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Wet Inburgering belemmert integratie 

De verblijfsrechtelijke 
consequenties van de Wet 
inburgering: nu en vanaf 2016

Elles Besselsen en Betty de Hart concluderen uit hun onderzoek naar de 
gevolgen van de Wet inburgering1 dat de strenge eisen en de mogelijke 
gevolgen voor het verblijfsrecht een sterk negatief effect hebben op de 
integratie van migranten die niet aan de inburgeringsplicht kunnen voldoen.

Op 1 januari 2013 is de Wet inburgering aanzienlijk gewij-
zigd.  Inburgeren is nu helemaal en alleen de verant-
woordelijkheid van migranten zelf. Bovendien zijn de 

gevolgen voor het verblijfsrecht uitgebreid wanneer niet aan 
de inburgeringsplicht wordt voldaan.2 De wijziging maakt het 
mogelijk om een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd van 
migranten die onder de nieuwe wet vallen, niet te verlengen of 
zelfs in te trekken wanneer niet aan het inburgeringsvereiste is 
voldaan. Volgens de wetgever zal het verblijfsrecht niet of alleen 
in uitzonderlijke gevallen worden ingetrokken. Maar is dit wel 
zo? Wat kunnen we verwachten in 2016, wanneer de inburge-
ringstermijn van drie jaar is verstreken die geldt voor de eerste 
migranten die onder deze gewijzigde Wet inburgering vallen? 
In hoeverre komen verblijfsrechtelijke gevolgen die al bestonden 
vanaf 2010 onder de Wet inburgering daadwerkelijk voor? En 
wat zijn de effecten van deze verblijfsrechtelijke consequenties 
van de Wet inburgering op het dagelijks leven van migranten?
Centraal in ons onderzoek naar de verblijfsrechtelijke conse-
quenties van de Wet inburgering stonden de ervaringen van 
migranten zelf.3 In totaal zijn 39 migranten uit Amsterdam, 
22 vrouwen en 17 mannen van in totaal 16 verschillende nati-
onaliteiten geïnterviewd. Allen hadden na vijf jaar nog niet aan 
de inburgeringsplicht voldaan. Daarnaast is met kwantitatieve 
analyse en een dossieronderzoek bij de IND inzicht verkregen in 
het aantal aanvragen en inwilligingen van verblijfsvergunningen 

1 Het onderzoek, verricht van februari tot december 2014, is financieel mogelijk 
gemaakt door de gemeente Amsterdam en Stichting Ammodo.

2 Er is een onderscheid tussen migranten met een asielstatus en met een reguliere 
status. Asielmigranten kunnen geld lenen voor hun inburgering en hoeven 
de lening niet terug te betalen als ze voor het inburgeringsexamen slagen. 
Vluchtelingenwerk biedt ondersteuning aan asielmigranten bij hun inburgering. 

3 E.A. Besselsen & B. de Hart, Verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet 
inburgering. Een onderzoek naar de ervaringen van migranten, Universiteit van 
Amsterdam, Wolf Legal Publishers: 2014 (te downloaden op: http://www.uva.
nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/item/uva-onderzoek-minder-permanente-
verblijfsvergunningen-door-wet-inburgering.html).

voor onbepaalde tijd en voortgezet verblijf in Nederland en de 
afwijzingsgronden in de periode 2010-2012.

1.  De ontwikkeling van de Wet inburgering  
vanaf 1998

1.1  Van inspannings- tot resultaatsverplichting
Inburgeren gold van 1998 tot 2007 als een inspanningsverplich-
ting.4 Migranten van buiten de Europese Unie waren verplicht 
deel te nemen aan een integratietraject dat door gemeenten 
werd aangeboden maar hoefden niet een bepaald kennisniveau 
te behalen en er waren geen gevolgen voor hun verblijfsrecht 
aan verbonden. Wel was het mogelijk om een administratieve 
boete op te leggen, maar dat gebeurde in de praktijk nauwelijks. 
Vanuit het idee dat migranten onder dit beleid onvoldoende 
integreerden in de Nederlandse samenleving, is een belangrijke 
wijziging doorgevoerd. Sinds 2007 stelt de Wet inburgering (Wi) 
inburgeren verplicht voor zowel nieuwkomers als migranten die 
al in Nederland verbleven.5 Dit is een resultaatsverplichting: er 
moet een examen worden behaald.
Studenten en arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland 
zijn, hoeven niet in te burgeren. De inburgeringsplicht geldt 
voor migranten die voor een niet-tijdelijk doel of als geeste-
lijk bedienaar een verblijfsvergunning krijgen.6 Uitgezonderd 
zijn migranten uit EU- lidstaten en hun familieleden; alsook 
uit Turkije, Noorwegen, IJsland en Zwitserland; migranten die 
jonger dan 16 jaar en ouder dan 65 jaar zijn en diegenen die 

4 Wet van 9 april 1998, houdende regels met betrekking tot de inburgering van 
nieuwkomers in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering nieuwkomers), 
Stb. 1998, 261.

