
REACTIE OP INTERNETCONSULTATIE 

Wat betekent de nieuwe wet inburgering voor gezinsmigranten 

 

De nieuwe wet Inburgering sluit niet aan op de behoeften en persoonlijke omstandigheden van 
Nederlanders met een buitenlandse partner, de grootste groep onder de verplichte inburgeraars. 
Wie zijn die buitenlandse partners nu eigenlijk? De groep is zeer divers en bestaat bijvoorbeeld uit 
Nederlandse expats die een partner zijn tegengekomen in het land waar zij tijdelijk werkzaam zijn of 
waren of Nederlanders die na emigratie (of tijdelijk verblijf buitenland) hun buitenlandse partner 
hebben ontmoet of wellicht tijdens het reizen in het buitenland. Het is niet altijd mogelijk of 
wenselijk een leven op te bouwen samen in het land van de partner. Voor Nederlanders die zich 
willen vestigen met hun buitenlandse partner in Nederland is de nieuwe wet Inburgering een groot 
struikelblok.  

 

Wat zijn de knelpunten 

 

• De taaleis is verhoogd van A2 naar B1 dit is om inburgeraars een betere kans te geven mee 
te draaien in de Nederlandse maatschappij. Echter verschillende taalinstituten waar wij 
contact mee hebben opgenomen, hebben aangegeven dat deze eis veel te hoog gegrepen is.  
Slechts een kwart van alle inburgeraars zal slagen voor het B1 examen. Nederland is wat dit 
betreft ook een uitzondering in Europa met de verplichte taaleis op dit niveau. 

• Verplicht slagen binnen 3 jaar en geldboetes wanneer men niet op tijd examens kan halen. 
Gezinsmigranten moeten de taalopleiding zelf betalen, dit is voor veel gezinsmigranten een 
hoge kostenpost. Het slagen binnen 3 jaar maakt dit nog eens extra lastig, met stress en 
hogere kosten (door boetes en meer opleidingen) tot gevolg, de kosten kunnen oplopen tot 
zelfs 10.000 euro. 

• Er is in de nieuwe wet een minimale begeleiding voor de gezinsmigranten via de gemeenten. 
Er zal een intakegesprek plaatsvinden, waar een traject voorstel uit volgt en een aantal 
controle gesprekken. De gezinsmigrant is verder op zichzelf aangewezen en wordt als 
zelfredzaam beschouwd. Gemeenten krijgen voor de gezinsmigranten geen financiële 
vergoeding en zullen daardoor veel minder aandacht kunnen besteden aan de grootste 
groep verplichte inburgeraars. 

 

• Arbeid en participatie, veel gezinsmigranten vinden zelf al binnen korte tijd werk of als de 
Nederlandse partner werkt, en voldoende verdiend, kiezen sommige ervoor niet te gaan 
werken. Iedereen moet echter aan het Participatie Verklaring Traject (PVT) en de module 
arbeid en participatie (MAP) deelnemen. Er is weinig tot geen maatwerk voor gezinsmigranten. 
 

Realiteit en gevolgen 

 

De realiteit is dat een deel van de gezinsmigranten zich in de schulden moeten steken of in het 
ergste geval moeten afhaken. De taaleis zal voor een groot deel van de gezinsmigranten niet 
haalbaar zijn. Zij zijn gedwongen Nederland te verlaten om zich ergens anders met hun Nederlandse 
partner in de EU te vestigen. De zogenaamde EU-route, die steeds vaker uit wanhoop gebruikt 
wordt. Dit kan niet de bedoeling zijn van de nieuwe wet inburgering voor Nederlanders die 
simpelweg verliefd zijn geworden op iemand van buiten de EU.  

 

 



 

 

De grote meerderheid van de migranten (expats, EU-burgers of andere migranten) zijn niet verplicht 
in te burgeren. Zij draaien over het algemeen ook gewoon mee in de maatschappij.  

Gezinsmigranten kunnen vooral door hun Nederlandse partner en diens netwerk eveneens snel 
inburgeren en meedraaien. De verplichte hoge taaleis die gepaard gaat met zeer hoge kosten 
tezamen met de deelname aan trajecten, die voor veel gezinsmigranten niet eens nuttig zijn, werkt 
eerder een inburgering tegen dan dat het daaraan bijdraagt.  

 

Stichting GOED verzoekt de Eerste Kamer een onderzoek in te stellen naar de positie van de 
gezinsmigranten binnen de nieuwe wet inburgering. De onderstaande punten zou de positie van 
de gezinsmigranten enorm kunnen verbeteren. 

• Afschaffing van het verplichte B1 examen voor inburgering 

• Aanbieden van een subsidie voor gezinsmigranten en een opleidingstraject op maat 
beschikbaar stellen 

• Maatwerk voor arbeid en participatie voor de gezinsmigrant 

• Betere begeleiding, wanneer dit nodig mocht zijn, via de gemeente (die daar vervolgens ook 
de middelen voor beschikbaar krijgt) 

 



 

 
 

 

Datum: 22 juli 2020 
 

Betreft: Nieuwe wet Inburgering 2021 
 

 
Geachte voorzitter en leden van de Eerste Kamer, 

 

Op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer 
op 2 juli de wet voor een nieuw inburgeringsstelsel aangenomen. 

