijn: de 

aard van de band tussen de gezinsleden, de mogelijkheid om het gezinsleven elders uit te oefenen, 

de banden van het gezin met de ontvangende samenleving en de mate waarin de uitoefening van 

het gezinsleven door de inburgeringseisen beperkt wordt. Met betrekking tot deze laatste factor is 

betoogd dat dit afhankelijk is van omstandigheden als de kosten en het niveau van het 

inburgeringsexamen of –programma, de toegankelijkheid ervan, de beschikbaarheid van 

voorbereidingsmaterialen en –cursussen en de aanwezigheid van een ontheffingsmogelijkheid 

voor het geval de aanvrager er, ondanks aantoonbare inspanningen, niet in slaagt om aan de 

inburgeringseis te voldoen. Deze studie betoogt dat daarnaast de effectiviteit van de 

inburgeringseisen in de afweging moet worden meegenomen. 

Hoofdstuk 4 bekijkt tot slot in hoeverre de Wib in overeenstemming is met het hierboven 

beschreven toetsingskader. Dit toetsingskader laat in beginsel ruimte voor de voorwaarde dat 

gezinsmigranten voor het inburgeringsexamen buitenland moeten slagen voordat zij tot 

Nederland worden toegelaten. Verschillende omstandigheden kunnen echter maken dat deze 

voorwaarde in individuele gevallen toch disproportioneel zal zijn. Zo zal het door de invoering 

van de Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen voor analfabete gezinsmigranten feitelijk 

onmogelijk zijn geworden om het inburgeringsexamen te behalen. Andere omstandigheden die, 

alleen of in combinatie, kunnen maken dat toepassing van de Wib onevenredig is zijn het 

ontbreken van voorbereidingsmogelijkheden in sommige landen en het gegeven dat het voor 

sommige referenten (bijv. genaturaliseerde vluchtelingen) niet mogelijk is om het gezinsleven uit 

te oefenen in het land van herkomst omdat zij daar vervolging vrezen. De bestaande vrijstellings- 

en ontheffingsmogelijkheden onder de Wib zijn onvoldoende ruim geformuleerd om strijd met, 

met name, het IVBPR, het VRK en de Gezinsherenigingsrichtlijn te voorkomen. Ten slotte 

wordt door de Nederlandse autoriteiten onvoldoende onderkend dat in zaken waarbij kinderen 

betrokken zijn per geval moet worden vastgesteld wat hun belangen zijn en dat deze bij de 

besluitvorming een eerste overweging moeten vormen. 

 

In Hoofdstuk 5 is onderzocht welke juridische normen voortvloeien uit het recht op 

godsdienstvrijheid met betrekking tot inburgeringseisen voor de toelating van geestelijke 

bedienaren. Dit hoofdstuk behandelt Artikel 9 EVRM, Artikel 18 IVBPR en Artikel 6 Grondwet. 

Deze bepalingen bevatten in beginsel geen recht voor geestelijke bedienaren om tot een andere 

staat te worden toegelaten om daar hun godsdienstvrijheid uit te oefenen, noch voor 



godsdienstige gemeenschappen om een geestelijke bedienaar uit het buitenland aan te stellen. 

Desondanks zijn er twee situaties waarin inburgeringseisen voor de toelating van geestelijke 

bedienaren als beperkingen van het recht op godsdienstvrijheid kunnen worden beschouwd. De 

eerste is wanneer dergelijke eisen specifiek tot doel hebben om de uitoefening van 

godsdienstvrijheid te beperken of onmogelijk te maken. De tweede situatie is wanneer de 

weigering om een geestelijke bedienaar toe te laten feitelijk tot gevolg heeft dat de gemeenschap 

die om toelating verzoekt niet meer in staat is om haar godsdienstige activiteiten voort te zetten.  

