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Dit is het schema zoals dat vanaf 1 okober 2017 geldt.  
Wijziging: Het participatieverklaringstraject is toegevoegd aan het inburgeringsexamen. 

 
Informatie over naturalisatie en inburgering 
 

Wil de klant door naturalisatie de Nederlandse nationaliteit krijgen? 

Eén van de voorwaarden is dat hij goed is ingeburgerd. Hij moet het inburgeringsexamen op niveau A21 

hebben behaald, of (een gedeeltelijke) vrijstelling/ontheffing hebben. 

 

Let op! Komt de klant uit de Europese Unie? Of is hij in Nederland voor werk of voor een ander tijdelijk 

doel? Dan is hij niet verplicht om in te burgeren volgens de Wet inburgering, maar hij moet wél het 

inburgeringsexamen halen om te kunnen naturaliseren.  

Ook als de gemeente hem heeft vrijgesteld van de inburgeringsplicht maar hij heeft lezen of schrijven niet 

op niveau A2 (zie onder b, 2e bolletje), moet hij alsnog het inburgeringsexamen behalen. 

 
Het inburgeringsexamen (vanaf 1 oktober 2017) 

Het inburgeringsexamen wordt uitsluitend door DUO afgenomen en bestaat per 1 januari 2017 uit de 

volgende onderdelen: 
1. Het participatieverklaringstraject (alléén voor vreemdelingen, die op of na 1 oktober 2017  
inburgeringsplichtig zijn geworden) 
2. KNS (kennis van de Nederlandse samenleving), dit bestaat sinds 1 januari 2015 uit twee onderdelen: 

a.  Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM, het oude KNS examen) 
b.  Kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt (KNA, nieuw sinds 1 januari 2015, er zijn 

vrijstellingen) 
3. De taalonderdelen: 

a. Spreekvaardigheid (TGN) 
b. Leesvaardigheid 
c. Luistervaardigheid 
d. Schrijfvaardigheid 

 
Het onderdeel KNA (2b) hoeft niet gehaald te worden als: 
 de verzoeker, die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, lid 1 van de Algemene 

Ouderdomswet, heeft bereikt of 
 de verzoeker, die zich voor 1 januari 2015 bij DUO heeft aangemeld voor de naturalisatietoets of een 

onderdeel van die toets en van wie DUO voor 1 februari 2015 het verschuldigde examengeld heeft 
ontvangen 

DUO controleert of een vreemdeling voor de vrijstelling in aanmerking komt. De gemeente hoeft dat dus 
niet te controleren. Voor de inburgeringsplicht geldt dat ook de vreemdeling, die voor 1 januari 2015 
inburgeringsplichtig is geworden, een vrijstelling heeft voor KNA. Voor naturalisatie is dat niet geregeld. 
 

Moet de klant het inburgeringsexamen behalen om te naturaliseren? 
 

1. Acht jaar als kind in Nederland 
Heeft hij tussen zijn 5e en 16e verjaardag ten 
minste 8 jaar in Nederland gewoond? 

Ja Volledige vrijstelling 
Naturalisatieverzoek via gemeente 

Nee   

2. Molukker 
Is hij Molukker en valt hij onder de wet van 9 
september 19762?  

Ja Volledige vrijstelling 
Naturalisatieverzoek via gemeente 

                                                   
1 De niveauaanduiding “A2” uit de Wet inburgering komt overeen met het oude niveau “2”. 
2 Betreft behandeling als Nederlander op grond van de wet van 9 september 1976, Stb. 468, houdende regelen omtrent de positie 

van in Nederland wonende Molukkers die niet het Nederlanderschap bezitten. Bijzonder Nederlanderschap = B (behandeld als 

Nederlander. 
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Nee   

3. Nederlands diploma (uitgereikt op basis van 
een onderwijswet) 
Heeft hij een VMBO-diploma of een MBO-
diploma3 of hoger? 

Ja Volledige vrijstelling 
Naturalisatieverzoek via gemeente 

Nee   

4. Nederlands diploma (uitgereikt op basis van 
een andere dan een onderwijswet) 
Is hij, na een in het Nederlands gevolgde en 
afgeronde opleiding in bijvoorbeeld het 
beroepsonderwijs, in het bezit gesteld van een 
diploma of getuigschrift als hier bedoeld? 