5 Wet van 30 november 2006, houdende regels inzake inburgering in de 
Nederlandse samenleving (Wet inburgering), in werking getreden op 1 januari 
2007, Stb.2006, 645. 

6 Art. 3 Wi.
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minstens acht jaar tijdens de leerplichtige leeftijd in Nederland 
hebben verbleven of die leerplichtig zijn.7

Om te voldoen aan de inburgeringplicht moeten migranten een 
vastgesteld niveau van mondelinge en schriftelijke vaardigheden 
behalen, binnen een termijn van drieëneenhalf jaar (termijn van 
voor de wijzigingen vanaf 1 januari 2013).8 De beheersing van de 
vaardigheden wordt getoetst in het inburgeringsexamen of moet 
blijken uit een bepaald diploma of certificaat.9 Ontheffing van de 
inburgeringsplicht is beperkt mogelijk op medische gronden, bij 
voldoende inspanning of in geval van evident ingeburgerd zijn.10

Gemeenten speelden tot 1 januari 2013 een belangrijke rol in dit 
inburgeringsbeleid. Zij gaven informatie aan de inburgeraars en 
boden integratietrajecten en begeleiding aan. Zij beslisten over 
eventuele ontheffing en vrijstelling en over verlenging van de 
termijn van de inburgeringsplicht. Ze konden administratieve 
boetes opleggen wanneer migranten niet meewerkten aan het 
inburgeringstraject of het inburgeringsexamen niet binnen de 
gestelde termijn behaalden.11

1.2  Verblijfsrechtelijke consequenties van de Wet inburgering
Naast administratieve boetes zijn sinds 1 januari 2010 verblijfs-
rechtelijke consequenties verbonden aan het verwijtbaar niet 
(tijdig) behalen van de inburgeringsplicht. Zolang migranten 
niet hebben voldaan aan de inburgeringsplicht, krijgen zij geen 
toegang tot een verblijfsstatus voor onbepaalde tijd.12 Ook komen 
zij niet in aanmerking voor een zelfstandige verblijfsvergunning 
voor voortgezet verblijf13 na vijf jaar als familie- of gezinslid van 
een persoon met een niet-tijdelijk verblijfsrecht in Nederland te 
hebben verbleven.14

Door het inburgeringsvereiste kunnen migranten langer in een onzekere, want 
tijdelijke verblijfspositie verkeren. 

Door het inburgeringsvereiste kunnen migranten dus langer 
in een onzekere, want tijdelijke verblijfspositie verkeren. Een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt onder beper-
kingen en voor maximaal vijf jaar afgegeven. Migranten met 
deze verblijfspositie moeten aan diverse voorwaarden blijven 
voldoen, zoals de inkomenseis.15 Een verblijfsvergunning voor 
bepaalde tijd kan bovendien eerder worden ingetrokken wegens 
een inbreuk op de openbare orde en wanneer niet langer wordt 
voldaan aan de aan de vergunning gekoppelde beperkingen of 
voorschriften.16 Voor migranten met een verblijfspositie afhan-
kelijk van verblijf bij partner of echtgenoot geldt dat zij voor 
hun verblijfsrecht afhankelijk blijven van het voortduren van 
een relatie of huwelijk zolang zij niet aan het inburgeringsver-
eiste voldoen. Na een verbroken relatie of echtscheiding dreigen 
zij hun verblijfsrecht helemaal te verliezen, zelfs wanneer zij 
kinderen hebben.17

7 Art. 5 en 6 Wi.
8 Art. 7 Wi. De inburgeringstermijn kan maximaal met twee jaar, of tweeënhalf in 

geval van alfabetisering, verlengd worden door de gemeente.
9 Art. 5 lid 1 Wi, art. 2.3 lid 1 sub i Besluit inburgering. 
10 Art. 6 lid 1 sub a Wi en art. 6 lid 1 sub b Wi, nader uitgewerkt in B1/4.7 VC 2000.
11 Art. 31 Wi.
12 Art. 12 lid 1 sub g Vw 2000 en art. 34 lid 1 Vw 2000.
13 De formele aanduiding is verblijfsvergunning voor het doel ‘niet-tijdelijke 

humanitaire gronden na gezinshereniging’.
14 Tot 1 oktober 2012 werd de vergunning na drie jaar verblijf en huwelijk verleend, 

vanaf 1 oktober 2012 geldt de termijn van vijf jaar, art. 14 en art. 16a Vw 2000 jo 
3.51 lid 1 aanhef en onderdeel a sub 1o jo 3.80a lid 1 Vb 2000. 