Artikel 9 EVRM en Artikel 18 IVBPR staan beperkingen van de godsdienstvrijheid toe, mits 

deze bij wet voorzien zijn en proportioneel zijn in verhouding tot de één van de in die bepalingen 

genoemde doelen. Deze studie betoogt dat in ieder geval sommige door inburgeringseisen 

gediende belangen (het bevorderen van sociale cohesie, het waarborgen van respect voor 

grondrechten en constitutionele beginselen) onder de ‘bescherming van de publieke orde’ of van 

de ‘rechten en vrijheden van anderen’ kunnen worden gebracht. Inburgeringseisen voor 

geestelijke bedienaren mogen evenwel geen onderscheid maken tussen verschillende 

godsdiensten en mogen niet gebruikt worden om religieuze pluriformiteit tegen te gaan. De 

kennis en vaardigheden die geestelijke bedienaren bij het inburgeringsexamen moeten aantonen 

mogen ten slotte geen betrekking hebben op de wijze waarop zij hun functie vervullen of op 

normatieve opvattingen inzake religie of bepaalde religieuze interpretaties.  

Artikel 6 Grondwet staat beperkingen van de godsdienstvrijheid toe, mits deze zijn 

neergelegd in een wet in formele zin. 

Toetsing van de Wib aan de bovengenoemde regels laat zien dat het inburgeringsexamen 

buitenland voor religieuze bedienaren in beginsel niet in strijd is met het recht op 

godsdienstvrijheid. In de meeste gevallen zal het examen niet als beperking van 

godsdienstvrijheid kunnen worden aangemerkt. Een uitzondering doet zich echter voor wanneer 

de godsdienstige gemeenschap in Nederland haar activiteiten niet kan voortzetten zonder de 

religieuze bedienaar voor wie toelating wordt verzocht. In dergelijke situaties zal toepassing van 

de Wib disproportioneel zijn wanneer toelating daardoor onmogelijk wordt of voor lange tijd 

wordt uitgesteld. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen indien de geestelijke bedienaar analfabeet is. In 

dergelijke gevallen zal ontheffing van het inburgeringsexamen moeten worden verleend. Een 

relevante factor bij het bepalen van de proportionaliteit is ook in hoeverre het 

inburgeringsexamen voor geestelijke bedienaren daadwerkelijk bijdraagt aan betere integratie van 

de gemeenschappen die zij bedienen (effectiviteit). Dit aspect leent zich minder goed voor 

rechterlijke toetsing, maar had bij de evaluatie van de Wib wel bekeken moeten worden. 

Tot slot is vastgesteld dat het inburgeringsexamen buitenland geen discriminatie op grond 

van godsdienst oplevert. Het examen is weliswaar specifiek van toepassing op geestelijke 

bedienaren, maar heeft tot doel om de grenzen aan de godsdienstvrijheid te waarborgen en de 

scheiding tussen kerk en staat te beschermen. De bepaling van de doelgroep is dus gebaseerd op 

een redelijke en objectieve rechtvaardiging. De inhoud van het inburgeringsexamen is echter niet 

met het bovengenoemde doel in overeenstemming.  

 

Hoofdstuk 6 bespreekt, kort, een aantal bepalingen op grond waarvan internationale bescherming 

moet worden geboden tegen vervolging en andere vormen van onmenselijke behandeling (asiel). 

Geen van deze bepalingen laat ruimte voor het stellen van inburgeringseisen. Om de eenheid van 

het gezin te beschermen voorzien de onderzochte bepalingen bovendien in een recht op toelating 

voor de naaste familieleden van degene aan wie bescherming wordt verleend. Ook dit recht kan 



niet van inburgeringsvoorwaarden afhankelijk worden gemaakt. De Wib is niet van toepassing op 

personen aan wie een verblijfsvergunning asiel is verleend of hun gezinsleden en is aldus in 

overeenstemming met het bestudeerde internationale en Europese recht.  

