Bijlage
Inburgeringsvereiste

U moet het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid,
onderdeel a, Wet inburgering, hebben behaald als u tenminste 18 jaar
oud bent. Hebt u tenminste de wettelijke AOW-leeftijd bereikt? Dan
hoeft u het inburgeringsexamen niet te maken. In sommige gevallen
kunt u worden vrijgesteld, bijvoorbeeld op basis van diploma’s of andere
bewijsmiddelen. Geef hieronder aan welke situatie op u van toepassing
is. Lever de bewijsstukken die worden gevraagd mee met de aanvraag.
In sommige gevallen moet u ook een cijferlijst meesturen. Dit hoeft
alleen als voor het vak Nederlands een voldoende moet zijn behaald.

niet gewaarmerkt te zijn. Een gewaarmerkte kopie bevat een verklaring
dat de inhoud van de kopie overeenstemt met het origineel (“kopie
conform origineel”). Deze verklaring moet zijn ondertekend door een
daartoe bevoegde persoon. Verder moet de verklaring zijn voorzien
van: de naam van deze persoon, een dagtekening en een stempel van
de school (c.q. de gemeente, het notariskantoor). Een kopie van een
diploma mag alleen door de betreffende onderwijsinstelling worden
gewaarmerkt. Als het om een niet in Nederland afgegeven diploma gaat,
moet het diploma of getuigschrift voorzien zijn van een apostillestempel.

Bewijsstukken opsturen
Als u de aanvraag opstuurt, stuur dan van de gevraagde diploma’s,
certificaten, getuigschriften en/of cijferlijsten een gewaarmerkte kopie
mee en niet de originelen. De kopie van het inburgeringsdiploma hoeft

Als u de aanvraag in persoon indient bij het loket, dan mag u ook de
originele diploma’s, certificaten, getuigschriften en/of cijferlijsten meenemen. De medewerker van de IND maakt hiervan kopieën voor in uw
dossier. De originelen houdt u zelf.

> Kruis aan welke situatie van toepassing is

Het gaat om de opleidingen MAVO, HAVO, VWO, LBO, MBO, HBO en WO
(universiteit);
•	Een diploma van de Europese school van het Europees baccalaureaat, zoals
bedoeld in het Statuut van de Europese School. U moet het vak Nederlands
als eerste of tweede taal hebben gevolgd. Ook moet u voor Nederlands een
voldoende hebben gehaald. Lever ook de cijferlijst mee;
•	Een getuigschrift International Baccalaureate Middle Years Certificate of
een International General Certificate of Secondary Education dan wel een
Internationaal Baccalaureaat. U moet dan voor het vak Nederlands een
voldoende hebben gehaald. Lever ook de cijferlijst mee;
•	Het certificaat Naturalisatietoets zoals dit luidde voor 1 april 2007 waaruit
blijkt dat u geslaagd bent voor de volgende vijf onderdelen: kennis van
staatsinrichting en maatschappij; spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid. Lever ook de cijferlijst mee;
•	Een certificaat Inburgering in het kader van de WIN, wanneer uiterlijk
31 december 2006 het WIN-traject is afgerond, en bijbehorende verklaring
van het ROC waaruit blijkt dat een profieltoets met de uitkomst voor de
onderdelen ‘luisteren’ en ‘spreken’ niveau NT2-2 is behaald, voor de
onderdelen ‘lezen’ en ‘schrijven’ niveau NT2-1 en voor het onderdeel
Maatschappij Oriëntatie niveau 2 of 80% als die toets is afgelegd na
31 augustus 2001 of 85% als de toets voor 1 september 2001 is afgelegd;
•	Een certificaat Inburgering in het kader van de WIN en bijbehorende verklaring van het ROC waaruit moet blijken dat voor de onderdelen ‘luisteren’,
‘spreken’, ‘lezen’ en ‘schrijven’ ten minste NT2 niveau 2 is behaald en voor
het onderdeel Maatschappij Oriëntatie of 80% als die toets is afgelegd na
31 augustus 2001 of 85% als de toets voor 1 september 2001 is afgelegd;
•	Een Certificaat Inburgering Oudkomers met ten minste niveau NT2 2 voor
de onderdelen ‘luisteren’, ‘spreken’, ‘lezen’ en ‘schrijven’;
•	Een kopie van het document ‘Korte Vrijstellingstoets’ bedoeld in artikel 2.7,
tweede lid, Besluit inburgering zoals dat luidde tot 1 januari 2013, afgegeven door de Dienst Uitvoering Onderwijs, waaruit blijkt dat u B1 niveau van
het Europese Raamwerk voor Moderne Vreemde talen hebt behaald;
•	Het inburgeringsdiploma, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wi zoals
die wet luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 13 september 2012
tot wijziging van de Wi en enkele andere wetten in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige (Stb.
2012, 430);
•	Een kopie van het besluit van burgemeester en wethouders dat met toepassing van artikel 5, tweede lid, WIN is besloten om het vaststellen van een
inburgeringsprogramma achterwege te laten omdat de vreemdeling de
kennis, inzicht en vaardigheden in voldoende mate op andere wijze zou
verwerven;
•	Een kopie van een besluit inhoudende dat de vaststelling van een inburge-

