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Compensatieregeling Basisexamen inburgering in het buitenland voor 
Turkse onderdanen 
 
1. Aanleiding 
Op 16 augustus 2011 heeft de Centrale Raad van Beroep (LJN: BR4959) 
geoordeeld dat het opleggen van de inburgeringsplicht aan Turkse onderdanen en 

hun gezinsleden die onder het Associatieverdrag vallen, op grond van de Wet 
inburgering in strijd is met het associatierecht EU-Turkije. De uitspraak van de 
CRvB heeft op grond van artikel 16, eerste lid, onder h van de Vreemdelingenwet 
tot gevolg dat het afleggen van het basisexamen inburgering in het buitenland door 
Turkse onderdanen (en hun gezinsleden) die een machtiging tot voorlopig verblijf 
(MVV) voor toelating tot Nederland aanvragen, niet langer kan worden verplicht 
vanaf 16 augustus 2011. 

 
Op 23 september 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties dienovereenkomstig de Tweede Kamer hierover geïnformeerd 
(Tweede Kamer, 31143, nr. 89). Ook de Nederlandse ambassades en consulaten-
generaal (waaronder die in Turkije) zijn op de hoogte gebracht. Op onder andere 
www.rijksoverheid.nl1 is hier verdere bekendheid aan gegeven. Voor sommige 
Turkse onderdanen aan wie ten onrechte het inburgeringsvereiste in het buitenland 

als eis is gesteld in de MVV-procedure, is een compensatieregeling opgesteld. De 
hieronder genoemde examenkandidaten kunnen de directe kosten die zijn 

verbonden aan het afleggen van het basisexamen inburgering in het buitenland, 
terug vragen.  
 
2. Wie komen voor teruggave van kosten in aanmerking? 

Hieronder genoemde categorieën Turkse onderdanen kunnen in aanmerking komen 
voor restitutie van de kosten gemaakt in het kader van het basisexamen 
inburgering in het buitenland. Bij het bepalen van de categorieën is door de 
Minister voor Immigratie, Integratie & Asiel uitgegaan van het gegeven dat 
examenkandidaten in het kader van hun MVV-en VVR-procedure bezwaar kunnen 
maken tegen het gestelde inburgeringsvereiste in het buitenland. Ná het 
verstrijken van de bezwaartermijn van 4 weken na afgifte van de VVR 

(Verblijfsvergunning regulier), is sprake van formele rechtskracht van het 
inburgeringsvereiste in het buitenland2. Op basis hiervan kunnen de volgende 
examenkandidaten in aanmerking komen voor restitutie: 
 
Examen op of na 16 augustus 2011 

a. Turkse onderdanen die op of na 16 augustus 2011 het basisexamen 
inburgering in het buitenland hebben afgelegd én een restitutieverzoek 

voor het examengeld hebben ingediend bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Turkse 
examenkandidaten die op of na 16 augustus 2011 examen hebben gedaan, 
benaderd en gewezen op de restitutiemogelijkheid.  
 

                                                
1 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/09/23/kabinet-

blijft-zich-inzetten-voor-goede-inburgering-turken.html  
2 Formele rechtkracht wil zeggen dat de Turkse onderdaan/ inburgeraar kan worden 

tegengeworpen dat hij geen gebruik heeft gemaakt van hem ten dienste staande 

rechtsmiddelen. 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/09/23/kabinet-blijft-zich-inzetten-voor-goede-inburgering-turken.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/persberichten/2011/09/23/kabinet-blijft-zich-inzetten-voor-goede-inburgering-turken.html
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b. Turkse onderdanen die het examengeld reeds hadden betaald, maar het 

examen nog niet hadden afgelegd en dit ook niet meer willen doen. Het 
ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze personen aangeschreven en 
gewezen op de restitutiemogelijkheid. 

 
Mocht u van mening zijn dat u onder categorie a of b valt en bent u niet benaderd 
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan kunt u via deze website alsnog 
een verzoek tot restitutie indienen: https://www.minbuza.nl/producten-en-

diensten/burgerzaken/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland/restitutie-
examengeld.html 
 

Examen vóór 16 augustus 2011 
c. Turkse onderdanen die vóór 16 augustus 2011 het examen (een of 

meerdere malen) hebben afgelegd en voor wie op of na 16 augustus 2011 

nog rechtsmiddelen openstonden in het kader van de afgegeven MVV dan 
wel VVR na de MVV. Daarbij moet binnen 4 weken na afgifte van de VVR 
het rechtsmiddel (bezwaar) zijn aangewend.   

d. Turkse onderdanen die vóór 16 augustus 2011 het examen (een of 
meerdere malen)  hebben afgelegd en die nog een MVV- dan wel VVR-
aanvraag gaan indienen, of die nog een MVV- dan wel VVR-procedure 
hebben lopen of degenen die afzien van een MVV- dan wel VVR-procedure. 