 

B:Inburgeringseisen, EU-recht en internationale overeenkomsten 

 

Hoofdstuk 7 behandelt inburgeringseisen in relatie tot het vrije verkeer van personen binnen de 

Europese Unie. Op grond van het EU-Werkingsverdrag en de Verblijfsrichtlijn hebben EU-

burgers het recht om in andere lidstaten te verblijven dan die waarvan zij de nationaliteit hebben, 

zonder aan inburgeringseisen te hoeven voldoen. Zij hebben bovendien het recht om zich te 

laten vergezellen door hun echtgeno(o)t(e), minderjarige kinderen en ouders die te hunnen laste 

zijn; de toelating van deze familieleden is evenmin afhankelijk van inburgeringseisen. Voor de 

toelating van andere categorieën familieleden geldt dat in beginsel wel inburgeringseisen gesteld 

mogen worden, maar dat steeds moet worden gekeken of er persoonlijke omstandigheden zijn 

die tot toelating dwingen ook als niet aan deze eisen is voldaan (Art. 3 (2) Verblijfsrichtlijn). Op 

onderdanen van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (behalve de EU-lidstaten 

Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein) en op Zwitserse onderdanen zijn, respectievelijk, de EER-

Overeenkomst en de EG-Zwitserlandovereenkomst inzake het vrije verkeer van personen van 

toepassing. Deze verdragen bevatten regels die, voor zover het de mogelijkheid van 

inburgeringsvoorwaarden betreft, vergelijkbaar zijn met die voor EU-burgers en hun gezinsleden. 

Hoofdstuk 7 behandelt verder het recht van vrij verkeer van derdelanders (personen die niet 

de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben) op grond van de Langdurig Ingezetenenrichtlijn 

(‘LR’) en de Blauwe Kaartrichtlijn (‘BKR’). De LR staat lidstaten toe om inburgeringseisen te 

stellen aan derdelanders die naar een tweede lidstaat verhuizen nadat zij in de eerste lidstaat de 

status van langdurig ingezetene hebben verkregen. Dergelijke eisen mogen een voorwaarde 

vormen voor het toekennen van verblijf, behalve wanneer de derdelander al aan 

inburgeringseisen heeft voldaan om de status van langdurig ingezetene te krijgen. De richtlijn laat 

voorts ruimte voor verschillende soorten inburgeringseisen, waaronder een inburgeringsexamen. 

De bevoegdheid van de lidstaten wordt door de richtlijn echter ook beperkt: inburgeringseisen 

mogen met name niet zo’n zware belasting vormen dat het vrij verkeer van derdelanders effectief 

onmogelijk wordt gemaakt (bijv. door te hoge kosten of een gebrek aan 

voorbereidingsmogelijkheden). Daarnaast moet rekening worden gehouden met individuele 

omstandigheden, zoals medische problemen of analfabetisme; deze kunnen een grond voor 

ontheffing vormen. Inburgeringseisen moeten tot slot in overeenstemming te zijn met de door 

het EU-recht gegarandeerde fundamentele rechten, waaronder het discriminatieverbod. Met 

betrekking tot de familieleden (echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen) van langdurig ingezeten 

derdelanders geldt dat het verblijf in de tweede lidstaat niet van inburgeringseisen afhankelijk mag 

worden gemaakt, mits het gezins reeds gevormd was in de eerste lidstaat. 

De BKR bevat ten slotte een beperkt recht voor kennismigranten die houder zijn van een EU 

Blauwe Kaart om naar een andere lidstaat te verhuizen. Verblijf in die andere lidstaat kan niet 

afhankelijk worden gesteld van inburgeringseisen. Hetzelfde geldt voor de echtgeno(o)t(e) en 

minderjarige kinderen die reeds in de eerste lidstaat tot het gezin van de kennismigrant 

behoorden. Was het gezin nog niet gevormd in de eerste lidstaat dan mogen inburgeringseisen 

worden gesteld, maar pas nadat de gezinshereniging is toegestaan. In dit geval kan inburgering 

dus geen voorwaarde zijn voor verblijf. 