n U hebt het inburgeringsdiploma behaald
Lever met uw aanvraag een kopie van het inburgeringsdiploma van de Wet
inburgering mee
n U hebt de Belgische of Luxemburgse nationaliteit
n	
U hebt de Turkse nationaliteit of u bent gezinslid van iemand met de
Turkse nationaliteit. Let op! De niet-geregistreerde partner wordt niet
aangemerkt als gezinslid
n	
U bent jonger dan 18 jaar of u hebt tenminste de wettelijke AOW-leeftijd
bereikt
n	
U hebt tenminste acht jaren tijdens de leerplichtige leeftijd (vanaf het
vijfde jaar tot en met het einde van het schooljaar waarin de leeftijd van
zestien jaar wordt bereikt) in Nederland gewoond
U moet tijdens de bovengenoemde periode ingeschreven hebben gestaan in de
Basisregistratie personen. Deze periode van acht jaren hoeft niet doorlopend te
zijn.
n	
U bent in het bezit van één van de onderstaande documenten, diploma’s
of certificaten waarvoor vrijstelling van het inburgeringsvereiste geldt
•	Een Nederlands diploma of getuigschrift van bijvoorbeeld een universiteit,
HBO, MBO (vanaf niveau 2), VWO, HAVO, MAVO of VMBO na onderwijs te
hebben gevolgd in de Nederlandse taal. U hebt zo een diploma, als op het
diploma staat: Wet op het hoger wetenschappelijk onderwijs, Wet op het
voortgezet onderwijs, Wet educatie beroepsonderwijs of Wet op het
cursorisch onderwijs.
•	Een in België of Suriname behaald schooldiploma of getuigschrift. Het onderwijs moet wel in het Nederlands zijn gegeven. Verder moet u voor het vak
Nederlands een voldoende hebben gehaald. Lever ook de cijferlijst mee. Het
niveau van de opleiding moet hoger zijn dan lagere- of basisschool en het
diploma of getuigschrift moet op een wet zijn gebaseerd. De wet hoeft geen
onderwijswet te zijn;
•	Een diploma, certificaat of ander document uit Aruba, Curaçao, of Sint
Maarten, behaald in het Nederlandstalig onderwijs, met een voldoende voor
het vak Nederlands. Lever ook de cijferlijst mee. Het gaat om de opleidingen
MAVO, HAVO, VWO, LBO, MBO, HBO en WO (universiteit);
•	Een diploma, certificaat of ander document van de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius of Saba, behaald in het Nederlandstalig onderwijs, met
een voldoende voor het vak Nederlands. Lever ook de cijferlijst mee.
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ringsprogramma achterwege wordt gelaten, omdat de toets als bedoeld in
artikel 5, vierde lid, WIN met goed gevolg is afgelegd;
•	Een kopie van het document waarmee wordt aangetoond dat u ingevolge
artikel 4 van het Besluit naturalisatietoets de naturalisatietoets niet behoeft
of behoefde af te leggen (medische omstandigheden/geleverde inspanningen);
•	Een kopie van een brief van het college van burgemeester en wethouders
waarin staat dat het college vanwege aantoonbaar geleverde inspanningen
van u tot het oordeel komt dat het voor u redelijkerwijs niet mogelijk is het
inburgeringsexamen te halen (dit kunt u overleggen als u vóór 1 januari
2013 inburgeringsplichtig bent geworden); of
•	Een kopie van een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarin
staat dat DUO vanwege aantoonbaar geleverde inspanningen van u tot het
oordeel komt dat het voor u redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te halen (dit kunt u overleggen als u in de periode vanaf 1 januari
2013 tot en met 30 september 2017 inburgeringsplichtig bent geworden).
•	Een brief van DUO waarin staat dat DUO vanwege aantoonbaar geleverde
inspanningen van de vreemdeling tot het oordeel komt dat het voor de
vreemdeling redelijkerwijs niet mogelijk is de onderdelen uit het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c, van de Wet
inburgering, te halen (in geval van vreemdelingen die na 30 september 2017
inburgeringsplichtig zijn geworden). En een brief van DUO waaruit blijkt dat
het participatieverklaringstraject, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel
a, van de Wet inburgering, is afgerond;
Let op: een brief van het college van burgemeester en wethouders of van DUO waarin staat
dat u niet hoeft in te burgeren omdat u evident of aantoonbaar voldoende bent ingeburgerd, geldt bij de IND niet als een vrijstelling. Als u in het bezit bent van een MBO diploma
niveau 1 of een NT2 diploma dan bent u ook niet vrijgesteld. U moet nog steeds aan het
inburgeringsvereiste voldoen.
n	
U bent op medische gronden blijvend niet in staat het inburgerings
examen af te leggen
•	Een kopie van de brief van het college van burgemeester en wethouders
waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke belemmering, of een
verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen
te halen (dit kunt u overleggen indien u vóór 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden);
•	Een brief van DUO waarin staat dat u door een psychische of lichamelijke
belemmering, of een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent
het inburgeringsexamen te halen (dit kunt u overleggen indien u na
31 december 2012 inburgeringsplichtig bent geworden);
•	Een medisch advies dat is afgegeven door een arts die is aangewezen door
het college van burgemeester en wethouders van uw woonplaats. Of als u
bent verhuisd: een advies afgegeven door een aangewezen arts uit uw
vorige woonplaats. Het advies mag niet ouder zijn dan zes maanden.
Op grond van dit advies zal de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
beoordelen of u door een psychische of lichamelijke belemmering dan wel
een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgerings
examen te behalen (dit kunt u overleggen indien u vóór 1 januari 2013
inburgeringsplichtig bent geworden); of
•	Een medisch advies niet ouder dan zes maanden van een door de minister
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen onafhankelijk medisch
adviseur. Op grond van dit advies zal de Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid beoordelen of u door een psychische of lichamelijke belemmering
dan wel een verstandelijke handicap blijvend niet in staat bent het inburgeringsexamen te behalen.