 
3. Welke kosten worden gerestitueerd? 
Bij het bepalen van de kosten die kunnen worden gerestitueerd is uitgegaan van de 
kosten die noodzakelijkerwijs verbonden zijn aan de voorbereiding en het afleggen 
van het basisexamen inburgering in het buitenland. Dit betreft de volgende kosten: 

- Het examengeld 

- De aanschafprijs van het ‘oefenpakket Naar Nederland’ of  het 

‘zelfstudiepakket Naar Nederland’ 
- De reis- en verblijfkosten indien van toepassing 

 
De gemaakte kosten worden enkel gerestitueerd indien hiervoor bewijsstukken 
kunnen worden overgelegd, zoals originele betaalbewijzen. Als u de originele 
stukken opstuurt, moet u een kopie van de originele bewijsstukken bewaren! 

 
4. Restitutie aanvragen? 
Uw restitutieverzoek kunt u richten aan:  
 
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Directoraat-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg 
Directie Integratie en Samenleving 

T.a.v. dhr. H. Ozturk 
Postbus 90801 

2509 LV Den Haag 
 
U wordt verzocht bijgevoegd restitutieformulier in te vullen en mee te sturen. 
 
Indien u al een verzoek heeft ingediend tot restitutie van de (examen)kosten, dan 

wordt deze conform deze regeling in behandeling genomen. U hoeft niet opnieuw 
een verzoek in te dienen. Mocht u al een verzoek hebben ingediend en voor 
restitutie in aanmerking komen, dan krijgt u nog een restitutieformulier 
toegezonden bij het besluit om ook de overige kosten te declareren. 
 
Indien u reeds via het Ministerie van Buitenlandse Zaken het examengeld hebt 

teruggekregen, ontvangt u binnenkort een restitutieformulier om de overige kosten 
terug te vragen. 
 

https://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/burgerzaken/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland/restitutie-examengeld.html
https://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/burgerzaken/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland/restitutie-examengeld.html
https://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/burgerzaken/basisexamen-inburgering-in-het-buitenland/restitutie-examengeld.html
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5. Voorbeelden 

 
Voorbeeld 1  
Dhr. A., Turks onderdaan, heeft op 15 augustus 2011 met goed gevolg het 
basisexamen inburgering in het buitenland afgelegd. Op 1 september 2011 heeft 
hij de aanvraag ingediend voor de MVV. Betrokkene is nog in het buitenland en 
heeft nog geen aanvraag gedaan voor zijn verblijfsvergunning in Nederland. 
Betrokkene heeft ter voorbereiding op het examen het zelfstudiepakket Naar 

Nederland aangeschaft en een cursus gevolgd bij een taalaanbieder in Istanbul. Op 
1 oktober 2011 heeft hij een verzoek ingediend tot restitutie van de kosten. 
 

Betrokkene komt in beginsel wel in aanmerking voor restitutie van het examengeld 
omdat hij nog rechtsmiddelen kan aanwenden in het kader van zijn MVV-
procedure. De kosten voor zijn examen worden vergoed, de kosten voor het 

zelfstudiepakket worden vergoed indien hij bewijzen kan overleggen. De kosten 
voor de cursus in Istanbul worden niet vergoed omdat het niet noodzakelijk is een 
cursus te volgen om te kunnen slagen voor het examen. 
 
Voorbeeld 2  
Mevrouw B., Turks onderdaan, heeft op 1 februari 2011 het basisexamen 
inburgering in het buitenland afgelegd. Zij zakt voor het examen. Op 1 maart 2011 

doet zij succesvol herexamen. Op 3 mei 2011 heeft zij haar MVV ontvangen, 
waarna zij op 15 mei 2011 naar Nederland is gereisd. Op 1 augustus 2011 heeft zij 
haar VVR ontvangen in Nederland. Op 20 augustus 2011 heeft zij een verzoek 
ingediend tot restitutie van de gemaakte kosten in het kader van de Wet 
inburgering in het buitenland. 
 

Betrokkene komt (op basis van overlegde bewijsstukken) in beginsel wel in 

aanmerking voor restitutie omdat zij nog binnen 4 weken na afgifte van de VVR het 
verzoek tot restitutie heeft ingediend. Zij krijgt 2 x het examengeld gerestitueerd 
en eventuele kosten voor het zelfstudiepakket en reis- en verblijf. 
 