De Wib is niet van toepassing op personen die als ‘gemeenschapsonderdanen’ worden 

gekwalificeerd, hieronder vallen onderdanen van de lidstaten van de EU/EER en Zwitserland en 

hun familieleden. Tot de uitgezonderde categorieën behoren ook langdurig ingezetenen uit 

andere lidstaten, kennismigranten die in een andere lidstaat een Blauwe Kaart hebben gekregen 

en de familieleden van deze personen. Van strijd met de in dit hoofdstuk onderzochte Europese 

regels is aldus geen sprake. 

 

In Hoofdstuk 8 worden verschillende bi- en multilaterale verdragen besproken waarin bepalingen 

over toelating en verblijf zijn opgenomen. Ook wordt gekeken naar regels inzake arbeidsmigratie. 

Het hoofdstuk ziet in de eerste plaats op verdragen die zijn gesloten door de Europese Unie met 

derde landen. De Associatieovereenkomst EEG-Turkije bevat bepalingen die relevant zijn voor 

de toelating en het verblijf van Turkse onderdanen in de lidstaten van de EU. Artikel 41 (2) 

Aanvullend Protocol en Artikel 13 Besluit 1/80 staan lidstaten niet toe om nieuwe beperkingen te 

stellen aan het vrije verkeer van Turkse werknemers en zelfstandigen. Uit recente rechtspraak van 

het EU Hof van Justitie (‘HvJ’) kan worden afgeleid dat deze beperkingen ook in de weg zullen 

staan aan het stellen van inburgeringsvoorwaarden aan de toelating van deze Turkse onderdanen. 

Uit de rechtspraak van het HvJ kan bovendien worden afgeleid dat inburgeringsvoorwaarden in 

strijd zouden worden geacht met de non-discriminatienormen die zijn neergelegd in Artikel 9 

Associatieovereenkomst en Artikel 10 Besluit 1/80. De standstillclausules en non-

discriminatiebepalingen zijn ten slotte ook van toepassing geacht op de familieleden van Turkse 

werknemers en zelfstandigen, een motivering hiervoor is echter niet gegeven. 

In de tweede plaats is gekeken naar de Stabilisatie- en Associatieovereenkomsten die door de 

EU zijn gesloten met verschillende landen uit de westelijke Balkan (Albanië, Kroatië, Macedonië 

en Montenegro). Deze overeenkomsten bevatten verschillendende bepalingen inzake vrij verkeer; 

uit het onderzoek is echter gebleken dat deze niet zien op de toelating van onderdanen van de 

genoemde landen en dus niet aan inburgeringseisen voor toelating in de weg staan.  

Het onderzoek richt zich vervolgens op enkele bi- en multilaterale verdragen die door 

Nederland zijn afgesloten met andere landen. De Overeenkomst inzake verblijf en vestiging 

tussen Nederland en Suriname staat het stellen van inburgeringseisen voor toelating toe. 

Hetzelfde geldt voor het Europees Vestigingsverdrag en de bilaterale overeenkomsten met de 

Verenigde Staten en Japan. Met betrekking tot inburgeringseisen voor Amerikaanse en Japanse 

handelaren, ondernemers en hun gezinsleden eisen deze laatste verdragen echter wel dat deze 

nodig zijn voor het beschermen van de openbare orde, de volksgezondheid, de goede zeden of 

de openbare veiligheid. 

Regels inzake arbeidsmigratie zijn neergelegd in de EU Blauwe Kaartrichtlijn (‘BKR’, zie ook 

Hoofdstuk 7). De personele reikwijdte van deze richtlijn is beperkt. De toelating van 

derdelanders die recht hebben op een Blauwe Kaart kan echter niet van inburgeringseisen 

afhankelijk worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor hun familieleden. Enkele beperkingen inzake 

inburgeringseisen voor de familieleden van arbeidsmigranten vloeien ten slotte voort uit het 

Europees Verdrag inzake de rechtspositie van Migrerende Werkers (‘EVMW’) en uit het herziene 

Europees Sociaal Handvest (‘ESH’).  