Ja Volledige vrijstelling 
Naturalisatieverzoek via gemeente 
De gemeente checkt bij DUO (sci@duo.nl) of 
het diploma/getuigschrift volledige vrijstelling 
geeft voor naturalisatie.  

Nee   

5. Buitenlands diploma/getuigschrift 
Heeft hij een Nederlandstalige opleiding afgerond 
in België, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint 
Maarden, het niet-Europese deel van Nederland 
of het Europees Baccalaureaat, mét een 
voldoende voor Nederlands? Let op! diploma’s 
e.d. uit België en Suriname moeten voorzien zijn 
van een apostille. 4 

Ja Volledige vrijstelling 
Naturalisatieverzoek via gemeente 
Of een hier bedoeld document vrijstelling 
geeft, kan gecheckt worden bij DUO 
(sci@duo.nl).  

Nee   

6. Certificaten/diploma’s 

 Diploma Staatsexamen Nederlands als 
tweede taal (programma I of II);  
Let op! De nieuwe eisen per 1 januari 2015 
voor het halen van KNS gelden niet voor 
naturalisatie; of 

 Korte vrijstellingstoets (tot 1 januari 2013); of 

 Naturalisatietoets geheel 

Ja Volledige vrijstelling 
Naturalisatieverzoek via gemeente 

Nee   

7. Inburgeringscertificaat nieuwkomers geheel 
WIN-certificaat, met bijbehorende verklaring van 
de school, met alle taalonderdelen ten minste op 
niveau twee én maatschappij oriëntatie KSE 
niveau 2 of een score van tenminste 80% (vóór 
01-09-2001 ten minste 85%) 

Ja Volledige vrijstelling 
Naturalisatieverzoek via gemeente 

Nee   

8a. Inburgeringscertificaat nieuwkomers alleen 
taalonderdelen 
Heeft hij het WIN-certificaat, met bijbehorende 
verklaring van de school, met alleen alle 
taalonderdelen ten minste op niveau 2? 

Ja 
 
 

Gedeeltelijke vrijstelling voor  

 de taalonderdelen 
Hij kan met het WIN-certificaat, aangevuld 
met:  
- de resultatenbrief geslaagd KNS of  
- deel 1) van de naturalisatie-toets,  
naturalisatie aanvragen via de gemeente. 

Nee   

                                                   
3 Officiële MBO-diploma’s KSE-1 (assistent) niveau of hoger zijn voldoende.  
4 Is de klant in het bezit van het getuigschrift International baccalaureaat Middle Years Certificate, International General Certificate 

of Secondary Education of International Baccalaureaat (IGCSE-certificaat), dan kan hij nadere informatie inwinnen bij de gemeente. 
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8b. Inburgeringscertificaat nieuwkomers 
alleen maatschappij oriëntatie 
Heeft hij het WIN-certificaat, met bijbehorende 
verklaring van de school, met alleen voor 
maatschappij oriëntatie KSE-niveau 2 of een 
score van ten minste 80% (vóór 01-09-2001 ten 
minste 85%)?   

Ja Gedeeltelijke vrijstelling voor  

 het onderdeel KNS 
Hij kan met het WIN-certificaat, aangevuld 
met:  
- de resultatenbrief geslaagd voor de 

taalonderdelen of  
- het certificaat oudkomers met alle 

taalonderdelen ten minste niveau 2 (met 
bijbehorende verklaring)  of  

- een verklaring educatie ROC met alle 
taalonderdelen ten minste op niveau 2,  

naturalisatie aanvragen via de gemeente. 

Nee   

9. Inburgeringscertificaat oudkomers  
Is het certificaat door de gemeente afgegeven en 
heeft hij alle taalonderdelen ten minste op niveau 
2 en de bijbehorende door de gemeente 
gewaarmerkte verklaring van de school?  
 

Ja Gedeeltelijke vrijstelling voor 

 de taalonderdelen.  
Hij kan met het certificaat oudkomers, 
aangevuld met:  
- de resultatenbrief geslaagd KNS of  
- deel 1) van de Naturalisatietoets of  
- een WIN-certificaat met voldoende niveau 

voor MO (zie hiervoor 8b),  
naturalisatie aanvragen via de gemeente. 

