
Beantwoording vragen ONS naar aanleiding van presentatie Wet Inburgering

Vraag 1: Zijn Turkse nieuwkomers ook taalplichtig? 
Het antwoord is: Ja. 
Kortheidshalve verwijs ik naar bijgaande link. Deze informatie is al van april 2020 (er wordt nog 
gesproken over invoering van de Wi op 1 juli), maar is inhoudelijk nog van kracht:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/10/vanaf-dit-voorjaar-verplicht-inburgeren-voor-
turkse-asielstatushouders

Vraag 2: Hoe verhoudt zich dit tot de EU-regels? Is daar wetgeving veranderd of heeft onze 
eigen overheid regels aangescherpt? In de zin van dat ze wel taalplichtig zijn? 

Er is hier sprake van een andere interpretatie van de regelgeving door de rijksoverheid. Ook hier 
verwijs ik kortheidshalve door naar bijgaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/04/turkse-nieuwkomers-worden-
inburgeringsplichtig

Het antwoord vind je voornamelijk in de derde alinea:

“Tot 2011 bestond er een inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers. Die is afgeschaft omdat de 
plicht in strijd was met Europese wet- en regelgeving. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het 
kabinet onderzocht of de inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers opnieuw kan worden ingevoerd. 
Inmiddels blijkt de interpretatie van de regelgeving te zijn veranderd. Daardoor kan het kabinet nu 
opnieuw Turkse nieuwkomers verplichten om een inburgeringscursus te doen. Zij hebben daardoor 
straks dezelfde verplichtingen als migranten uit bijvoorbeeld Marokko, Zuid-Afrika of India.”

En aan het eind van dit artikel lees je dat er een verschil is tussen asielmigranten uit Turkije (die 
krijgen hun inburgeringstraject -net als andere asielzoekers die via de asielprocedure statushouder 
zijn geworden- hun inburgeringstraject van de gemeente) en Turkse (gezins)migranten die zich hier 
gaan vestigen vanuit Turkije (zij moeten straks in Turkije al een basisexamen afleggen voordat ze 
naar Nederland mogen komen. In het basisexamen komen de beginselen van de taal en kennis over 
de Nederlandse maatschappij aan bod. Eenmaal in Nederland aangekomen, starten mensen met een 
inburgeringstraject op maat. De inburgeringsplicht heeft voor hen ook financiële consequenties, 
aangezien zij de inburgering deels zelf moeten bekostigen).

Vraag 3: U heeft het over inburgeringsplichtig, maar taal is een onderdeel van de 
inburgeringsplicht. Zijn deze mensen wel taalplichtig?
Men is ook taalplichtig. Dat is onderdeel van de inburgeringsplicht. Zie ook de artikelen waarnaar ik 
hierboven heb verwezen.
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