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Kwijtschelding lening inburgeringscursus; 
initiële inburgeringstermijn ex art. 4.13 lid 4 
Bi niet behaald.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State 
18 november 2020, 202002529/1/V6, 
ECLI:NL:RVS:2020:2732
(mr. Van Eck)
Noot mr. A.H.A. Mohammad, mr. E.J.W. 
Nissen

Inburgering. Inherente afwijkingsbevoegd-
heid. Horen, in bezwaar. 

[Awb art. 7:3 sub b, 4:84; Wi art. 18 sub a, 32; 
Bi art. 4.13 lid 4]Noot mr. A.H.A. Mohammad, mr. E.J.W. Nissen

Verzoek om kwijtschelding van een lening voor 
het volgen van een inburgeringscursus afgewe-
zen. Het beroep hiertegen is ongegrond verklaard.
1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat kwijt-
schelding van de schuld op de voet van art. 4.13 
lid 3 onder a Besluit inburgering (Bi) slechts wordt 
verleend wanneer het inburgeringsexamen bin-
nen de in art. 4.13 lid 4 Bi vermelde initiële inbur-
geringstermijn wordt behaald. Daaronder valt 
niet de nieuwe termijn als bedoeld in art. 32 Wet 
inburgering. De initiële inburgeringstermijn liep 
tot 5  januari 2017 en A heeft pas op 17  februari 
2018 alle onderdelen van het inburgeringsexa-
men behaald. Gelet hierop heeft A niet tijdig vol-
daan aan zijn inburgeringsplicht en heeft de 
 MvSZW zich terecht op het standpunt gesteld dat 
de schuld niet op de voet van art. 4.13 lid 3 onder 
a Bi wordt kwijtgescholden.
2. De rechtbank heeft terecht overwogen dat A 
zich niet met succes kan beroepen op art. 4:84 
Awb, omdat de MvSZW de afwijzing van zijn ver-
zoek niet heeft gebaseerd op een beleidsregel, 
maar daaraan ten grondslag heeft gelegd dat hij 
niet voldoet aan de vereisten, neergelegd in art. 
4.13 Bi.
3. Gelet op de motivering van het besluit van 
11  april 2019 en wat A daartegen heeft aange-
voerd, is aan de maatstaf van art. 7:3 sub b Awb 
voldaan. De rechtbank heeft dus terecht geoor-

deeld dat de MvSZW niet in strijd met de hoor-
plicht heeft gehandeld.

De vreemdeling,
appellant,
tegen
de uitspraak van de rechtbank Den Haag, van 
16 maart 2020 in zaak nr. 19/5145 in het geding 
tussen
de vreemdeling,
en
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
gemachtigde: mr. B.C. Rots.

Procesverloop
Bij besluit van 11 april 2019 heeft de minister het 
verzoek van [appellant] om kwijtschelding van 
een lening voor het volgen van een inburgerings-
cursus afgewezen.
Bij besluit van 11 juli 2019 heeft de minister het 
door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar 
ongegrond verklaard.
Bij uitspraak van 16  maart 2020 heeft de recht-
bank het door [appellant] daartegen ingestelde 
beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is 
aangehecht.
Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger be-
roep ingesteld.
De minister heeft een schriftelijke uiteenzetting 
gegeven.
De minister heeft een nader stuk ingediend.
De Afdeling heeft de zaak, tezamen met zaak nr. 
202002531/1/V6, ter zitting behandeld op 20 ok-
tober 2020, waar [appellant], en de minister, ver-
tegenwoordigd door mr. B.C. Rots, zijn versche-
nen.