Nee   

10. Verklaring educatie van ROC 
Heeft hij een verklaring educatie van het ROC met 
alle taalonderdelen ten minste op niveau 2? 
De verklaring educatie moet de volgende 
gegevens bevatten:  
a) de naam van het document  
b) de naam en de handtekening van de 

verantwoordelijke van het ROC  
c) de echtheidskenmerken van het ROC (logo of 

stempel ROC); 
d) de naam en de geboortedatum van de 

deelnemer aan het NT2-taaltraject die 
overeenkomen met de naam en de 
geboortedatum zoals vermeld op het zijn 
identiteitsdocument; 

e) de behaalde taalniveaus, uitgesplitst naar de 
vier taalvaardigheden Lezen, Luisteren, 
Schrijven en Spreken en 

f) de datum waarop de toetsresultaten zijn 
behaald (dit moet voor 1 januari 2007 zijn). 

Ja Gedeeltelijke vrijstelling voor  

 de taalonderdelen 
Hij kan met de verklaring educatie, aangevuld 
met:  
- de resultatenbrief geslaagd KNS of 
- deel 1) van de Naturalisatietoets of  
- een WIN-certificaat met voldoende niveau 

voor MO (zie hiervoor 8b),  
naturalisatie aanvragen via de gemeente. 
Of een verklaring educatie vrijstelling geeft, 
kan gecheckt worden bij DUO of bij de afd. 
Inburgering van de gemeente. 

Nee   
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11. Certificaat Nederlands als Vreemde Taal 
Beschikt hij over één van de volgende 
certificaten? 
a) Certificaat Toeristische en Informele 

Taalvaardigheid (ERK-niveau A2) 
b) Certificaat Profiel Taalvaardigheid Praktische 

Beroepen (ERK-niveau A2). 
c) Certificaat Profiel Maatschappelijke 

Taalvaardigheid (Erk-niveau B1) 
d) Certificaat Profiel Professionele 

Taalvaardigheid (ERK-niveau B2) 
e) Certificaat Profiel Taalvaardigheid Hoger 

Onderwijs (ERK-niveau B2) 
f) Certificaat Profiel Academische 

Taalvaardigheid (ERK-niveau C1) 

Ja Gedeeltelijke vrijstelling voor 

 de taalonderdelen.  
Hij kan met één van de hiernaast genoemde 
certificaten, aangevuld met:  
- de resultatenbrief geslaagd KNS of  
- deel 1) van de Naturalisatietoets of  
- een WIN-certificaat met voldoende niveau 

voor MO (zie hiervoor 8b),  
naturalisatie aanvragen via de gemeente. 

Nee   

12. Certificaat Naturalisatietoets, deel 1) 
Heeft hij deel 1) Kennis van de staatsinrichting en 
de maatschappij gehaald? 

Ja Gedeeltelijke vrijstelling voor 

 het onderdeel KNS 
Hij kan met het certificaat naturalisatietoets 
(waaruit blijkt dat deel 1 is behaald), 
aangevuld met: 
- de resultatenbrief geslaagd voor de 

taalonderdelen of  
- het oudkomerscertificaat met alle 

taalonderdelen op ten minste niveau 2 (met 
bijbehorende verklaring) of 

- het WIN-certificaat met ten minste niveau 2 
voor alle taalonderdelen of   

- de verklaring educatie ROC met ten minste 
niveau 2 voor alle taalonderdelen, 

naturalisatie aanvragen via de gemeente 

Nee   

13. Beschikking basisexamen inburgering 
buitenland 
Heeft hij in het buitenland het basisexamen 
inburgering afgelegd en heeft hij een beschikking 
van dat examen, waaruit blijkt dat hij voor het 
onderdeel luister- en spreekvaardigheid ten 
minste 37 punten heeft behaald? 
 

Ja Gedeeltelijke vrijstelling voor 

 het onderdeel TGN  
Verder moet hij de overige onderdelen van het 
inburgerings-examen behalen. Dan krijgt hij 
een inburgeringsdiploma. Hij kan zich voor de 
examens aanmelden via DUO, 
www.inburgeren.nl. 
Voor (vragen over) registratie van de hiervoor 
bedoelde gedeeltelijke vrijstelling in het 
Informatie-systeem inburgering (ISI) moet hij 
bij DUO zijn. 