15 Art. 18 lid 1 sub d Vw 2000.
16 Vergelijk art. 18 lid 1 sub e en sub f Vw 2000 met art. 45d lid 1 sub b Vw. 
17 Rechtbank Den Haag, zp Middelburg, 2 augustus 2012, ECLI:NL:RBSGR:2012: 

BX4928. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat van een Turkse vrouw 
met twee kinderen de vergunning voor voortgezet verblijf na echtscheiding 

In geval van een aanvraag voor een vergunning voor onbe-
paalde tijd of voortgezet verblijf beoordeelt de IND of migranten 
aan het inburgeringsvereiste hebben voldaan. Beslissingen van 
gemeenten over vrijstellingen, ontheffingen en termijnver-
lengingen van de inburgeringsplicht hebben niet per definitie 
gevolgen voor beslissingen over het verblijfsrecht door de IND. 
Zo geldt bijvoorbeeld een besluit van een gemeente dat iemand 
evident is ingeburgerd voor de IND niet als grond voor vrijstelling 
van het inburgeringsvereiste in het kader van het verblijfsrecht.

2.  Hoe vaak komen verblijfsrechtelijke  
consequenties van de Wet inburgering voor?

2.1  Recente ontwikkeling van aanvragen en inwilligingen18

Na invoering van het inburgeringsvereiste in 2010 is het aantal 
aanvragen en inwilligingen van een verblijfsvergunning voor 
onbepaalde tijd regulier zowel absoluut als procentueel scherp 
gedaald.19 Het aantal aanvragen en inwilligingen van een vergun-
ning tot voortgezet verblijf daalde ook, maar minder scherp.20 
Na 2010 nam het aantal aanvragen en inwilligingen weer toe, 
maar bereikte niet meer het niveau van voor 2010. Dit patroon is 
vergelijkbaar met kwantitatieve effecten van eerdere restrictieve 
maatregelen, zoals de invoering van de inburgeringstoets voor 
naturalisatie in 2003 21 en de scherpere eisen met betrekking tot 
gezinshereniging.22

Voor de daling van het aantal aanvragen en inwilligingen van 
verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd en voortgezet verblijf 
zijn meerdere verklaringen mogelijk. Uit cijfers van het CBS blijkt 
dat sprake was van een algehele daling van het aantal migranten 

dat tussen 2001 en 2005 naar Nederland kwam. Dit betrof echter 
vooral een afname van het aantal asielmigranten. De lichte 
daling in het aantal migranten op basis van overige motieven 

van een Turks-Nederlandse man niet kon worden geweigerd vanwege het 
niet voldoen aan de inburgeringsplicht vanwege de standstill-bepaling van de 
Associatieovereenkomst Turkije; Rechtbank Den Haag zp Utrecht , 7 maart 2013, 
ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402. In deze zaak acht de rechtbank het beroep 
ongegrond van een Nigeriaanse vrouw aan wie de aanvraag voor een vergunning 
voor onbepaalde tijd werd geweigerd, nadat zij ruim tien jaar een vergunning voor 
bepaalde tijd had gehad voor verblijf bij echtgenoot, wegens het niet voldoen 
aan het inburgeringsvereiste; Rechtbank Den Haag zp Zwolle, 9 april 2013, 
ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ8211, JV 2013/207. De rechtbank oordeelde dat er 
geen grond was voor het oordeel dat de Minister niet in redelijkheid heeft kunnen 
besluiten dat de door eiseres aangevoerde omstandigheden niet noopten tot 
afwijking van verweerders beleid. De Thaise vrouw had een beroep gedaan op 
de uitzondering op het inburgeringsvereiste wegens huiselijk geweld, maar dit 
geweld werd niet bewezen geacht. 

18 De cijfers beperken zich tot de vergunningen voor onbepaalde tijd regulier 
en voortgezet verblijf. Gegevens over afwijzingen van verblijfsvergunningen 
onbepaalde tijd asiel zijn uitsluitend vanaf 2010 beschikbaar, zodat voor 
deze categorie geen vergelijking van de periode voor en na invoering van het 
inburgeringsvereiste als voorwaarde mogelijk is. 

19 Het aantal aanvragen daalde van 15.570 in 2009 naar 6.300 in 2010; het aantal 
inwilligingen nam af van 10.820 in 2009 naar 3.830 in 2010, procentueel van 83 
procent in 2008 en 69 procent in 2009 naar slechts 60 procent in 2010.

20 Het aantal aanvragen daalde van 6.620 in 2009 naar 4.600 in 2010; het 
percentage inwilligingen bleef stabiel tussen 80 en 90 procent. In 2011 is een 
inwilligingspercentage van 75 procent. 

21 Oers, R. van, De naturalisatietoets geslaagd? Een onderzoek naar de 
totstandkoming en effecten van de naturalisatietoets, Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers 2006.