Overwegingen
1. Het wettelijk kader is opgenomen in de bijlage, 
die deel uitmaakt van deze uitspraak.
2. Bij brief van 27 september 2013 heeft de minis-
ter [appellant] meegedeeld dat hij inburge-
ringsplichtig is en dat zijn inburgeringstermijn op 
16 september 2013 is gestart. De inburgeringster-
mijn liep in eerste instantie tot en met 15 septem-
ber 2016. De minister heeft deze initiële termijn 
overeenkomstig artikel 8, eerste lid, aanhef en 
onder a, van de Wet inburgering (hierna: de Wi) 
verlengd tot en met 5 januari 2017. Bij besluit van 
14  maart 2017 heeft de minister [appellant] een 
boete opgelegd van € 1.000,00 en bepaald dat hij 
de lening die hij bij de Dienst Uitvoering Onder-
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wijs heeft afgesloten moet terugbetalen, omdat hij 
niet op tijd is ingeburgerd. Daarbij is aangegeven 
dat hij met het terugbetalen pas begint wanneer 
hij klaar is met inburgeren. Ook heeft de minister 
overeenkomstig artikel 32 van de Wi een nieuwe 
termijn gesteld tot 5  januari 2019. Bij brief van 
19 juni 2018 heeft de minister [appellant] meege-
deeld dat hij €  9.374,15 heeft geleend voor een 
cursus en/of examen, dat hij deze lening vanaf 
1 december 2018 gaat terugbetalen en dat over de 
periode 1  december 2018 tot 1  december 2023 
maandelijks een bedrag van €  78,12 zal worden 
geïncasseerd. [appellant] heeft verzocht om kwijt-
schelding van deze lening.
3. [appellant] betoogt dat de rechtbank ten on-
rechte heeft geoordeeld dat hij niet in aanmerking 
komt voor kwijtschelding van de lening en dat de 
kwijtschelding slechts wordt verleend wanneer 
het inburgeringsexamen wordt behaald binnen de 
termijn bedoeld in artikel 4.13, derde lid, onder a, 
in samenhang gelezen met het vierde lid, van het 
Besluit inburgering (hierna: het Bi). [appellant] 
voert aan dat de verlenging overeenkomstig arti-
kel 32 van de Wi als verlenging van de initiële in-
burgeringstermijn moet worden beschouwd en 
dat de initiële termijn niet tot en met 5  januari 
2017 liep. Verder betoogt [appellant] dat de recht-
bank ten onrechte het beroep op artikel 4:84 van 
de Algemene wet bestuursrecht heeft verworpen 
en dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen 
dat de minister niet in strijd met de hoorplicht 
heeft gehandeld door hem niet te horen.
3.1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat 
kwijtschelding van de schuld op de voet van arti-
kel 4.13, derde lid, onder a, van het Bi, slechts 
wordt verleend wanneer het inburgeringsexamen 
binnen de in artikel 4.13, vierde lid, van het Bi 
vermelde initiële inburgeringstermijn wordt be-
haald. Daaronder valt niet de nieuwe termijn zo-
als bedoeld in artikel 32 van de Wi. De initiële 
inburgeringstermijn liep tot 5  januari 2017 en 
[appellant] heeft pas op 17 februari 2018 alle on-
derdelen van het inburgeringsexamen behaald. 
Gelet hierop heeft [appellant] niet tijdig voldaan 
aan zijn inburgeringsplicht en heeft de minister 
zich terecht op het standpunt gesteld dat de schuld 
niet op de voet van artikel 4.13, derde lid, onder a, 
van het Bi wordt kwijtgescholden.
De rechtbank heeft terecht overwogen dat [appel-
lant] zich niet met succes kan beroepen op artikel 
4:84 van de Awb, omdat de minister de afwijzing 
van zijn verzoek niet heeft gebaseerd op een be-

leidsregel, maar daaraan ten grondslag heeft ge-
legd dat hij niet voldoet aan de vereisten, neerge-
legd in artikel 4.13 van het Bi.
De minister mag krachtens artikel 7:3, aanhef en 
onder b, van de Awb uitsluitend afzien van het 
horen in bezwaar, als er op voorhand redelijker-
wijs geen twijfel over mogelijk is dat de bezwaren 
niet leiden tot een andersluidend standpunt. Ge-
let op de motivering van het besluit van 11 april 
2019 en wat [appellant] daartegen heeft aange-
voerd, is aan deze maatstaf voldaan. De rechtbank 
heeft dus terecht geoordeeld dat de minister niet 
in strijd met de hoorplicht heeft gehandeld.
Het betoog faalt.
4. Het hoger beroep is ongegrond. De uitspraak 
van de rechtbank wordt bevestigd. De minister 
hoeft geen proceskosten te vergoeden.

Beslissing
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State:
bevestigt de aangevallen uitspraak.

