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Advies over ontwerpbesluit Naturalisatietoets 2021

Geachte mevrouw Broekers-Knol,
Bijgaand stuur ik u het advies van de ACVZ over het ontwerpbesluit
Naturalisatietoets 2021.

In het ontwerpbesluit wordt voor naturalisatie B1-taalniveau als uitgangpunt
genomen. Hiermee wordt aansluiting gezocht bij het nieuwe inburgeringsstelsel
onder de Wet inburgering 2021. De ACVZ heeft zorgen over de verhoging van
het vereiste taalniveau voor naturalisatie van A2- naar B1-niveau. Hierdoor
bestaat het risico dat vreemdelingen permanent in Nederland verblijven zonder
de laatste stap in het integratieproces - het verkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit – te kunnen zetten. Dat zou ingrijpende consequenties kunnen
hebben voor de vreemdelingen die dit betreft. In het advies wordt voor de
argumentatie verwezen naar het advies van de ACVZ van 11 september 2019
over de Wet inburgering 2021. 1 De ACVZ beveelt aan om in ieder geval te
wachten met verhoging van het vereiste taalniveau voor naturalisatie van A2niveau naar B1-niveau tot drie jaar na inwerkintreding van de Wet inburgering
2021.

1

https://www.adviescommissievoorvreemdelingenzaken.nl/publicaties/publicaties/2019/09/11/wet
-inburgering.

Naast dit algemene punt wordt in het advies ingegaan op het moment van
inwerkingtreding van verhoging van de taaleis voor naturalisatie. In het
advies wordt de aanbeveling gedaan om, indien verhoging van het
taalniveau voor naturalisatie gelijktijdig ingaat met inwerkingtreding van de
Wet inburgering 2021, een overgangstermijn van drie jaar te hanteren te
rekenen vanaf het moment dat de Wet inburgering 2021 in werking is
getreden.

Tot slot wordt aandacht gevraagd voor de informatievoorziening over
wijziging van de voorwaarden voor naturalisatie. Aanbevolen wordt om
inburgeringsplichtige migranten en migranten die aan de inburgeringsplicht
hebben voldaan ruimschoots voor inwerkingtreding van het nieuwe Besluit
naturalisatietoets actief en gericht te informeren over verhoging van de
vereisten voor naturalisatie.

De ACVZ is graag bereid tot nadere toelichting.

Hoogachtend,

Monique Kremer,
voorzitter

Wolf Mannens,
secretaris

[ p.s. In verband met coronamaatregelen ontvangt u de digitale versie van
deze brief zonder handtekeningen. De getekende papieren versie ontvangt u
zo spoedig mogelijk. Deze digitale versie is qua inhoud geheel gelijk aan de
papieren versie. ]