Turkse werknemers, zelfstandigen en hun familieleden zullen doorgaans niet onder de Wib 

vallen: de meesten van hen zijn reeds uitgezonderd van het mvv-vereiste of hebben een 

verblijfsrecht voor een tijdelijk doel. Van een algemene uitzonderingsgrond voor deze groep was 

echter geen sprake, zodat het mogelijk was dat sommigen (met name geestelijke bedienaren) toch 



het inburgeringsexamen zouden moeten afleggen. De Associatieovereenkomst EEG-Turkije staat 

deze voorwaarde niet toe. Sinds september 2011 wordt de Wib niet meer toegepast op Turkse 

onderdanen, zodat strijdigheid met het Associatierecht niet langer aan de orde is. Een strijdigheid 

die wel voortbestaat betreft de toepassing van de Wib op familieleden van arbeidsmigranten uit 

Albanië, Moldavië of de Oekraïne, het EVMW staat dit niet toe. Voor overige familieleden van 

arbeidsmigranten volgt uit het ESH dat Nederland meer zou moeten doen om hen op het 

inburgeringsexamen voor te bereiden, bijvoorbeeld door het aanbieden van taalcursussen. 

 

C: Inburgeringseisen en gelijkheid 

 

In de Hoofdstukken 9, 10 en 11 wordt onderzocht welke normen met betrekking tot 

inburgeringseisen voortvloeien uit verschillende bepalingen inzake het recht op gelijke 

behandeling. Hoofdstuk 9 onderzoekt of, en om welke redenen, bij het stellen van 

inburgeringseisen onderscheid kan worden gemaakt tussen vreemdelingen op grond van hun 

nationaliteit of verblijfsdoel. Uit deze studie blijkt dat onderscheid op grond van nationaliteit in 

beginsel gerechtvaardigd kan zijn wanneer dit wordt gemaakt met het doel om internationale 

verplichtingen (EU-recht en bilaterale verdragen) na te komen of de buitenlandse betrekkingen 

van een staat te beschermen. De Nederlandse regering heeft daarnaast aangevoerd dat de 

onderdanen van bepaalde landen van inburgeringseisen zijn uitgezonderd omdat deze landen 

vergelijkbaar zijn met Nederland, zodat personen uit die landen geen integratieproblemen zullen 

ondervinden. Deze studie betoogt dat er onvoldoende verband bestaat tussen de 

vergelijkbaarheid van het land van herkomst en integratiecapaciteit, zodat het gemaakte 

onderscheid niet op deze grond gerechtvaardigd kan worden. 

Het verblijfsdoel (bijv. gezinshereniging of arbeid) kan een relevante factor zijn om te bepalen 

welke vreemdelingen aan inburgeringsvoorwaarden moeten voldoen en welke niet. Of dit zo is 

zal deels afhangen van de precieze integratiedoelstelling die wordt nagestreefd, zo kunnen 

arbeidsmigranten bijvoorbeeld worden uitgezonderd als het hoofddoel van het integratiebeleid is 

om economische participatie te bewerkstelligen. Een uitzondering kan voorts gerechtvaardigd 

zijn om te voorkomen dat belemmeringen worden opgeworpen voor categorieën immigranten 

die men juist wil aantrekken (bijv. kennismigranten).  

Uit het bovenstaande volgt dat er objectieve en redelijke redenen zijn op grond waarvan 

staten, bij het stellen van inburgeringseisen, onderscheid kunnen maken tussen vreemdelingen op 

grond van hun nationaliteit of verblijfsdoel. Een aantal van de genoemde 

rechtvaardigingsgronden houdt echter verband met de wens om andere belangen te beschermen 

(bijv. de betrekkingen met andere staten) en niet met de integratiecapaciteit van de betrokken 

vreemdelingen. Wanneer vreemdelingen toch op deze gronden worden uitgezonderd van 

inburgeringsmaatregelen is het waarschijnlijk dat dit de effectiviteit van die maatregelen nadelig 

zal beïnvloeden, hetgeen weer afbreuk zal doen aan de proportionaliteit van het gemaakte 

onderscheid. 