Bijlage

Wet inburgering
Artikel 7b
1. De inburgeringsplichtige behaalt binnen drie 
jaar de onderdelen van het inburgeringsexamen, 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c.
2. De termijn van drie jaar, genoemd in het eerste 
lid, vangt aan op het moment dat de vreemdeling 
inburgeringsplichtig wordt.
3. Onze Minister verlengt de termijn van drie jaar, 
genoemd in het eerste lid: a. indien de inburge-
ringsplichtige aannemelijk maakt dat hem geen 
verwijt treft ter zake van het niet tijdig behalen 
van deze onderdelen van het inburgeringsexa-
men, of
b. eenmalig met ten hoogste twee jaren, indien 
aantoonbaar een alfabetiseringscursus wordt of is 
gevolgd voor het verstrijken van die termijn.
Artikel 32
Onze Minister stelt in de boetebeschikking, be-
doeld in artikel 31, eerste lid, een nieuwe termijn 
van ten hoogste twee jaren waarbinnen de inbur-
geringsplichtige na het bekendmaken van de boe-
tebeschikking alsnog de onderdelen van het in-
burgeringsexamen, bedoeld in artikel 7, tweede 
lid, onderdelen b en c, moet behalen.
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Besluit inburgering
Artikel 4.13
1. De schuld kan op verzoek van de inburge-
ringsplichtige door Onze Minister in bij regeling 
van Onze Minister aan te wijzen gevallen geheel 
of gedeeltelijk worden kwijtgescholden.
2. […]
3. Aan vreemdelingen als bedoeld in artikel 4.1a, 
derde lid, die op of na 1  januari 2013 inburge-
ringsplichtig zijn geworden, wordt volledige 
kwijtschelding van de schuld ambtshalve verleend 
indien:
a. het participatieverklaringstraject, bedoeld in 
artikel 7, tweede lid, onderdeel a, van de wet, is 
afgerond en de onderdelen van het inburgerings-
examen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderde-
len b en c, van de wet, zijn behaald;
b. een vrijstelling van de inburgeringsplicht van 
toepassing is op grond van artikel 5 van de wet; of
c. ontheffing is verleend van de inburgeringsplicht 
als bedoeld in artikel 6, eerste tot en met derde lid, 
van de wet.
4. De kwijtschelding, bedoeld in het derde lid, 
wordt slechts verleend indien de omstandigheid, 
bedoeld in onderdeel a, b of c, zich heeft voorge-
daan binnen de termijn, genoemd in artikel 7a, 
eerste lid, van de wet respectievelijk de termijn, 
genoemd in artikel 7b, eerste lid, van de wet of de 
met toepassing van artikel 7a, derde lid, van de 
wet respectievelijk artikel 7b, derde lid, van de wet 
of de bij of krachtens artikel 8, eerste lid, aanhef 
en onderdeel a, van de wet verlengde termijn.

NOOT

1. Inleiding
Deze uitspraak gaat over het moeten terugbeta-
len van een sociale lening door een man uit Syrië 
(hierna: de inburgeraar) aan de minister van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid (de minister). De 
reden voor deze terugbetalingsplicht is dat de 
betreffende persoon niet op tijd, voor 2 maart 
2017, is ingeburgerd. Een inburgeraar heeft hier-
voor – bij het ontbreken van een verlen-
ging – drie jaar.1 Vanaf dat moment kreeg de in-

1  Art. 7b Wet inburgering.

burgeraar verschillende brieven van Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO).2

a. Een brief van 6 maart 2017 (‘vooraankondiging 
termijnoverschrijding’) met de mededeling dat 
de inburgeraar niet aan de inburgeringsplicht 
heeft voldaan en daarom een boete krijgt die 
voorlopig is vastgesteld op € 1.000.
b. Een brief van 5 juli 2017 (‘beschikking niet op 
tijd ingeburgerd’) waarin een boete van € 250 is 
opgelegd. Tevens is bepaald dat hij de lening, die 
bij DUO is afgesloten, moet terugbetalen. Het 
terugbetalen begint wanneer hij klaar is met in-
burgeren.3 De inburgeraar krijgt ‘extra tijd’ voor 
de inburgering (tot 2 maart 2019).4

c. Een brief van 19 juni 2018 met de mededeling 
dat € 7.998,19 is geleend en dat de inburgeraar 
deze vanaf 1 december 2018 terug moet betalen. 
Van 1 december 2018 tot 1 december 2023 wordt 
maandelijks € 66,48 geïncasseerd.5

