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Juridische bezwaren 
bij de • nieuwe 
in bu rgeri ngs plan nen 
In april jl. werden de kabinetsplannen omtrent inburgering uiteengezet in de . 
ContQurennota 'Herziening van het inburgeringstelsel'. Inmiddels is er met het oog op 
invoering van een inburgeringsplicht in het buitenland een wetsvoorstel Wet 
Inburgering in het Buitenland. Daarnaast zal een (wijzigings)wetsvoorstel verschijnen 
om de huidige Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) aan. te passen .aan de vo.orgestelde 
verplichte inburgering in Nederland voor oud- en nieuwkomers. Het door het kabinet 
ingezette wetgevingstraject voor een nieuw inburgeringsstelsel betekent een breuk 
met het verleden. Vraag is of de regering zich met de nieuwe wet!feving houdt aan 
internationale verdragen. 

DOOR JOELLE DE POORTE 

Het onderwerp inburgering krijgt een sterke juridische invalshoek, in tegenstelling tot de 'wel
zijnsinsteek' die tot nu toe gold. Wanneer de nieuwe wetgeving in werking treedt, ontstaat een 
inburgeringsplicht voor nieuwkomers en voor oudkomers. In beginsel slaat de inburgeringsplicht 
op alle oudkomers, ook zij die al tientallen járen in Nederland verblijven en over de Nederlandse 
na,tionaliteit beschikken. De inburgeringsplicht houdt niet, zoals op dit moment, een inspannings
verplichting in, maar brengt een resultaatsverplichting met zich mee om het inburgeringsexamen 
in land van herkomst én het inburgeringsexamen in Nederland te halen. Ook ontstaat een meld
plicht die met zich meebrengt dat de inburgeraar zich op verschillende momenten bij de gemeen
te meldt. De consequenties van het niet-nakomen van deze verplichtingen bestaan uit bestuur
lijke boetes en de onmogelijkheid een zelfstandige verblijfsvergunning of een vergunning voor 
onbepaalde tijd regulier of asiel te verkrijgen. Juridische argumenten die tegen deze sancties kun
nen worden ingezet zijn onder meer het recht op gezinsleven èx artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het vertrouwensbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel 
en het non-discriminatiebeginsel zoals dat is neergelegd in nationale, Europese en interriationale 
regelgeving. 

Onderscheid naar nationaliteit 
Door invoering van de inburgeringsplicht in het buitenland wordt de ongelijkheid tussen men

sen met verschillende nationaliteiten die naar Nederland willen komen groter. In de nieuwe regels 
komt te staan dat mensen afkomstig uit een land waarvoor geen mvv-plicht (machtiging tot voor
lopig verblijf, een soort inreisvisum) geldt, die naar Nederland willen komen geen basisexamen 
hoeven. af te leggen. Dit zijn naast de EU/EER-lidstaten l de volgende landen: de Verenigde Staten, 
Nieuw-Zeeland, Japan, Australië, Canada en Zwitserland. Voor mensen afkomstig uit deze landen 
verandert er dus niets, voor anderen wordt een nieuwe toelatingsvoorwaarde in het leven geroe
pen. Dit kan strijd opleveren met het non-discriminatiebeginsel op grond van nationaliteit, zoals 
dit is neergelegd in onder meer artikelen 14 EVRM en 26 Internationaal Vérdrag voor de bescher
ming van Burger- en Politieke Rechten (IVBPR). In artikel 14 EVRM is bepaald dat het genot van de 
rechten en· vrijheden in het verdrag vermeld, moet worden verzekerd zonder enig onderscheid op 
welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, natio
nale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte 
of andere status. !n artikel 26 IVBPR staat een soortgelijke formulering. Of!derscheid naar nationa
liteit kan slechts door zeer gewichtige redenen worden gerechtvaardigd. Het is zeer de vraag of 
het doel (jat wordt beoogd met de inburgeringsplicht in land van herkomst (vermindere~ achter
stand nieuwkomers) dit önderscheid rechtvaardigt. Het brengt immers met zich mee dat een erg 
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moeilijk lerende Chinees niet in staat zal zijn naar Nederland te kOmen om zich bij zijn echtgeno
te te vestigen en een japanner in precies dezelfde omstandigheden wel. 
Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) zei over deze kwestie: "Het gaat hier [niet
mvv-plichtige landen, jdP] om landen die in cultureel, sociaal-economisch en maatschappelijk 
opzicht vergelijkbaar zijn met de Europese landen. Hun onderdanen beschikken in het algemeen 
reeds over een zeker inzicht in de sociale verhoudingen zoals wij die in Nederland kennen, en 
over inzicht in de in Nederland geldende waarden en normen. Zij zullen voor hun komst naar 
Nederland nog geen Nederlands spreken, maar beheersen veelal het .Engels. Dat alles vergemakke
lijkt de aansluiting bij de Nederlandse samenleving en daardoor dreigt er voor hen na aankomst in 
Nederland ook geen isolement. Zij hebben in het algemeen reeds bij aankomst een zekere voor
sprong ten opzichte van andere migranten die zich duurzaam in Nederland willen vestigen." 
Hierin ziet de minister voldoende grond om het onderscheid te rechtvaardigen. Naar mijn mening 
is dit aanvechtbaar. Als uitgangspunt voor de beleidskeuze worden algemene overwegingen 
gebruikt ten aanzien van onderdanen'van bepaalde landen. Een toets aan genoemde discriminatie
verboden is echter steeds een toets in ieder individueel geval. 
Ook is het de vraag of de ingenomen posities wel altijd houdbaar zijn. Kun je in zijn algemeen
heid stellen dat japan in cultureel opzicht vergelijkbaar is met de Europese landen? Verder wordt 
het argument dat de meeste mensen uit de vrijgestelde landen Engels spreken selectief gebruikt. 
Zo zijn er genoeg landen waar een aanzienlijk aandeel van de bevolking de Engelse taal machtig is 
waarvoor het inburgeringvereiste wel gaat gelden, zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Nigeria. 