22 Leerkes, A. & I. Kulu-Glasgow, ‘De prijs van de liefde? Over de gevolgen van de 
verhoging van de inkomeseis bij “gezinsvormende” partnermigratie naar Neder-
land’, Migrantenstudies, 2010-4, p. 323-343; Strik, T., B. de Hart & E. Nissen, 
Family Reunification: a barrier or facilitator of Integration? A comparative Study, 
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2013.
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kan onvoldoende de sterke daling van het aantal aanvragen van 
verblijfsvergunningen regulier in 2010 verklaren.
De daling kan ook te maken hebben met andere voorwaarden 
die zijn verbonden aan de verblijfsvergunningen. Een verband 
met de aanscherping van de openbare orde vereisten ligt niet 
voor de hand. Het aantal migranten dat misdrijven of recidive 
heeft gepleegd ten opzichte van de totale groep aanvragers van 
een vergunning voor onbepaalde tijd of voortgezet verblijf is 
immers niet groot.23 Daarentegen kan het middelenvereiste de 
daling van het aantal aanvragen en inwilligingen wel voor een 
deel verklaren. Als gevolg van de toegenomen werkloosheid 
onder migranten door de economische crisis, kunnen steeds 
minder migranten voldoen aan de eis zelfstandig en duurzaam 
te beschikken over voldoende middelen van bestaan.24 Een laatste 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat migranten kiezen voor 
naturalisatie in plaats van een vergunning voor onbepaalde 
tijd. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat de inbur-
geringseis het aantal aanvragen voor naturalisatie eveneens 
negatief beïnvloedt.25

2.2  Het inburgeringsvereiste als afwijzingsgrond
De IND kon geen kwantitatieve gegevens leveren over de afwij-
zingsgronden van een vergunning voor onbepaalde tijd of voort-
gezet verblijf. Om toch enig inzicht te verwerven in de mate 
waarin onvoldoende inburgering als afwijzingsgrond voorkomt, 
is daarom aanvullend dossieronderzoek gedaan. In totaal zijn 
150 dossiers met een afwijzende beschikking uit de jaren 2012 en 
2013 onderzocht. Het betreft een aselecte steekproef van 50 afwij-
zende beschikkingen op aanvragen voor een verblijfsvergunning 
onbepaalde tijd regulier; 50 onbepaalde tijd asiel en 50 voort-
gezet verblijf na verbroken relatie of huwelijk; steeds 25 mannen 
en 25 vrouwen. 

In ongeveer de helft van de aanvragen voor vergunningen onbepaalde tijd asiel en 
voortgezet verblijf is onvoldoende inburgering als afwijzingsgrond opgegeven.

In ongeveer de helft van de aanvragen voor vergunningen onbe-
paalde tijd asiel en voortgezet verblijf is onvoldoende inburge-
ring als afwijzingsgrond opgegeven.26 De aanvragen voor regulier 
onbepaalde tijd laten een ander beeld zien. Hier is het midde-
lenvereiste de belangrijkste afwijzingsgrond (in 33 van de 50 
gevallen). Slechts vijfmaal was onvoldoende inburgering reden 
om de aanvraag af te wijzen. Dit betekent echter niet dat in de 
dossiers onbepaalde tijd regulier de inburgeringsvoorwaarde niet 
relevant is. Wanneer niet aan het middelenvereiste is voldaan, 
onderzoekt de IND namelijk niet meer of aan de inburgerings-
voorwaarde is voldaan. Het middelenvereiste geldt niet bij een 
aanvraag voor onbepaalde tijd asiel en voortgezet verblijf.27

De geïnterviewde migranten bevestigen het beeld dat verblijfs-
rechtelijke consequenties van de inburgeringsplicht geen uitzon-
dering zijn. Van de 25 respondenten met een vergunning voor 
bepaalde tijd geven zeventien migranten aan om die reden geen 
vergunning voor onbepaalde tijd te krijgen en drie geen vergun-
ning voor voortgezet verblijf.

23 Openbare orde kwam in het dossieronderzoek slechts eenmaal in de 150 
onderzochte dossiers als afwijzingsgrond voor. 

24 Art. 21 lid 1 a Vw.
25 Oers, R. van, De naturalisatietoets geslaagd? Een onderzoek naar de 

totstandkoming en effecten van de naturalisatietoets, Nijmegen: Wolf Legal 
Publishers 2006.

26 Bij 27 aanvragen voor onbepaalde tijd asiel en 24 aanvragen voortgezet verblijf.
27 Art. 34 Vw 2000, art. 3.51 Vb 2000.