en c. De IND gaat bij de beoordeling van deze ontheffingsgrond in beginsel
uit van het door de vreemdeling overgelegde advies van DUO. De vreemdeling die in aanmerking wil komen voor deze ontheffingsgrond moet het
advies zelf aanvragen bij DUO. Voor het aanmeldformulier en meer informatie over deze procedure raadpleeg de website van DUO: www.inburgeren.nl.
•	Tot 1 juli 2013 was het mogelijk een verzoek bij het ROC in te dienen voor
een advies waarin staat dat u vanwege uw leervermogen, in samenhang
met onder meer, vooropleiding en leeftijd het inburgeringsexamen niet kunt
halen, het zogenaamde haalbaarheidsonderzoek. Heeft u nog een advies
van het ROC Amsterdam dan kunt u ontheffing krijgen van het inburgeringsexamen als het advies bij de indiening van uw aanvraag om een verblijfsvergunning niet ouder is dan vijf jaar. U moet nog wel de toets gesproken
Nederlands halen op A2 niveau.
n	
U kunt vanwege bijzondere individuele omstandigheden het inburgeringsexamen niet behalen
Er is sprake van bijzondere individuele omstandigheden. U wilt in aanmerking
komen voor verblijf “Humanitair niet-tijdelijk” of “Onbepaalde tijd (regulier of
asiel)” zonder het inburgeringsexamen te hebben behaald. Dit geldt alleen als
van u niet kan worden verwacht dat u het inburgeringsexamen moet hebben
behaald. Geef in een aparte brief aan waarom dit voor u niet mogelijk is. Lever
deze brief en zoveel mogelijk bewijsmiddelen met de aanvraag mee.

Verwerking van persoonsgegevens
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de
behandeling van uw aanvraag, melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens
opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat nodig is. Ook gebruikt
en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt
zich daarbij aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig
en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft ook rechten. Als u dat vraagt, mag u
bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie krijgen
over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven.
Op www.ind.nl leest u hoe de IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt.
Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.

n	
U kunt ondanks geleverde inspanningen het inburgeringsexamen niet
behalen
U hebt ondanks geleverde inspanningen het inburgeringsexamen niet behaald
en u komt niet in aanmerking voor één van de eerdergenoemde vrijstellings-/
ontheffingsgronden. Lever bij de aanvraag één van de volgende aanvullende
bewijsstukken en documenten mee:
•	Van u kan, ondanks geleverde inspanning, redelijkerwijs niet worden
verwacht het inburgeringsexamen te behalen, omdat u:
a.	minimaal 600 uur heeft deelgenomen aan een inburgeringscursus, een
cursus Nederlands als tweede taal of een combinatie daarvan bij een
cursusinstelling met het Blik op Werk keurmerk en minimaal viermaal
heeft deelgenomen aan de niet behaalde onderdelen van het inburgeringsexamen, waarvan ten hoogste twee van de examenpogingen de
overeenkomstige onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als
tweede taal betreffen;
b. 	minimaal 600 uur heeft deelgenomen aan een alfabetiseringscursus bij
een cursusinstelling met het Blik op Werk Keurmerk en u toont aan met
een door DUO afgenomen toets dat u niet het leervermogen heeft om
het inburgeringsexamen te halen;
c. 	minimaal 600 uur heeft deelgenomen aan een alfabetiseringscursus en
een daaropvolgende inburgeringscursus, beide aan een cursusinstelling
met het Blik op werk keurmerk, waarvan minimaal 300 uur besteed is
aan de alfabetiseringscursus, en u toont aan met een door DUO afgenomen toets dat u niet het leervermogen heeft om het inburgeringsexamen
te halen.
	DUO geeft advies of iemand voldoet aan de criteria genoemd onder a,en b
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