Recht op gezinsleven 
De inburgeringsplicht in het buitenland kan voor gezinsherenigers met zich meebrengen dat een 

inbreuk wordt gemaakt op hun recht op gezinsleven ex artikel 8 EVRM. Voor sommige mensen zal 
het inburgeringvereiste immers met zich meebrengen dat zij niet naar Nederland kunnen komen, 
omdat het hen niet lukt te slagen voor het inburgeringsexamen. Op het recht op gezinsleven ex 
artikel 8 EVRM kunnen uitzonderingen worden gemaakt door een land, het is geen ongecIausu
leerd recht. In dat kader dient in een concrete zaak éen afweging ie worden gemaakt tussen de 
belangen van een vreemdeling om zijn of haar gezinsleven in Nederland te kunnen uitoefenen en 
de belangen van de Nederlandse staat om geen ongebreidelde immigratie toe te hoeven staan die 
de Nederlandse samenleving zou kunnen bedreigen. In geen ander Europees land bestaat een 
inburgeringsexamen in het land van herkomst als voorwaarde voor toelating. Van dit feit zou je in 
zijn algemeenheid kunnen afleiden dat het stellen van taaleisen vóór toelating niet noodzakelijk is 
om de gezinsmigratie te kunnen reguleren. Wanneer het voor een echtpaar onmogelijk is hun 
gezinsleven in het land van herkomst uit te oefenen (bijvoorbeeld voor vluchtelingen) moet 
Nederland dat gezinsleven alhier toestaan. Daarnaast is in de EG-Richtlijn Gezinshereniging opge
nomen dat lidstaten op zich wel integr'atievoorwaarden kunnen stellen aan gezinsleden, maar is 
voor gezinsleden van vluchtelingen een speCiale passage opgenomen. Voor hen kunnen deze inte
gratievoorwaarden alleen gelden 'nadat de betrokken personen gezinshereniging is tOegestaan'. 
Aan mensen die behoren tot deze speCifieke groep kan dus niet een nieuw toelatingsvereiste wor
den opgelegd dat inhoudt dat zij voor hun ,komst naar Nederland een inburgeringsexamen hebben 
behaald. 

Ongelijke behandeling 
Zoals gezegd wordt in het nieuwe 'inburgeringstelsel een verplichting voor oudkomers geïn

troduceerd om in te burgeren. Niet relevant is welke nationaliteit men bezit, het onderschei
dend criterium is de geboorteplaats. Dit brengt met zich mee dat ook voor Nederlanders (die 
buiten Nederland zijn geboren of zijn genaturaliseerd) een verplichting tot inburgeren ont
staat. Ook al leven zij sinds jaar en dag in Nederland, spreken vloeiend Nederlands, betalen 
jarenlang belasting en ga zo maar door, zij krijgen desondanks toch een meldplicht en kans op 
bestuurlijke boetes opgelegd door de gemeente. Het is 'de vraag of dit onderscheid tussèn 
autochtone en allochtone Nederlanders door de juridische beugel kan. Naast aantasting var het 
vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel kan gewezen worden op het eerdergenoemde verbod 
op discriminatie naar herkomst ex artikel 14 fVRM en artikel 26 IVBPR. Ook kan hierbij de 
nationale gelijke behandelingswetgeving in beeld komen. Bij het maken van onderscheid tus
sen allochtone en autochtone Nederlanders voor wat betreft de inburgeringsplicht gaat het om 
indirect onderscheid op grond van ras . .Indirect onderscheid is niet verboden wanneer het 
objectief gerechtvaardigd is. Of sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond hangt af 
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van de volgende omstandigheden: 
1. aan het nagestreefde doel moet iedere 

discriminatie vreemd zijn: 
2. de om het doel te bereiken gekozen 

middelen dienen te beantwoorden aan een 
werkelijke behoefte van de organisatie 
(i.c. de Nederlandse overheid); 

3. en moeten geschikt en n"Oodzakelijk zijn 
om het gestelde doel te bereiken. 