3.  Ervaringen van migranten

3.1  Oorzaken en gevolgen van het niet voldoen aan de 
inburgeringsplicht

Amsterdam kent 6.945 migranten die met ingang van 2009 inbur-
geringsplichtig zijn geworden. Bijna een kwart van hen heeft na 
vijf jaar nog niet aan de inburgeringsplicht voldaan.28 Hiervoor 
zijn verschillende redenen. Voor een aantal migranten is de 
beheersing van de Nederlandse taal, of leren in het algemeen een 
probleem in verband met de beperkte scholing in het land van 
herkomst. Een veel voorkomende reden is ook dat het volgen van 
cursussen moeilijk te combineren is met werk ofwel de verzor-
ging van kinderen. Vaak is een combinatie van tijdgebrek en 
gezondheidsklachten of beperkte financiële middelen de reden 
dat migranten niet tijdig aan hun inburgeringsplicht voldoen. 
Enkele, met name westerse en Engelssprekende, migranten 
weigeren het inburgeringsexamen te doen. Zij zijn van mening 
dat de inburgeringsplicht voor hen niet nodig is, omdat zij overal 
met het Engels terecht kunnen. 
Opvallend is dat veel respondenten zich niet realiseren dat 
inburgeren een resultaatsverplichting is waaraan, als zij dat 
resultaat niet behalen, consequenties voor het verblijfsrecht zijn 
verbonden. Sommigen zijn ervan overtuigd dat zij niet (meer) 
inburgeringsplichtig zijn omdat zij denken een vrijstelling of 
ontheffing te hebben, eerder een certificaat voor inburgering 
op grond van de oude Wet inburgering nieuwkomers hebben 
behaald of omdat ze ervan uitgaan dat ze met andere diploma’s 
hun inburgering kunnen aantonen. Dit beeld wordt bevestigd 
door het dossieronderzoek. In de meeste gevallen waar het inbur-
geringsvereiste de afwijzingsgrond was, hadden aanvragers wel 
documenten toegestuurd om hun inburgering aan te tonen. 

Die documenten werden door de IND als onvoldoende beoor-
deeld. Ook is het sommige migranten, vooral diegenen die niet 
deelnemen aan het inburgeringstraject bij de gemeente, ondui-
delijk wat zij moeten doen om aan de inburgeringsplicht te 
voldoen. 
Migranten begrijpen vaak pas tijdens een gesprek met de 
gemeente naar aanleiding van het voornemen een boete op te 
leggen vanwege het einde van de inburgeringstermijn, dat het 
inburgeren een wettelijke verplichting is. De consulenten van 
de gemeente kunnen migranten tijdens deze gesprekken duide-
lijkheid verschaffen over wat van hen wordt verwacht. Over de 
verblijfsrechtelijke gevolgen van de Wet inburgering gaan deze 
gesprekken echter niet. Hiermee worden migranten pas gecon-
fronteerd wanneer zij een vergunning voor onbepaalde tijd of 
voortgezet verblijf aanvragen of wanneer zij na een echtschei-
ding niet zonder meer aanspraak hebben op een zelfstandige 
verblijfsvergunning. 

3.2  Effecten op het dagelijks leven van migranten
Migranten die te maken krijgen met de verblijfsrechtelijke 
gevolgen van de Wet inburgering, verkeren langer in een 
onzekere of afhankelijke verblijfspositie of dreigen (na een echt-
scheiding) hun verblijfsrecht in Nederland geheel te verliezen. 

28 Het betreft 1.619 migranten, 23,3%. Dit percentage geldt voor migranten die 
na vijf jaar nog in Amsterdam wonen. Cohort 2009: 6.945 inburgeraars; 2.521 
inburgeringsdiploma behaald; 518 staatsexamen behaald; 467 ontheffing 
op basis van voldoende inspanning, Rapportage Inburgeringssysteem ISI in 
combinatie met klantvolgsysteem EDISA, gemeente Amsterdam, 1 mei 2014.
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Welke effecten heeft dit op de integratie, emancipatie en het 
gevoel van toebehoren van migranten?

Integratie
De meeste migranten zeggen niet zoveel problemen te onder-
vinden met hun verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Toch valt 
op dat veel van de geïnterviewde migranten geen betaald werk 
hebben en slechts een enkeling een vast arbeidscontract heeft. 
Ook wanneer zij aan de inburgeringsplicht hebben voldaan en 
de taal redelijk beheersen, is het vinden van vast werk niet gega-
randeerd. Hierbij speelt  –naast factoren als de economische crisis 
– discriminatie van niet-westerse migranten een rol.29 De woon-
situatie laat niet zelden te wensen over; velen wonen klein of 
betalen hoge huren aan particulieren. Er is vaak onvoldoende 
inkomen en tijd om onderwijs te volgen, zich te ontwikkelen om 
een betere positie op de arbeidsmarkt te verwerven of om aan de 
inburgeringsplicht te voldoen. Een lening afsluiten bij een bank 
om (hiervoor) financiële ruimte te creëren, is moeilijk met een 
verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Het leven van een aantal 
migranten lijkt zo in de wacht te staan. De meesten leggen zich 
neer bij hun situatie, verwachten geen verbetering voor zichzelf 
en richten zich vooral op de toekomst van hun kinderen. 