Zoals eerder beschreven is de Wib met name van toepassing op gezinsmigranten uit niet-

westerse landen; de wet maakt dus onderscheid op grond van zowel nationaliteit als verblijfsdoel. 

Behalve de reeds genoemde ongeschiktheid van het criterium van ‘vergelijkbaarheid van landen 

van herkomst met Nederland’, noemt deze studie verschillende punten van kritiek op de 

rechtvaardiging die de Nederlandse wetgever voor dit onderscheid heeft gegeven. Hierbij is met 

name genoemd dat, als gevolg van de verschillende uitzonderingen, de Wib slechts van 



toepassing is op ongeveer 15% van de immigranten din in Nederland worden toegelaten. Dit 

roept de vraag op of het belang dat door het inburgeringsexamen wordt gediend nog wel 

opweegt tegen het nadeel van de ongelijke behandeling. Desondanks is gesteld dat het gemaakte 

onderscheid de grenzen van de beleidsvrijheid (‘margin of appreciation’) van de Nederlandse 

wetgever niet overschrijdt, zodat het recht op gelijke behandeling niet wordt geschonden. 

 

In Hoofdstuk 10 wordt nader ingegaan op het verbod van discriminatie op grond van ras en 

etniciteit. Hoewel de Wib geen direct onderscheid maakt op deze gronden is denkbaar dat het 

inburgeringsexamen bepaalde etnische groepen harder raakt dan andere, waardoor wel sprake zijn 

van indirect onderscheid. Deze studie onderzoekt wat volgens verschillende juridische 

instrumenten onder ras en etniciteit wordt verstaan, wanneer inburgeringseisen een zodanig 

nadelig effect hebben op bepaalde groepen dat indirect onderscheid kan worden aangenomen en 

wanneer zulk onderscheid gerechtvaardigd is of juist verboden discriminatie oplevert. Bij deze 

laatste stap wordt onder andere aandacht besteed aan de toe te passen toetsingsintensiteit.  

Het inburgeringsexamen buitenland is, zoals reeds vermeld, slechts van toepassing op 

immigranten uit niet-westerse landen. Het bestaande juridische kader biedt onvoldoende grond 

om ‘niet-westerse migranten’ als zodanig als raciale of etnische groep aan te merken. Binnen de 

doelgroep kunnen voorts meerdere etnische groeperingen worden aangewezen. De analyse in dit 

hoofdstuk beperkt zich tot het bekijken van het effect van de Wib op Turkse en Marokkaanse 

minderheden. Vastgesteld wordt dat, van de groep personen die rechtmatig in Nederland verblijft 

en die in het huwelijk treedt, personen van Turkse of Marokkaanse herkomst vaker met het 

inburgeringsexamen buitenland worden geconfronteerd omdat zij vaker trouwen met een partner 

uit het land van herkomst. Van de vreemdelingen die om toelating tot Nederland verzoeken 

hebben vreemdelingen met de Turkse of Marokkaanse nationaliteit bovendien een veel hogere 

kans om het inburgeringsexamen te moeten afleggen dan sommige andere nationaliteiten. De wib 

maakt aldus indirect onderscheid op grond van etniciteit. Turkse onderdanen hebben ten slotte 

een lagere kans om voor het inburgeringsexamen te slagen dan andere vreemdelingen, dit verschil 

in slaagkans is evenwel niet zodanig groot dat dit indirect onderscheid oplevert.  

Om te beoordelen of het bovengenoemde indirecte onderscheid verboden discriminatie 

oplevert, moet worden gekeken of de door de Wib gediende belangen zwaarder wegen dan het 

nadeel van de ongelijke behandeling, en of nagestreefde integratiedoelstelling niet in dezelfde 

mate zou kunnen worden bereikt door middel van maatregelen die geen of minder onderscheid 

maken. Deze studie betoogt dat, vanwege de reeds kwetsbare positie van Turkse en Marokkaanse 

migranten in Nederland en het verhoogde risico op uitsluiting, bij deze beoordeling een strikte 

toetsing moet worden gehanteerd. Indien niet aangetoond kan worden dat het doel van de Wib 

niet met minder belastende maatregelen kan worden bereikt moet worden geconcludeerd dat 

inburgeringsexamen in het buitenland in strijd is met het verbod van discriminatie op grond van 

etniciteit. 