d. Een brief van 25 juni 2018 met een verlenging 
van de oorspronkelijke inburgeringstermijn (tot 
2 maart 2017) tot 8 juni 2017.
De inburgeraar was niet ingegaan op de brief 
van 5 juli 2017. Uit onderliggende processtukken 
is af te leiden dat de inburgeraar op 8 mei 2018 
voldeed aan zijn inburgeringsplicht door de laat-
ste twee (van de zes) onderdelen van het inbur-
geringsexamen met goed gevolg af te leggen. 
Pas wanneer de minister de rekening presen-
teert, realiseert de inburgeraar zich wat de brief 
van 5 juli 2017 betekende.
Hij heeft bezwaar gemaakt tegen de brief van 
19 juni 2018 dat leidde tot het besluit van 11 okto-
ber 2018 (Besluit I) waarin de minister het be-
zwaar niet-ontvankelijk verklaart en het verzoek 
van de inburgeraar tot verlenging van de inbur-
geringstermijn afwijst, omdat niet ten minste 
tweemaal is deelgenomen aan de niet-behaalde 
onderdelen van het inburgeringsexamen. Ook 
diende de inburgeraar bezwaar in tegen de 
niet-verlenging, die de minister ongegrond ver-
klaarde (Besluit II). Tegen deze besluiten heeft de 

2 ABRvS 18  november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2734, 
r.o. 2.

3  Art. 17 lid 1 Wet inburgering.
4  Uit r.o. 2 volgt dat deze termijn was genoemd in de 

brief van 6 maart 2017; uit r.o. 4.2 volgt dat deze ter-
mijn is gecommuniceerd in het besluit van 5 juli 2017.

5  Aan het einde van de terugbetalingsperiode gaat de 
restschuld teniet, met uitzondering van achterstallige 
termijnbedragen (art. 4.14 lid 1 Besluit inburgering).
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inburgeraar beroepen ingesteld, maar deze zijn 
ongegrond verklaard.6

In deze noot behandelen wij de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (de Afdeling) en plaatsen wij deze in de 
context van vergelijkbare zaken over de sociale 
leningen in het inburgeringsdomein. We gaan 
hierbij in op de terugbetalingsverplichting die uit 
de brief van 19 juni 2018 voortvloeit (par. 2) en 
het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel 
omtrent de duidelijke inhoud van de brief van 
5 juli 2017 (par. 3), waarna we afsluiten met een 
reflectie op de inburgeringswet zelf (par. 4).

2. De terugbetalingsverplichting
Met betrekking tot Besluit I staat de vraag cen-
traal of de rechtbank terecht oordeelde dat de 
minister het bezwaar tegen de brief van 19 juni 
2018 terecht niet-ontvankelijk verklaarde, omdat 
deze brief niet op rechtsgevolg zou zijn gericht.
De rechtbank oordeelde dat de brief van 19 juni 
2018, voor zover dit ziet op de terugbetalingsver-
plichting van de lening, een herhaling is van het 
besluit van 5 juli 2017.7 Toen is immers al een be-
sluit genomen over de terugbetalingsverplich-
ting. Volgens de rechtbank is er ‘slechts voor wat 
betreft de in het besluit van 19 juni 2018 opgeno-
men hoogte van de terug te betalen schuld, de 
ingangsdatum van de terugbetaling, de hoogte 
van het maandbedrag en de rente (...) (wel) spra-
ke van een besluit in de zin van artikel 1:3 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb).’ Nu de gron-
den van de inburgeraar hier niet op zijn gericht, 
heeft de minister terecht besloten dat het besluit 
van 19 juni 2018 niet op rechtsgevolg is gericht 
voor zover dit betrekking heeft op de terugbeta-
ling van de lening.
In rechtsoverweging 4.2 van de onderhavige uit-
spraak overweegt de Afdeling dat de minister in 
het besluit van 5 juli 2017 heeft ‘vastgesteld’ dat 
de inburgeraar niet op tijd heeft voldaan aan zijn 
inburgeringsplicht en daarom het reeds geleende 
en nog te lenen geldbedrag aan DUO moet te-
rugbetalen. De Afdeling uit vervolgens kritiek op 
de twee jaar ‘extra tijd’ in dit besluit. Daaruit 
wordt onvoldoende duidelijk of sprake is van een 