De Wet inburgering zal een averechtse werking op integratie hebben.

Emancipatie
Ook met een afhankelijke verblijfspositie zeggen de meeste 
migranten geen problemen te hebben. Afhankelijkheid bestaat 
vaak ook op andere terreinen; de referent is in de meeste gevallen 
de hoofdkostwinner, onderhoudt de contacten met instan-
ties en derden en voelt zich verantwoordelijk voor het verblijfs-
recht van de partner.30 De afhankelijkheid wordt gezien als een 
vanzelfsprekend onderdeel van de relatie. De gevolgen ervan of 
een eventuele machtspositie van de referent worden vaak pas 
duidelijk na een echtscheiding. Een aantal respondenten had 
al voor de invoering van het inburgeringsvereiste in 2010 een 
verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf of onbepaalde tijd 
kunnen aanvragen maar heeft dit niet gedaan. Ze wisten niet dat 
het mogelijk was of vonden de kosten van een dergelijke vergun-
ning te hoog.31 Inmiddels kan het niet langer, in verband met het 
inburgeringsvereiste.
Na de echtscheiding kan een ex-partner een belangrijke rol 
spelen in de beslissing van de IND over het verblijfsrecht van de 
migrant, bijvoorbeeld op grond van het recht op gezinsleven met 
kinderen.32 Voor een vergunning afhankelijk van het verblijf als 
gezinslid wordt nagegaan of de migrant werkelijk omgang heeft 
met de kinderen en of het gezinsleven in het land van herkomst 
kan worden voortgezet. De opstelling van de ex-partner ten 
aanzien van een omgangsregeling met de kinderen kan dus 
bedoeld of onbedoeld mede bepalend zijn voor voortzetting 
van het verblijfsrecht van de migrant. De dreiging het verblijfs-
recht te verliezen en dus Nederland te moeten verlaten, leidt 
vanzelfsprekend tot stress bij de migrant in kwestie. Het verblijf 
in Nederland van respondenten die in deze situatie verkeren of 
hebben verkeerd, staat soms maandenlang op het spel. Wanneer 

29 Zie ook Andriessen, I., E. Nievers & J. Dagevos (red.), Op achterstand. 
Discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt, Den Haag: Sociaal 
planbureau 2012.

30 De referent als poortwachter van de samenleving, Hart, B. de, Onbezonnen 
vrouwen. Gemengde relaties in het nationaliteitsrecht en het vreemdelingenrecht, 
proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen 2003. 

31 Per 1 oktober 2013 zijn de leges voor een zelfstandige verblijfsvergunning fors 
verlaagd van 950 euro naar 225 euro, Art. 3.34c vv; Stcrt. 2013, 27196.

32 Zie ook Strik, T., B. de Hart & E. Nissen, Family Reunification: a barrier or 
facilitator of Integration? A comparative Study, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 
2013, p. 99.

het verblijfsrecht uiteindelijk weer zeker is gesteld, kan de 
migrant zich onzeker blijven voelen over zijn of haar verblijfs-
recht in de toekomst. Ook migranten van wie het verblijfsrecht 
niet in het geding is, bevinden zich na een echtscheiding niet 
zelden in een kwetsbare positie. Omdat het huis meestal op 
naam van de referent staat en zij zelf niet op een wachtlijst staan, 
is het vinden van betaalbare woonruimte een groot probleem. De 
stress vanwege het verblijfsrecht en de woonsituatie leidt nogal 
eens tot een cumulatie van problemen met werk en gezondheid.

Gevoel van toebehoren
De geïnterviewde migranten identificeren zich met hun moeder-
land, met Nederland, met beide of geen van beide landen 
ongeacht hun verblijfspositie en voelen zich hoe dan ook 
verbonden met Nederland. Kinderen spelen een belangrijke rol 
in het gevoel van toebehoren. De respondenten zien voor hun 
kinderen een toekomst, een beter leven dan zijzelf in Nederland 
en zetten zich daarvoor in. De door hen – in het algemeen of 
aan den lijve – ervaren verharding in mentaliteit ten aanzien van 
vreemdelingen in de maatschappij en de steeds veranderende en 
strenger wordende wet- en regelgeving, maakt dat migranten zich 

minder welkom of zelfs minder veilig en zeker voelen. Het niet 
kunnen voldoen aan het inburgeringsvereiste, de steeds verder 
gaande gevolgen die hieraan zijn verbonden en de onduidelijk-
heid over toekomstig verblijfsrecht, dragen bij aan dit gevoel. De 
Wet inburgering kan op deze manier een averechtse werking op 
integratie hebben. 