 

Ten slotte wordt in Hoofdstuk 11 aandacht besteed aan zogenaamde ‘omgekeerde discriminatie’, 

waarbij een staat EU-burgers uit andere lidstaten gunstiger behandelt dat de eigen onderdanen. 

Dit is ook het geval bij de Wib: het inburgeringsvereiste in het buitenland is van toepassing op 

gezinshereniging met Nederlandse onderdanen (mits zij geen gebruik hebben gemaakt van hun 

recht op vrij verkeer) maar niet op gezinshereniging met in Nederland verblijvende EU-burgers 

uit andere lidstaten.  



Het onderzoek toont aan dat er geen internationaalrechtelijke norm is die vereist dat staten 

hun eigen onderdanen ten minste een even gunstige behandeling moeten toekennen als 

vreemdelingen. Op gevallen van omgekeerde discriminatie zijn echter de ‘gewone’ 

internationaalrechtelijke en grondwettelijke bepalingen inzake het recht op gelijke behandeling 

van toepassing, wat betekent dat het onderscheid slechts is toegestaan indien daarvoor een 

redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat. Een dergelijke rechtvaardiging is in het geval van 

de Wib wel aanwezig, aangezien het onderscheid het gevolg is van de wens om 

Europeesrechtelijke verplichtingen op het gebied van het vrije personenverkeer na te leven. 

Hoewel kritiek mogelijk is op de proportionaliteit van het gemaakte onderscheid, wordt 

geconcludeerd dat de Nederlandse wetgever binnen de grenzen van zijn beleidsvrijheid is 

gebleven en er dus geen strijd is met het discriminatieverbod.  

Ten slotte is opgemerkt dat, hoewel omgekeerde discriminatie in sommige gevallen wel strijd 

met het discriminatieverbod kan opleveren, dergelijke strijd ook kan onstaan wanneer staten hun 

eigen onderdanen juist wel gezinshereniging toestaan onder gunstigere voorwaarden dan van 

toepassing zijn op vreemdelingen. Dit kan een reden zijn om de voorkeur te geven aan 

inburgeringsmaatregelen waarbij geen onderscheid wordt gemaakt, althans niet tussen 

staatsburgers en vreemdelingen. 

 

Conclusies  

 

In Hoofdstuk 3 is aangetoond dat het doel van het inburgeringsexamen buitenland is om het 

integratieproces in Nederland te bevorderen, door eisen te stellen aan de toelating van 

vreemdelingen van wie verwacht wordt dat zij niet succesvol zullen integreren. Uit het 

onderzochte toetsingskader blijkt dat de rechtmatigheid van dergelijke inburgeringseisen in 

belangrijke mate afhangt van de grond voor toelating. In het geval van personen die aanspraak 

maken op internationale bescherming is er geen ruimte om de toelating van inburgeringseisen 

afhankelijk te stellen. Hetzelfde geldt niet voor de toelating van gezinsmigranten en religieuze 

bedienaren. De toepasselijke juridische bepalingen stellen, met name bij gezinsmigratie, wel 

beperkingen aan de mogelijkheid om inburgeringseisen te stellen maar laten deze in beginsel 

open.  

Bepalingen inzake de toelating van vreemdelingen zijn ook te vinden in het EU-recht, bi- en 

multilaterale verdragen en verdragen inzake arbeidsmigratie.  De vraag of toelating op grond van 

deze bepalingen afhankelijk gesteld kan worden van inburgeringseisen veronderstelt een afweging 

tussen het belang van integratie enerzijds en, anderzijds, het belang van Europese eenwording, de 

bescherming van buitenlandse betrekkingen of economische belangen (arbeidsmigratie). De 

verschillende onderzochte instrumenten laten zien dat deze afweging niet steeds hetzelfde 

uitpakt. De meest vergaande beperkingen vloeien evenwel voort uit het EU-recht inzake het vrij 

verkeer van personen en, in iets mindere mate, uit de Associatieovereenkomst EEG-Turkije. 

