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Uw kenmerk

Datum 4 november 2021
Onderwerp Beantwoording verzoek informateur

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen.

Geachte heer Rutte,

In reactie op uw verzoek u te berichten naar aanleiding van de brief van 
informateur Remkes (kenmerk 202102393), zend ik u hierbij de verzochte 
informatie als bijlage.

Namens de Minister van Justitie en Veiligheid,

Dick Schoof 
Secretaris-Generaal

Dep. VERTROUWELIJK



Vraag formatie
Wat zijn de gevolgen van het gewijzigde taalniveau in de nieuw Wet inburgering die op 1 
januari 2022 in werking treedt, voor naturalisatie?

Antwoord

Bij de invulling die gegeven wordt aan de naturalisatietoets wordt verwezen 
naar inburgeringswetgeving;
Door de nieuwe Wet inburgering die vanaf 1 januari 2022 inwerking treedt, is 
deze koppeling niet langer duurzaam sluitend geregeld;
Bij de nieuwe Inburgeringswet is, cfm. het regeerakkoord, het streven gericht 
op niveau BI; voor naturalisatie is er ook op ingezet als follow-up van het 
regeerakkoord 2017 om voor naturalisatie deze (zwaardere) taaleis (BI) vast 
te leggen; dit laatste heeft nog niet geleid tot een akkoord;
Om die reden wordt dit nu voor een overgangsperiode tijdelijk opgelost door 
middel van een 'interimbesluit' (amvb; wijziging van Besluit 
Naturalisatietoets);
Dit 'interimbesluit' strekt ertoe dat de huidige regels van de Wet inburgering 
2013 met betrekking tot de naturalisatietoets tijdelijk worden gehandhaafd 
(huidige taalniveau naturalisatie is A2);
Dat betekent dat tijdelijk de zaken 'ad interim'-geregeld zijn, maar een 
duurzame afspraak die follow-up geeft aan het regeerakkoord 2017 ontbreekt 
voor personen die naturaliseren;
Voor die duurzame voorziening voor naturalisatie wat betreft de taaleis, moet 
de verhouding tussen voldoen aan het inburgeringsexamen op grond van de 
Wet inburgering en de invulling van de naturalisatietoets opnieuw worden 
bezien. Dat geldt zowel voor het niveau inhoudelijke (taal-)eisen, maar ook 
voor procedures (o.m. aantal en vormgeving examens; financiering);
Dit kan door middel van een nieuwe verwijzing naar de 
inburgeringswetgeving, maar ook door zelfstandige wetgeving op het terrein 
van naturalisatie (zoals dat thans met het 'interim-besluit' gebeurt);
Bij de invulling van de taaleis voor naturalisatie moet besloten worden over 
het taalniveau dat gevraagd kan worden voor naturalisatie en de mate waarin 
de eisen en de systematiek voor naturalisatie synchroon lopen met die voor 
de inburgeringsplicht. De meningen daarover lopen uiteen, waarbij aandacht 
wordt gevraagd voor perspectief van de inwoner dat inburgering en 
naturalisatie samenhangen, maar anderzijds ook inhoudelijke eisen mogen 
worden gesteld aan het verkrijgen van Nederlanderschap.