6  Rb. Den Haag 23 maart 2020, SGR 18/7620, 19/1565, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:3585.

7  Rb. Den Haag 23 maart 2020, SGR 18/7620, 19/1565, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:3585, r.o. 3.1

verlenging overeenkomstig art. 7b Wet inburge-
ring (niet-verwijtbare niet op tijd inburgeren) en 
een nieuwe termijn overeenkomstig art. 32 Wet 
inburgering (nieuwe termijn na de bekendma-
king van de boetebeschikking).8 Toch had het 
voor de inburgeraar duidelijk moeten zijn dat de 
minister zijn oorspronkelijke inburgeringstermijn 
niet had verlengd. De reden is dat er bij dit be-
sluit een boete is opgelegd voor het niet op tijd 
inburgeren. Uit de stukken en verklaring ter zit-
ting blijkt dat de inburgeraar wist dat hij de boete 
moest terugbetalen omdat hij de bezwaartermijn 
had overschreden. In zoverre had de rechtbank 
volgens de Afdeling terecht geoordeeld dat de 
inburgeraar bezwaar had moeten maken tegen 
het besluit van 5 juli 2017. Het is onduidelijk of de 
Afdeling hiermee zegt dat de inburgeraar in zijn 
bezwaren omtrent de verwijtbare termijnover-
schrijding terecht niet-ontvankelijk is verklaard of 
dat dit slechts ziet op de boete.
De Afdeling oordeelt vervolgens dat de rechtbank 
ten onrechte heeft overwogen dat het besluit niet 
op het rechtsgevolg van terugbetaling is gericht. 
De Afdeling overweegt dat uit de geschiedenis 
van de totstandkoming van art. 4:86 Awb ‘kan 
worden afgeleid dat met een besluit als bedoeld 
in deze bepaling is beoogd voor de schuldenaar 
duidelijk te maken waarom hij een geldsom is 
verschuldigd en welk bedrag hij moet terugbeta-
len binnen welke termijn’.9 De Afdeling over-
weegt dan ook dat ‘hoofdregel is dat de verplich-
ting tot een betaling pas ontstaat nadat een 
besluit is genomen waarin is vastgesteld hoe 
hoog de schuld precies is en binnen welke ter-
mijn deze moet worden terugbetaald’. Met ande-
re woorden: pas bij de brief van 19 juni ontstond 
er een terugbetalingsverplichting.
De Afdeling verwijst hierbij naar een eerdere, 
vergelijkbare, uitspraak.10 Daarin is geoordeeld 
dat de minister terecht opvoert dat de inburge-
raar het betoog ‘dat de inburgeringstermijn haar 
niet te verwijten valt en dat de minister de schuld 
daarom had moeten kwijtschelden’ naar voren 

8  ABRvS 18  november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2734, 
r.o. 4.2.

9  ABRvS 18  november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2742, 
r.o. 4.1 met verwijzing naar Kamerstukken II 2003/04, 
29702, nr. 3, p. 32-34.

10  ABRvS 14  oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2401, 
«JV» 2020/208. Zie ook ABRvS 14 oktober 2020, 
ECLI:NL:RVS:2020:2445.
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moest brengen in een procedure tegen de eerde-
re ‘beschikking niet op tijd ingeburgerd’. Tot zover 
is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk. Toch is 
de betalingsverplichting ontstaan met het besluit 
waarin de hoogte van de schuld en de beta-
lingstermijn is genoemd. De inburgeraar kon dus 
volgens de Afdeling ‘bezwaar maken tegen dit 
besluit en daarbij gronden naar voren brengen 
die samenhangen met de terugbetalingsverplich-
ting, zoals argumenten over de hoogte van de 
vastgestelde schuld en haar financiële situatie’.
De toepasselijkheid van art. 4:86 Awb is duidelijk. 
Dit artikel is ingegeven door het rechtszeker-
heidsbeginsel.11 Zelfs als in de eerdere brief van 
5 juli 2017 alleen de geldsom zou zijn genoemd, 
dan zou de latere brief van 19 juni 2018 nog 
steeds een beschikking zijn als bedoeld in art. 
4:86 Awb.12

Het lijkt erop dat de Afdeling, in deze uitspraak 
die wij in de noot bespreken, in het bijzonder valt 
over de overweging van de rechtbank omtrent 
het ontbreken van een rechtsgevolg voor zover 
dit betrekking heeft op het ontstaan van de terug-
betalingsverplichting. De Afdeling lijkt evenwel, 
blijkens de verwijzing naar haar eerdere uit-
spraak, het met de rechtbank eens te zijn dat de 
gronden die de inburgeraar zou kunnen aanvoe-
ren niet kunnen zien op de niet-verwijtbaarheid 
van de termijnoverschrijding en de kwijtschel-
ding.13

11  CRvB 26 februari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:457, AB 
2020/206, m.nt. Koenraad en Bruggeman, par. 7.2.