4.  Wat kunnen inburgeraars verwachten?

4.1  Wet inburgering sinds 1 januari 2013
Zoals vermeld worden migranten die vanaf 1 januari 2013 in 
Nederland verblijven, volledig zelf verantwoordelijk geacht voor 
hun integratie.33 De gemeente speelt voor deze inburgeraars 
geen rol – en heeft geen bevoegdheid – meer. Niet alleen moeten 
migranten het inburgeringstraject en examen nu zelf betalen 
en regelen, zij moeten ook sneller, namelijk binnen drie jaar, en 
voor een uitgebreider en meer theoretisch inburgeringsexamen 
slagen.34 Inburgeren met een Korte Vrijstellingstoets is onder de 
huidige wet ook niet meer mogelijk. 
Een andere ingrijpende wijziging betreft de uitbreiding van 
de verblijfsrechtelijke consequenties bij het niet voldoen aan 
de inburgeringsplicht. Naast de sinds 2010 bestaande gevolgen 
voor het verblijfsrecht, hiervoor beschreven, bepaalt de 
Vreemdelingenwet thans ook dat de verlenging van een verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd kan worden geweigerd, of de 
verblijfsvergunning kan worden ingetrokken.35 In het politieke 
debat ging men ervan uit dat deze maatregelen in de praktijk 
niet vaak zouden worden genomen, vanwege de bescherming 
die het recht op gezinsleven van art. 8 EVRM biedt. Het uitgangs-
punt is bovendien dat alle migranten aan de inburgeringsplicht 

33 Wet van 13 september 2012 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele 
andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid 
van de inburgeringsplichtige, in werking getreden op 1 januari 2013, Stb. 2012, 
519. 

34 Onder voorwaarden is een sociale lening bij DUO mogelijk, art. 16 Wi. 
Asielmigranten hoeven hun lening na een geslaagde inburgering niet terug te 
betalen, Kamerstukken II, 2012/2013, 31 143, nr. 90, ve13000050. 

35 Art. 18 lid 1 sub i en art. 19 Vw 2000. Zie ook Winden, J. van der, ‘Wijziging 
Wet Inburgering: een overzicht’, A&MR 2013-2, p. 83-90; Oers, R. van, ‘De Wet 
Inburgering en het Europese recht’, A&MR 2013-3, p. 131-135. 
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kunnen voldoen of als dat niet het geval is, in aanmerking komen 
voor een ontheffing. Op grond van ons onderzoek kunnen we 
vaststellen dat deze aannames niet juist zijn. Om verschillende 
redenen lukt het een groep migranten niet aan de inburgerings-
plicht te voldoen en nu al wordt een aanzienlijk deel van deze 
migranten met verblijfsrechtelijke gevolgen van de Wet inburge-
ring geconfronteerd.

Nu al wordt een aanzienlijk deel van de migranten met verblijfsrechtelijke gevolgen 
van de Wet inburgering geconfronteerd.

Volgens de Raad van State wordt met intrekking van het 
verblijfsrecht op grond van het niet voldoen aan de inburge-
ringsplicht niet alleen artikel 8 EVRM, maar ook artikel 16 
van de Gezinsherenigingsrichtlijn geschonden.36 Ook diverse 
juristen en wetenschappers stellen dat de verblijfsrechtelijke 
sancties van de Wet inburgering vanaf 1 januari 2013 in strijd 
zijn met Europees recht. De richtlijn betreffende de status 
van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen37 en 
de Gezinsherenigingrichtlijn38 hebben tot doel de integratie 
van migranten te bevorderen en gezinshereniging mogelijk te 
maken. Het is lidstaten toegestaan aan migranten de eis te stellen 
om aan integratievoorwaarden te voldoen. Maar bij de toepassing 
van dergelijke voorwaarden of maatregelen moet het evenredig-
heidsbeginsel in acht worden genomen en mag het doel van de 
richtlijn niet worden belemmerd. 
In zijn recente conclusie op een verzoek tot een prejudiciële beslis-
sing van de Centrale Raad van Beroep, stelt A-G Szpunar van het 
HvJEU dat het bestraffen van migranten met een verblijfsvergun-
ning voor onbepaalde tijd als ‘langdurig ingezetene van de EU’ 
voor het niet halen van het inburgeringsexamen onevenredig is. 
39 Hij concludeert dat integratiemaatregelen voor langdurig inge-
zetenen uitsluitend tot doel mogen hebben de integratie van de 
betrokken persoon te vergemakkelijken en de uitoefening van de 
aan de status van langdurig ingezetenen verbonden rechten niet 
buitensporig moeilijk mogen maken. ‘Integratiemaatregelen – 
in tegenstelling tot integratievoorwaarden – beogen uitsluitend 
de deelname van de betrokken persoon aan het economische en 
sociale leven van het betreffende land te vergemakkelijken, en 
mogen onder geen beding een instrument zijn voor de selectie 
van immigranten of controle van immigratie.” 40 Volgens de advo-
caat-generaal kan een integratiemaatregel in ieder geval niet het 
vereiste van een inburgeringsexamen omvatten. Het is afwachten 
wat de uitspraak van het Hof van Justitie zal zijn.