 
Wij, Stichting GOED, Stichting Buitenlandse Partner en de groep Inburgeraars 2013-2020, spreken 
onze zorgen uit. De gezinsmigranten uit landen buiten de EU (waaronder ook Nederlandse 
remigranten met een buitenlandse partner vallen) worden in dit voorstel nog verder onder druk 
gezet. Het betreft de helft van alle inburgeraars die onder deze wet vallen. 

 
De wet Inburgering heeft zich slechts in één groep verdiept, de asielmigranten (statushouders). 
Zeer onbegrijpelijk, aangezien er voor 'gezinsmigranten' binnen de wet een ander stelsel en beleid 
geldt. De gezinsmigranten komen voor aanzienlijk hogere kosten te staan door de sterk 
verzwaarde eisen voor inburgering. Dat ze daarvoor een lening kunnen afsluiten verplaatst het 
probleem alleen maar naar de toekomst. Leningen moeten worden terugbetaald. Bovendien blijkt 
nergens uit dat Nederlanders recht op een gezinsleven hebben, met een partner naar eigen keuze, 
in hun eigen land.  
 
De positie van de gezinsmigranten is niet alleen bij ons onopgemerkt gebleven. Verschillende 
gemeenten, de Stichting CIVIC, VNG, de NOvA (Nederlandse orde van advocaten), evenals een 
migratiedeskundige als Prof. Groenendijk wijzen erop dat het onderscheid tussen 
asielstatushouders, gezinsmigranten en overige migranten leidt tot een onacceptabele tweedeling 
binnen de groep inburgeringsplichtigen. De een krijgt de cursus gratis en de ander moet onkosten 
maken waarvan de terugbetaling jaren zal vergen.  
 
Uit de reacties op de internetconsultatie is ook duidelijk op te maken dat men zich over deze 
doelgroep zorgen maakt. Het is daarom zeer teleurstellend dat de organisaties die de belangen 
van gezinsmigranten behartigen, niet zijn gehoord. Sinds 2018 zijn herhaalde pogingen 
ondernomen door de groep Inburgeraars 2013-2020 om een dialoog aan te gaan met Minister 
Koolmees, hier is geen gehoor aan gegeven.  
 
Het kabinet heeft de zorgen die door velen zijn uitgesproken, naast zich neergelegd door de 
simpele en onhoudbare opvatting; dat gezinsmigranten een betere financiële startpositie zouden 
hebben dan andere inburgeraars.  
 
 
 
 
 



Bij de voorbereiding en het passeren van de Wet Inburgering 2021 door de Tweede Kamer is 
derhalve onvoldoende aandacht besteed aan de gezinsmigrant.  

Vandaar het vriendelijk maar dringende verzoek aan de Eerste Kamer ons in de gelegenheid te 
stellen, de positie van deze gezinsmigranten de aandacht te geven die ze verdienen. We stellen het 
zeer op prijs, als we een gesprek met de leden van de Eerste Kamer kunnen aangaan. 

We hopen spoedig uw antwoord te mogen ontvangen. 

Met vriendelijke groet en mede namens,        
 

Stichting Buitenlandse Partner 
58.000 deelnemers 
Voorzitter Dr. P. Streumer 
paul@buitenlandsepartner.nl 
www.buitenlandsepartner.nl 

 
Inburgeraars 2013-2020  
2200 leden 
Woordvoerder J.C. Erkelens Ba CW 
johnerkelenssah@gmail.com 
FB groep Inburgeraars  

 

Stichting GOED – Grenzeloos Onder Eé n Dak  
10.000 website registraties 
40 Partner organisaties                                                                     
Bestuurder Mevr. A Sgherzi 
contact@stichtinggoed.nl 
www.stichtinggoed.nl 

 

Publicaties waarin de zorgen en knelpunten over de gezinsmigrant worden beschreven; 

Stichting Civic  

https://stichtingcivic.nl/reactie-op-wetvoorstel-voor-de-nieuwe-wet-inburgering/ 

VNG 

https://vng.nl/nieuws/input-vng-wo-inburgering 

  https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/20190916_brief-kabinet_adviesaanvraag-vng-wetsvoorstel-wet-inburgering.pdf 

  (Pag. 7 – 6. Doelgroepen) 

Nederlandse Orde van Advocaten 

https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/download/wetgevingsadviezen/123171/1       

Advies Raad van State  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-4.html (pag. 2 en 3 - Begeleiding door gemeenten) 

https://www.raadvanstate.nl/@121253/samenvatting-advies-wet-inburgering/  

Prof. Groenendijk 

https://www.schulinck.nl/app/uploads/2019/09/Reactie-conceptvoorstel-voor-een-nieuwe-Wet-inburgering-1-1-2.pdf                     
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