12  Vgl. CRvB 12 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3628. 
Vanaf 1 april 2021 bestaat op grond van art. 4:94a Awb 
een algemene bevoegdheid om een geldschuld geheel 
of gedeeltelijk kwijt te schelden indien nadelige gevol-
gen van de invordering onevenredig zijn in verhou-
ding tot de met de invordering te dienen doelen (Stb. 
2020, 500). De invordering vindt later in de ketenbe-
sluitvorming plaats en is pas relevant nadat de betrok-
kene in verzuim is (art. 4:97 Awb en art. 4.12  
Regeling inburgering. Vgl. CRvB 6 september 2017, 
ECLI:NL:CRVB:2017:3171, r.o. 4.1.

13  Vgl. ABRvS 16 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3474 
waarin de verwijtbaarheid in het kader van de boete 
wordt aangevochten. Daarin was niet onderbouwd dat 
de vertraging niet aan de inburgeraar toe te rekenen 
was (het beschikbaar zijn van een cursus met een kor-
tere wachttijd). Hier was zowel de boete als het moe-
ten terugbetalen van de lening onterecht.

Het is ons onduidelijk of in de brief van 5 juli 
2017 het rechtsgevolg van het niet-kwijtschelden 
uitdrukkelijk is geformuleerd, dan wel dat het 
niet-kwijtschelden als oordeel ten grondslag ligt 
aan het besluit. Hierbij kan een vergelijking wor-
den gemaakt met een intrekkingsbesluit met als 
rechtsgevolg dat er geen recht meer op de bij-
stand bestaat en het oordeel van het schenden 
van de inlichtingenplicht. Het schenden van de 
inlichtingenplicht kan nog in volle omvang ge-
toetst worden in een beroepszaak tegen het te-
rugvorderingsbesluit.14 Onzes inziens kan ook ten 
aanzien van het rechtsgevolg van de betalings-
verplichting omtrent de boete, de onderliggende 
verwijtbare termijnoverschrijding (en niet-kwijt-
schelding) aan de orde komen tegen de procedu-
re omtrent de terugbetaling van de sociale le-
ning.15

Met betrekking tot de kwijtschelding wijzen we 
ook op de (klare-taal) uitspraak van rechtbank 
Zeeland-West-Brabant van 21 september 2018. 
De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde 
dat de brief met daarin het bedrag van de terug 
te betalen lening en de termijnen een besluit is in 
de zin van art. 1:3 Awb.16 In dat besluit wordt 
voor het eerst de te betalen geldsom én de ter-
mijn waarbinnen de betaling moet plaatsvinden 
vermeldt.17 Volgens de rechtbank vloeit de beslis-
sing dat de schuld niet (ambtshalve) wordt kwijt-
gescholden uit dit besluit.18 De Afdeling heeft 
evenwel niet naar deze uitspraak verwezen.

14  Vgl. CRvB 8 december 2020, ECLI:NL:CVRB:2020:3229. 
Zie ook Claessens in AB 2020/423, par. 6.

15  Vgl. echter C.N.J. Kortmann, ‘Bestuursrechtelijke 
geldschulden, weer wat overheidsprivaatrecht in de 
Awb’, NTB 2011/9, die onderscheid maakt tussen het 
ontstaan van de geldschuld en de formele vaststelling 
ervan.

16  Rb. Zeeland-West-Brabant 21 september 2018, 
ECLI:NL:RBZWB:2018:5632.

17  Art. 4:86 lid 2 Awb.
18  In deze zaak had de rechtbank na vernietiging van de 

beslissing op bezwaar van de minister de rechtsgevol-
gen in stand gelaten. De inburgeraar in kwestie had 
hulp had blijkens de uitspraak hulp gehad van een 
docente, maar het bezwaar was te laat ingediend.
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3. Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheid
De inburgeraar is ook in beroep gegaan tegen 
Besluit II. Hiervoor doet hij een beroep op het 
vertrouwensbeginsel. De inburgeraar vertrouwde 
erop dat hij een verlenging kreeg van twee jaar. 
Zijn hulpverlener had namelijk op 15 februari 
2017 gebeld met DUO en de medewerker zou de 
verlenging hebben toegezegd. De inburgeraar 
verwijst naar een verklaring van de hulpverlener 
en de brief van 6 maart 2017, waaruit hij afleidde 
dat de termijn was verlengd. Uit de notitie van 
DUO zou echter niet blijken dat DUO de inburge-
ringstermijn heeft toegezegd. Uit de verklaring 
van de hulpverlener volgt dat de DUO-medewer-
ker de verlenging direct in orde zou maken, maar 
ook dat de inburgeraar een boete zou krijgen.
De Afdeling overweegt dat ‘omdat de minister 
alleen een boete oplegt wanneer de inburge-
ringstermijn is overschreden, [hij] had kunnen 
begrijpen dat de minister de oorspronkelijke ter-
mijn niet had verlengd’. De inburgeraar heeft dus 
niet aannemelijk kunnen maken dat de DUO-me-
dewerker een concrete (ondubbelzinnige) toezeg-
ging heeft gedaan om de oorspronkelijke inbur-
geringstermijn te verlengen.
Hoewel het duidelijkheidsbeginsel – naast het 
vertrouwensbeginsel en het verbod op terug-
werkende kracht ook een onderdeel van het 
rechtszekerheidsbeginsel – hier niet expliciet aan 
de orde was, kregen wij sterk de indruk dat de 
beslissings praktijk hiermee op gespannen voet 
staat.19