Voorbeeld 3  
Mevrouw C., Turks onderdaan, heeft al 3 keer examen afgelegd: op 1 mei 2010, 15 

juni 2010 en 20 december 2010. De laatste keer is zij geslaagd. Op 3 maart 2011 
heeft zij haar MVV ontvangen en is naar Nederland gereisd alwaar zij op 19 
augustus 2011 haar VVR heeft ontvangen. Op 5 september 2011 heeft zij een 
verzoek tot restitutie ingediend. 
 
Betrokkene komt (op basis van overlegde bewijsstukken) in beginsel wel in 
aanmerking voor restitutie, omdat zij nog rechtsmiddelen kon aanwenden in het 

kader van haar VVR-procedure. Zij heeft haar verzoek bovendien binnen 4 weken 
na afgifte ingediend. Betrokkene krijgt 3 keer het examengeld gerestitueerd en 

eventuele aantoonbare kosten voor het zelfstudiepakket en de reis- en 
verblijfskosten. 
 
Voorbeeld 4 
Dhr. D., Turks onderdaan, heeft op 20 december 2010 met goed gevolg het 

basisexamen inburgering in het buitenland afgelegd. Op 20 maart 2011 heeft hij 
zijn MVV ontvangen waarna hij op 25 maart 2011 naar Nederland is gereisd. Op 14 
juli 2011 heeft hij zijn VVR ontvangen. Op 24 september 2011 heeft hij een 
verzoek tot restitutie ingediend. 
 
Betrokkene komt in beginsel niet in aanmerking voor restitutie, omdat hij geen 

rechtsmiddelen meer kon aanwenden: de 4 weken bezwaartermijn na afgifte VVR 
was immers al verstreken.  
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Voorbeeld 5 

Mevrouw E., Turks onderdaan, heeft op 1 juli 2008 met goed gevolg het 
basisexamen inburgering in het buitenland afgelegd. Op 1 oktober 2008 heeft zij 
haar MVV ontvangen en is zij naar Nederland gekomen. Op 14 februari 2009 heeft 
zij haar VVR ontvangen. Op 30 september 2011 dient ze een restitutieverzoek in.   
 
Betrokkene komt in beginsel niet in aanmerking voor restitutie, omdat op zij geen 
rechtsmiddelen meer kon aanwenden: de 4 weken bezwaartermijn na afgifte VVR 

was immers al verstreken.  
 
Voorbeeld 6 

Dhr. F., Turks onderdaan, heeft op 21 februari 2011 het examen inburgering in het 
buitenland afgelegd. Op 5 maart 2011 heeft hij zijn MVV ontvangen en is naar 
Nederland gekomen. Op 1 augustus 2011 heeft hij zijn VVR ontvangen. Op 3 

september 2011 heeft hij een verzoek tot restitutie ingediend. 
 
Betrokkene komt in beginsel niet in aanmerking voor restitutie. Hij heeft zijn 
verzoek pas op 3 september 2011 ingediend. De 4 weken bezwaartermijn na 
afgifte VVR was toen al verstreken.  
 
Voorbeeld 7 

Dhr.G. heeft op 20 november 2011 een verzoek ingediend tot teruggave van de 
gemaakte kosten in het kader van de Wet inburgering in het buitenland. 
Betrokkene geeft aan op 15 juli 2011 examen te hebben afgelegd. 
 
Bij controle van het betalingssysteem voor het inburgeringsexamen buitenland  
(deze check vindt voor alle kandidaten plaats) blijkt dat betrokkene het 

examengeld niet heeft betaald en dus geen examen heeft afgelegd. Betrokkene 

komt derhalve niet in aanmerking voor restitutie (onafhankelijk van het 
aangevoerde feit dat betrokkene zich wel heeft moeten voorbereiden op het 
examen dat hij van plan was af te leggen). 
 
Voorbeeld 8 
Mevrouw H., Turks onderdaan heeft voor het examen betaald, maar deze nog niet 

afgelegd. Zij is inmiddels via het ministerie van Buitenlandse Zaken 
aangeschreven, heeft een verzoek om restitutie ingediend en heeft het examengeld 
terug ontvangen.  
 
Betrokkene komt op basis van overlegde bewijsstukken eventueel alsnog in 
aanmerking voor vergoeding het zelfstudiepakket. Zij ontvangt hiervoor een 
restitutieformulier van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om de overige kosten 

te declareren. 
 

De minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

M. Frequin 

Directeur-generaal Wonen, Bouwen en Integratie 