Nee   

14. Ontheffing, vrijstelling onder de WIN 
Heeft hij als nieuwkomer onder de Wet 
inburgering nieuwkomers een volledige 
vrijstelling, of een definitieve ontheffing op 
medische gronden ontvangen? 

Ja Volledige vrijstelling/ontheffing 
Naturalisatieverzoek via gemeente 

Nee   

http://www.inburgeren.nl/
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15. Ontheffing onder de WI 
Heeft hij onder de Wet Inburgering een volledige 
ontheffing op medische gronden gekregen? Van   
- B&W (o.b.v. een medisch advies van een door 
de gemeente aangewezen arts) of 
- DUO (vanaf 1 januari 2013, o.b.v. een medisch 
advies van een door DUO aangewezen arts)? 
Let op! De beschikking mag niet ouder dan drie 
jaar zijn! Is de beschikking ouder dan 3 jaar dan 
moet nr. 16 gevolgd worden. 
Let op! Deze ontheffing kan alleen gegeven 
worden aan een inburgeringsplichtige. Heeft hij 
voor 1 januari 2013 een verblijfsbeschikking 
gekregen dan loopt de ontheffing via B&W. Is de 
verblijfsbeschikking na 1 januari 2013 afgegeven 
dan loopt de ontheffing via DUO. 

Ja Volledige ontheffing 
Naturalisatieverzoek via gemeente 

Nee   

16. Ontheffing o.g.v. medisch advies 
Heeft hij ontheffing op grond van een medisch 
advies (model 2.27) van een door DUO 
aangewezen arts, dat hij niet in staat wordt geacht 
binnen een termijn van 5 jaar het 
inburgeringsexamen te behalen?  
Let op! Het advies mag niet ouder zijn dan 6 
maanden! 
Let op! Deze mogelijkheid is er voor  
- niet inburgeringsplichtigen zoals (partners van) 
EU- onderdanen, Turken, vreemdelingen > 65 en 
- voormalig inburgeringsplichtigen (van vóór 1 
januari 2013). Dit betreft ook de vreemdelingen 
voor wie de ontheffing van de inburgeringsplicht 
niet gebruikt kan worden voor naturalisatie.. 

Ja Volledige ontheffing 
Naturalisatieverzoek via gemeente 

Nee   

17. Ontheffing aanvragen 
Is hij van mening dat hij, anders dan op medische 
gronden, niet in staat is om het 
inburgeringsexamen te behalen? 

Ja Hij kan ontheffing aanvragen 
Vanaf 1 oktober 2017 kan ontheffing 
plaatsvinden op grond van niet haalbaarheid. 
Dit kan worden aangetoond met: 
-  een beschikking van DUO o.g.v. art. 4, onder 

b BNT, waaruit blijkt dat de vreemdeling het 
inburgeringsexamen niet hoeft af te leggen 
(= vrijstelling van de vier taalonderdelen en 
KNS). Als de vreemdeling inburgerings-
plichtig is op of na 1 oktober 2017, dan moet 
hij wel aantonen dat hij PVT heeft gedaan. 

-  een beschikking van DUO, namens de 
minister van SoZaWe. Deze  beschikking 
wordt alleen afgegeven aan vreemdelingen 
die op of na 1 jan 2013 inburgeringsplichtig 
zijn (geldt v.a. 1 juli 2013) of 

- een advies van DUO waaruit blijkt dat het 
inburgeringsexamen, ondanks aantoonbare 
inspanning, niet haalbaar is (geldt v.a. 1 juli 
2013).  