Het duidelijkheidsbeginsel (of formele rechtsze-
kerheidsbeginsel) vereist dat besluiten ‘duidelijk 
zijn geformuleerd, voldoende houvast bieden en 
niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn’.20 Bur-
gers hebben er volgens Schlössels en Zijlstra 
recht op om te weten waar zij rechtens aan toe 
zijn en welke rechtsgevolgen wanneer intreden.21 
Volgens Koenraad stipuleert het (formele) rechts-
zekerheidsbeginsel onder meer dat het bestuurs-
orgaan geen misverstand mag laten ont- of be-

19  Zie in het kader van boetes en de rechtszekerheid: 
J.  Bierbach, ‘Een stok in het duister: boetes voor 
niet-tijdige inburgering en rechtszekerheid’, Crimmi-
gratie & Recht 2019.

20  R.J.N. Schlössels & S.E. Zijlstra, Bestuursrecht in de 
Sociale Rechtstaat (onderwijseditie), Deventer: Kluwer 
2017, par. 8.3.5.

21  Schlössels & S.E. Zijlstra 2017, par. 8.3.5.

staan over de rechten en plichten van een burger 
die voortvloeien uit rechtshandelingen.22

Hoewel het onzes inziens terecht is dat de Afde-
ling overweegt dat de ‘extra tijd’ hier niet zag op 
de verlenging van de oorspronkelijke inburge-
ringstermijn, lijkt het veel gevraagd om uit het 
feit dat ook een boete van € 250 moet worden 
betaald (wegens niet-verwijtbare termijnover-
schrijding), ook te moeten construeren dat ook 
de sociale lening van € 7.977,19 moet worden te-
rugbetaald (wegens dezelfde niet-verwijtbare ter-
mijnoverschrijding).
Daartegenover staat dat in het boetebesluit wel 
degelijk is genoemd dat de lening terug moet 
worden betaald en het terugbetalen begint wan-
neer hij klaar is met inburgeren. Onbekend is of 
dit vaste praktijk is. Wij hebben inzage gehad in 
een vergelijkbaar besluit (‘Beschikking niet op 
tijd ingeburgerd’) voor hetzelfde bedrag waarin 
het terugbetalen niet werd genoemd. Hierin was 
de ‘extra tijd’ ook onduidelijk geformuleerd: ‘U 
krijgt een boete van DUO. De hoogte van de boe-
te is €250.00. U moet de boete betalen. En u bent 
ook nog steeds inburgeringsplichtig. U krijgt 2 
jaar extra tijd om in te burgeren. Dit betekent dat 
u tot en met 9 november 2021 de tijd hebt om de 
voldoen aan uw inburgeringsplicht.’
In het kader van het rechtszekerheidsbeginsel 
noemen wij nog inburgeringszaken omtrent het 
examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt 
(dat bestaat uit een portfolio en een eindge-
sprek). In deze zaken is het eindgesprek, dat door 
de minister wordt ingepland, net na de inburge-
ringstermijn afgerond. De minister wierp een ter-
mijn voor het inleveren van een portfolio op die 
niet in de wet stond, maar op inburgeren.nl. In 
deze zaken is de boete en de terugvordering van 
de lening, omdat de termijn niet kenbaar is ge-
maakt, vernietigd wegens strijd met het rechtsze-
kerheidsbeginsel.23

22  L.M. Koenraad, ‘25 jaar Awb in eenheid en verschei-
denheid’, 2019/22.2.4. Vgl. ABRvS 22 december 2017 
(conclusie A-G), ECLI:NL:RVS:2017:3557, punt 6.6.