Als doel van de inburgeringsplicht kan wor
den genoemd inburgering in de Nederlandse 
samenleving die leidt tot volwaardig burger
schap. Burgerschap houdt in dat 'iemand zelf
standig en in vrijheid een bestaan kan opbou
wen en dat hij zich houdt aan basale 
Nederlandse normen'. Tot zover geen zonder 
meer ongerechtvaardigd onderscheid lijkt 
mij. Ook kan de inburgeringsplicht voor oud
komers die niet in Nederland zijn 'geboren 
een behoefte van de overheid worden 
genoemd. Of de inburgeringsplicht voor oud
komers die niet in Nederland zijn geboren 
een geschikt en noodzakelijk middel is om 
een goede inburgering in de Nederlandse 
samenleving te bereiken is eçhter voor dis
cussie vatbaar. Naar mijn mening is duidelijk 
dat de geboorteplaats van Iemand niet zon
der meer een geschikt en noodzakelijk 
middel is om te weten te komen of iemand 
een inburgeringsachterstand heeft. Er zijn 
voldoende autochtone Nederlanders te vin
den die niet voldoen aan de definitie van vol
waardig burgerschap en genoeg allochtone 
Nederlanders die er wel aan voldoen. 
Wanneer daadwerkelijk gestreefd wordt 'naar 
'volwaardige burgers' kan beter worden geke
ken naar feitelijke achterstand. 

Verblijfsvergunning bepaalde tijd 
ASielgerechtigde nieuwkomers die na ver

krijging van hun verblijfsvergunning vaak 
nog maanden in de centraie opvang verblij
ven, krijgen de mogelijkheid 'om direct na 
vergunningverlening in het asielzoekerscen
trum een begin te maken met het leren van 
de Nederlandse taal en het opdoen van ken
nis over de Nederlandse samenleving. Zij zuI
len in de regel financieel nog niet in staat 

" 

Noot: 

zijn om een inburgeringscursus in te kopen 
en komen niet voor kredietverlening door de 

gemeente in aanmerking. Zij zullen, wanneer 
zij uit het asielzoekerscentrum naar een 
gemeentewoning mogen verhuizen, een 
gedeeltelijke inburgeringscursus moeten 
inkopen afhankelijk van de hoeveelheid ken
nis die zij in het asielzoekerscentrum reeds 
hebben opgedaan. Het is erg tWijfelachtig of 
er aanbieders van inburgeringscursussen 'op 
de markt zullen komen die op deze situatie 
kunnen en willen inspringen. Voor de asielge
rechtigde nieuwkomers begint echter wel 
direct na vergunningverlening de driejaarster
mijn te lopen waarbinnen het examen moet 
worden gehaald om in aanmerking te kunnen 
komen voor de gemaximeerde vergoeding 
evenals de vijfjaarstermijn waarna de 
gemeente een bestuurlijke boete op kan leg
gen. Naar mijn mening is dit een onwense
lijke situatie, het valt mijns inziens niet te 
rechtvaardigen dat deze groep,een slechtere 
uitgangspositie krijgt dan · andere 
nieuwkomers. 

Kloof 
Er bestaan verschillende juridische bezwa

ren tegen de voorgenomen wijzigingen van 
het inburgeringsstelsel. Niet alle voornemens 
zijn al helemaal uitgewerkt dus wellicht 
wordt met bovenstaande bezwaren bij het 
formuleren van de wet- en regelgeving nog 
rekening gehouden. Wanneer dat niet het 
geval is, is het aan de rechter om deze toets 
te maken. Ikzelf ben zeer benieuwd hoe deze 
juridisering van inburgering uit gaat pakken, 
ook in samenhang met het vreemdelingen
recht. Ook vraag ik mij af of de integratie er 
daadwerkelijk bij gebaat zal zijn, of dat het 
nieuwe stelsel zal leiden tot een grotere kloof 
tussen mensen die in Nederland en mensen ' 
die ergens anders op de wereld geboren zijn. 
Op naar een analyse van het integratiebeleid 
à la het Rapport Blok 2005-2025! 

De auteur is juridisch beleidsmedewerker bij 
FORUM, Instituut voor Multiculturele 
Ontwikkeling 

1. De EER-landen zijn Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein. Per 1-5-2004 werd de EU uitgebreid met 10 nieuwe 
lidstaten, De nieuwe EU-landen zijn: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovenië, Slowakije, 
Hongarije, Malta en Cyprus. 

---
-----=----=---