Een andere vraag die in deze studie is behandeld heeft betrekking op het toepassingsbereik 

van inburgeringseisen. Gezien de integratiedoelstelling ligt het in beginsel voor de hand om 

inburgeringseisen alleen te stellen aan vreemdelingen die naar verwachting integratieproblemen 

zullen ondervinden. Daarvoor moet dan wel een geschikt criterium gevonden worden. Verder 

staat het recht op gelijke behandeling wel toe dat uitzonderingen op inburgeringseisen worden 

geformuleerd wanneer andere belangen dit vereisen (bijv. het economische belang of de 

buitenlandse betrekkingen). Het onderscheid dat van zulke uitzonderingen het gevolg is moet 



echter wel proportioneel zijn. Ten slotte moet rekening worden gehouden met de effecten van 

inburgeringseisen op etnische minderheden. Waar deze groepen worden benadeeld moet 

daarvoor een voldoende rechtvaardiging kunnen worden aangewezen. 

In deze studie is ook aandacht besteed aan verschillende integratiedoelen (o.a. sociaal-

economische participatie, culturele aanpassing, sociale cohesie). In Hoofdstuk 3 is met name 

betoogd dat inburgeringseisen niet gericht moeten zijn op het onderschrijven van bepaalde 

normen of waarden of op exclusieve loyaliteit met het land van ontvangst. De onderzochte 

juridische bepalingen bevatten evenwel geen specifieke normen met betrekking tot 

integratiedoelstellingen of de inhoud van inburgeringsexamens en –programma’s. Zij vereisen 

doorgaans slechts dat inburgeringseisen een legitiem doel dienen, zoals de bescherming van de 

openbare orde of de rechten en vrijheden van anderen. Daarnaast is betoogd dat uit verschillende 

mensenrechtenverdragen volgt dat inburgeringseisen niet gericht mogen zijn op het beperken van 

etnische, culturele of religieuze diversiteit. Ten slotte volgt uit het recht op godsdienstvrijheid dat 

inburgeringseisen geen inhoudelijke eisen mogen stellen aan geestelijke bedienaren met 

betrekking tot hun geloof of de uitoefening van hun functie. 

Tot slot is getoetst of de Wib in overeenstemming is met het geschetste juridische 

toetsingskader. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat toepassing van de Wib in 

individuele gevallen in strijd kan zijn met de bepalingen inzake gezinsleven en gezinshereniging. 

Ook is vastgesteld dat het inburgeringsexamen voor Turkse werknemers en zelfstandigen en hun 

gezinsleden in strijd is met het Associatierecht, deze strijdigheid is inmiddels opgeheven. Ten 

derde is gebleken dat, hoewel het juridische kader op dit punt nog weinig duidelijkheid biedt, er 

grond is om te betogen dat de Wib indirect onderscheid maakt ten aanzien van Turkse en 

Marokkaanse migrantengroepen. Indien voor dit onderscheid geen voldoende 

rechtvaardigingsgrond kan worden aangevoerd zal sprake zijn van verboden onderscheid op 

grond van etniciteit.  

Uit het voorgaande volgt dat het inburgeringsexamen, in de huidige vorm, op verschillende 

bezwaren stuit. Er zijn bovendien vraagtekens gesteld bij de effectiviteit, en daarmee de 

proportionaliteit, van de Wib. Het onderzoek laat echter ook ziet dat zowel aanpassing van de 

doelgroep als verhoging van de exameneisen op juridische bezwaren zou stuiten. Dit leidt tot de 

conclusie dat inburgeringseisen voor toelating, als maatregel om de integratie van immigranten in 

Nederland te bevorderen, aan belangrijke beperkingen onderhevig zijn. 

 

 

 