23  Rb. Zeeland-West-Brabant 13 augustus 2020, 
ECLI:NL:RBZWB:2020:3822; Rb. Amsterdam 22  de-
cember 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:7008.
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4. Slot
Helaas past deze uitspraak in het beeld van de 
kritische evaluatie van de Wet inburgering. Het 
uitgangspunt in die wet van de eigen verant-
woordelijkheid is voor een grote groep inburge-
raars niet realistisch: ‘Voor deze groep is ondui-
delijk: hoe het stelsel precies werkt, waar welke 
informatie te vinden is, welke inburgeringscur-
sus het best passend is bij de behoefte en het 
niveau van de inburgeraar en hoe de kosten van 
cursussen en examens het beste gefinancierd 
kunnen worden.’24

In dit kader kan worden gewezen op het feit dat 
de huidige Wet inburgering zo is ingericht dat het 
uitgangspunt is dat de lening volledig wordt te-
rugbetaald, en dat er een uitzondering voor sta-
tushouders is om deze op grond van art. 4.13 Be-
sluit inburgering ambtshalve kwijt te schelden bij 
het tijdig slagen voor de inburgeringsexamens.25 
Dit uitgangspunt staat op gespannen voet met de 
kwetsbare status van asielzoekers, dat de minis-
ter in een zaak gebruikt als argument om gezins-
migranten uit te sluiten van de mogelijkheden tot 
kwijtschelding, «JV» 2021/50, m.nt. De Vries.26

In de nieuwe Wet inburgering hoeven statushou-
ders geen lening af te sluiten (gezinsmigranten 
wel en krijgen deze niet kwijtgescholden). Er 
wordt echter niet voorzien in een overgangster-
mijn,27 waardoor dit soort sociale-leningzaken 
(gelet op de driejaarstermijn met een mogelijke 

24  M. Blom e.a., Inburgering: systeemwereld versus leefwe-
reld. Evaluatie Wet inburgering 2013, Barneveld: 
Significant 2018. Vgl. Algemene Rekenkamer, Inbur-
gering. Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013, 
24  januari 2017; Ruitenburg e.a., Een valse start: een 
onderzoek naar behoorlijke inburgering, De Nationale 
ombudsman 2018/065.

25  Vgl. ABRvS 13  november 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:3847, «JV» 2020/9, m.nt. De Vries. 
Zie ook rb. Den Haag 30 maart 2020, 
ECLI:NL:RBDHA:2020:3473, r.o. 7.

26  ABRvS 2 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2880.
27  Vgl. de problematiek in: ABRvS 8  augustus 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:2653, waarin onder het oude recht 
geen mogelijkheid tot kwijtschelding bestond en uit-
drukkelijk is bedoeld door de wetgever om geen over-
gangsrecht te regelen.

verlenging van twee jaar) mogelijk tot 2026 kun-
nen spelen.
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Onderscheid verblijfsvergunning regulier en 
asiel is niet ongerechtvaardigd en niet in 
strijd met art. 1 Twaalfde Protocol EVRM.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State 
2 december 2020, 202001756/1/V6, 
ECLI:NL:RVS:2020:2880
(mr. Scholten-Hinloopen, mr. De Moor-van 
Vugt, mr. Meijer)
Noot mr. dr. K.M. de Vries

Inburgering. Discriminatie. 

[EVRM Twaalfde Protocol art. 1; Wi art. 6 lid 2; 
Bi art. 4.1a, 4.13 lid 3]Noot mr. dr. K.M. de Vries

De MvSZW heeft het verzoek van appellante om 
kwijtschelding van de bij de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) afgesloten lening afgewezen, 
omdat de vreemdeling geen rechtmatig verblijf 
heeft op basis van een verblijfsvergunning asiel 
bepaalde tijd of onbepaalde tijd en zij niet verblijft 
bij een houder van zo’n vergunning. Zij is name-
lijk in het bezit van een verblijfsvergunning regu-
lier bepaalde tijd onder de beperking ‘overgangs-
regeling langdurig verblijvende kinderen’. De 
ABRvS heeft in deze zaak op 13 november 2019 
(«JV» 2020/9, m.nt. De Vries) overwogen dat de 
MvSZW niet heeft gemotiveerd wat de rechtvaar-
diging is voor het in art. 4.13 lid 3 Besluit inburge-
ring (Bi) gemaakte onderscheid tussen asielge-
rechtigde inburgeringsplichtigen en de groep 
overige inburgeringsplichtigen. De minister is 