4.2 Verwachtingen voor 2016
Vanaf 1 januari 2013 worden migranten geacht hun inburge-
ring geheel zelf te regelen en te betalen. Gezien de resultaten 

36 Kamerstukken II 2011-2012, 33 086, nr. 4, p. 9. 
37 Richtlijn 2003/109/ EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de 

status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. 
38 Richtlijn 2003/86/EG Van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op 

gezinshereniging.
39 Conclusie van A-G M. Szpunar van 28 januari 2015, Zaak C-579/13 P en S 

tegen Commissie Sociale Zekerheid Breda en College van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Amstelveen (verzoek van de Centrale Raad van 
Beroep Nederland om een prejudiciële beslissing).

40 Idem, punt 86.

van ons onderzoek kunnen hierbij de nodige problemen worden 
verwacht. Migranten voldoen om diverse redenen niet aan de 
inburgeringsplicht. Onduidelijkheid over deze plicht en over de 
gevolgen van niet voldoen eraan voor het verblijfsrecht, speelt 
daarbij een rol. De gescheiden informatievoorziening en bevoegd-
heden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die gaat over 
de inburgeringsplicht, en de IND, die gaat over het verblijfsrecht, 

is vergelijkbaar met die tussen de gemeente en IND – met dit 
verschil dat inburgeraars nu helemaal niet meer ondersteund 
worden in het integratietraject. Ook zullen veel migranten de 
kosten voor de inburgering niet kunnen opbrengen.41 Mogelijk 
hebben de ontwikkelingen tot gevolg dat meer migranten moeite 
zullen hebben met het voldoen aan de inburgeringsplicht. Uit 
recente cijfers blijkt dat na twee jaar slechts vijf procent (574) 
van de 10.600 inburgeringsplichtige nieuwkomers uit 2013 het 
inburgeringsexamen heeft gehaald, 361 zijn gezakt en de rest 
heeft het examen nog niet gemaakt.42 
De aanname dat Europees recht voldoende bescherming biedt 
aan migranten, blijkt niet geheel terecht. Gezien de uitvoe-
ringspraktijk van de IND, waarin aan art. 8 EVRM en Europese 
richtlijnen beperkte invulling wordt gegeven, is het de vraag 
welke betekenis de IND aan beide zal toekennen waar het gaat 
om verwijdering vanwege het niet voldoen aan de inburge-
ringsplicht.43 Nu al blijkt het in de praktijk mogelijk om het 
verblijfsrecht na een echtscheiding te verliezen, zelfs wanneer er 
kinderen bij betrokken zijn.44 Met de onvolledige cijfers van de 
IND over afwijzingsgronden zijn de gevolgen niet te monitoren. 
Gezien de mate waarin onvoldoende inburgering blijkens ons 
onderzoek als afwijzingsgrond is voorgekomen, is een dergelijke 
monitoring van de uitvoeringspraktijk van groot belang.

De afschrikwekkende werking van de sancties van niet- verlen-
ging of intrekking van het verblijfsrecht in de Wet inburgering 
zorgt er niet voor dat migranten voldoende inburgeren. Uit ons 
onderzoek blijkt dat voor diegenen die niet aan de inburgerings-
plicht kunnen voldoen, de strenge eisen en de (dreiging met de) 
gevolgen voor het verblijfsrecht juist averechts werken op hun 
integratie. Migranten kunnen zich door een strenger en steeds 
veranderend vreemdelingenbeleid minder welkom, veilig en 
zeker voelen in Nederland. Daarom is de verwachting dat de wijzi-
gingen van de Wet inburgering van 1 januari 2013 de integratie 
van migranten in de Nederlandse samenleving niet bevorderen.

41 Onder voorwaarden is een sociale lening bij DUO mogelijk van maximaal 
10.000 euro. Asielmigranten die aan de inburgeringsplicht hebben voldaan, 
hoeven de lening niet terug te betalen. In mei 2014 had 38 procent van 
de inburgeringsplichtigen een lening van DUO. Asielgerechtigden maken 
hiervan vaker gebruik. 64 procent van de asielgerechtigden had een lening, 
Kamerstukken Vergaderjaar 2013-2014 32824, nr. 62.

42 Tijdens het algemeen overleg op 22 januari 2015 is de voortgang van de 
inburgering van nieuwe inburgeringsplichtigen 2013 besproken, Kamerstukken 
Vergaderjaar 2013-2014 32824, nr. 62. De cijfers die de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid hier besprak, zijn nog niet gepubliceerd.

43 Zoals ook het College voor de rechten van de mens heeft geconcludeerd: 
Gezinnen gezien? Onderzoek naar Nederlandse regelgeving en uitvoeringspraktijk 
in het licht van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn, september 2014, p. 10. 

44 Zie de rechtspraak genoemd in noot 17.
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