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Graag bied ik u hierbij, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de 

reactie aan op het verzoek van de vaste Kamercommissie van Veiligheid en 

Justitie van 21 mei 2015 met kenmerk 2015Z08914/2015D18673 inzake het 

afleggen van een inburgeringsexamen in een ander land dan het land van 

herkomst.  

 

Als er in het land van herkomst of bestendig verblijf geen Nederlandse 

diplomatieke vertegenwoordiging met een examenlocatie voor het 

inburgeringsexamen is gevestigd, moet de vreemdeling afreizen naar een 

buurland waar wel een diplomatieke vertegenwoordiging met examenlocatie 

aanwezig is. 

 

Bij het identificeren van de examenlocaties wordt er door het ministerie van 

Buitenlandse Zaken (BZ) naar een aantal zaken gekeken, waarbij uitgangspunt is 

dat de post over voldoende ruimte, ervaring en capaciteit beschikt, goed 

bereikbaar is vanuit de regio (hub-functie) en waarbij het reizen naar deze post zo 

min mogelijk visumplichten oplegt aan derdelanders die van deze locatie gebruik 

zullen maken. Op basis van deze informatie wordt vervolgens in overleg met het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloten op welke 

posten een inburgeringsexamen kan worden afgenomen, waarbij wordt 

zorggedragen voor een goede regionale spreiding wereldwijd. 

 

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is de afgelopen jaren geconfronteerd 

met bezuinigingen. Als gevolg daarvan is het postennet in omvang afgenomen. 

Daarnaast hebben deze bezuinigingen ertoe geleid dat het takenpakket bij 

sommige diplomatieke vertegenwoordigingen is verkleind. Het aantal diplomatieke 

vertegenwoordigingen met een examenlocatie bedraagt op dit moment 

zesenzeventig.   

 

In beginsel is het succesvol afleggen van het inburgeringsexamen een 

noodzakelijke stap voordat een MVV-aanvraag kan worden ingediend. Als de 

vreemdeling echter van mening is dat hij vanwege bijzondere individuele 
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omstandigheden niet in staat is om (alle onderdelen van) het basisexamen af te 

leggen of daarvoor te slagen, kan hij een verzoek om ontheffing indienen.  

Bij een geslaagd beroep op de ontheffingsgrond hoeft de vreemdeling niet (alle 

onderdelen van) het basisexamen af te leggen en wijst de IND de mvv-aanvraag 

niet af op grond van het (niet voldoen aan het) inburgeringsvereiste in het 

buitenland.  

 

Bij de beoordeling van de bijzondere individuele omstandigheden wordt een 

afweging gemaakt tussen de persoonlijke situatie van de kandidaat en de 

aangevoerde omstandigheden, waarbij uitgangspunt is dat het vereiste om het 

examen met goed gevolg af te leggen gezinshereniging niet onmogelijk of uiterst 

moeilijk mag worden gemaakt. Hierbij spelen ook de getoonde wil om voor het 

examen te slagen en de nodige inspanningen die daartoe zijn gedaan een 

belangrijke rol. De kandidaat moet wel aantonen en onderbouwen dat hij of zij 

alles in het werk heeft gesteld om zich voor te bereiden op het examen en om het 

examen met succes af te leggen, ondanks de bijzondere individuele situatie.  

De beoordeling of de kandidaat kan worden ontheven van de verplichting om het 

examen met goed gevolg af te leggen vindt plaats door de IND1, namens de 

minister van SZW. 

 

Een voorbeeld ter illustratie: 

De vreemdeling heeft door de oorlogssituatie in Syrië haar woning moeten 

verlaten en verkeerde in een tijdelijke opvangsituatie waarbij nauwelijks 

basisvoorzieningen aanwezig waren. Gelet op de oorlogssituatie, de afstand tot 

een Nederlandse ambassade en de beoordeling dat reizen als alleenstaande vrouw 

niet veilig is, werd van deze vreemdeling niet verwacht dat zij het basisexamen 

inburgering af zou leggen. 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

L.F. Asscher 

 

                                                
1 IND-werkinstructie nr. 2016/9 Inburgering in het buitenland. 