Een ontheffingsbeschikking o.g.v. 
aantoonbare inspanning afgegeven door het 
college van B&W (op grond van art, 31, lid 2 
onder c WI oud) geeft geen recht op 
ontheffing in het kader van de naturalisatie. 
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Nee   

Inburgeringsexamen 
Klant moet het inburgeringsdiploma behalen voordat hij voor naturalisatie in aanmerking kan komen 

 

 
Waar moet de burger naartoe? 
 
a) Naar de gemeente om een naturalisatieverzoek in te dienen 
Dit kan als hij: 

 het inburgeringsdiploma al heeft, of 

 een volledige vrijstelling / ontheffing heeft volgens het schema hierboven, of  

 een gedeeltelijke vrijstelling heeft volgens het schema hierboven, aangevuld met de daar vermelde 
en vereiste documenten. 

De burger voldoet dan aan het inburgeringsvereiste en kan een naturalisatieverzoek indienen. De 
gemeente controleert de verschillende documenten altijd op geldigheid en of ze gelegaliseerd zijn.. 
 
b) Naar de gemeente, afdeling Inburgering 
Als een burger zich wil voorbereiden op het inburgeringsexamen (en hij heeft voor 1 januari 2013 een 
verblijfsvergunning gekregen) dan kan hij nog naar de gemeente, afdeling inburgering. 

 De afdeling Inburgering kan de klant informeren hoe hij zich kan voorbereiden op het 
inburgeringsexamen. Ook op de site van DUO kan hij  vinden hoe hij zich kan aanmelden voor het 
inburgeringsexamen. 

 

 Let op! De burger kan volledig zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht, maar zo’n volledige 
vrijstelling geeft niet altijd vrijstelling voor naturalisatie. Dit kan het geval zijn als:  
- betrokkene een oudkomerscertificaat heeft met lezen en schrijven op niveau 1 en de rest op 2. 

Hij is dan vrijgesteld van de inburgeringsplicht, maar niet voor naturalisatie. Daarvoor moet hij 
alsnog het volledige inburgeringsexamen doen, of bijvoorbeeld het staatsexamen Nederlands als 
tweede taal. 

- betrokkene een nieuwkomerscertificaat van voor 1 januari 2007 heeft, met niveau 1 voor lezen 
en schrijven en de rest op niveau 2. Hij is dan vrijgesteld van de inburgeringsplicht als hij ook 
voldoende heeft gescoord voor maatschappijoriëntatie. Voor naturalisatie moet hij dan echter 
alsnog de taalonderdelen van het inburgeringsexamen afleggen, of het staatsexamen 
Nederlands als tweede taal, tenzij hij ook in het bezit is van het certificaat oudkomers met alle 
taalonderdelen ten minste op niveau 2 (met bijbehorende verklaring)  of een verklaring educatie 
ROC met alle taalonderdelen ten minste op niveau 2 (zie bij 8b) 
Let op! Hetzelfde geldt als een burger inburgeringsplichtig is en op grond van een verklaring 
educatie van een ROC, met niveau 2 voor luisteren en spreken en niveau 1 voor lezen en 
schrijven, gedeeltelijke vrijstelling voor de taalonderdelen van het inburgeringsexamen heeft 
gekregen. 

- betrokkene niet alle onderdelen van het inburgeringsexamen oude stijl op A2 niveau heeft behaald. Hij 
moet dan die onderdelen overdoen en behalen op A2 niveau. Daarvoor moet betrokkene verwezen 
worden naar DUO. 

 
c) Naar de Dienst uitvoering onderwijs (DUO) via www.inburgeren.nl: 
Als een burger zich wil voorbereiden op het inburgeringsexamen dan kan hij zich tot DUO wenden. Dus 
naar DUO als hij: 

 zich wil voorbereiden op het inburgeringsexamen. 

 enkel nog de toets KNS moet doen. Via de website kan hij zich aanmelden voor deze toets. 

 niet alle onderdelen van het inburgeringsexamen op A2 niveau heeft gehaald. 
 
Meer informatie 

 Folder Ontheffing aanvragen voor het inburgeringsexamen ((www.argonaut.nl) 

 Folder Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie, IND, Ministerie van V&J, juli 2013 

 www.ind.nl  

 www.inburgeren.nl (DUO, aanmelden voor inburgeringsexamen, aanvragen leningen en 
vergoedingen) 

 www.hoemoetikinburgeren.nl (Wet inburgering) 

http://www.inburgeren.nl/
http://www.ind.nl/
http://www.inburgeren.nl/
http://www.hoemoetikinburgeren.nl/

