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[LOGO]  Den Haag, 17 november 1997   
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken  
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25114 Regels met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving 

(Wet inburgering nieuwkomers) 
  
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 11 november 1997 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 

Art 1 
14 (Dankers ea) 
Dit amendement is erop gericht om VVTV-ers die een status krijgen ook in aanmerking te kunnen 
laten komen voor inburgering cq. onder de werkingssfeer van deze wet te laten vallen. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
22 → 36 (Noorman-den Uyl ea) 
Dit amendement strekt ertoe om ook als nieuwkomers in de zin van de Wet inburgering 
nieuwkomers aan te merken die jongeren die bij aankomst in Nederland nadat de wet in werking is 
getreden, niet onder de leerplicht vallen maar nog geen achttien jaren zijn: de leeftijdsgrens van de 
wet. Dit gat wordt gedicht door deze jongeren aan te merken als nieuwkomer. 
Aangenomen. Tegen: CD 
 
21 → 25 → 37 (Dankers ea) 
Dit amendement strekt ertoe om ook als nieuwkomers in de zin van de Wet inburgering 
nieuwkomers aan te merken die jongeren die bij aankomst in  Nederland nadat de wet in werking is 
getreden, onder de partiële leerplicht zouden vallen en dus leerplichtig zouden zijn. Deze jongeren 
zijn dan nog geen achttien jaren: de leeftijdsgrens van de wet.   
Aangenomen. Voor: GL SP PvdA GPV SGP RPF VVD CDA GN AOV 
 
11 (Dankers ea) 
Dit amendement beoogt een voorhangprocedure in de wet op te nemen ten aanzien van de nadere 
regels die gesteld kunnen worden in verband met de hoogte van de boete die een nieuwkomer kan 
krijgen indien niet wordt voldaan aan de in de wet geformuleerde verplichtingen. Omdat de (hoogte 
van) de boete voor de nieuwkomer redelijk ingrijpend is, is een dergelijke procedure op zijn plaats. 
Aangenomen. Voor: GL SP PvdA CDA GN AOV 
 
 

Art 1  
20 → 23 (Dittrich ea) 
Dit amendement stelde voor een achterstandspositie, i.v.m. een ander scholingstraject van VVTV-
ers, te voorkomen. 
Verworpen. Voor: GL SP PvdA D66 GN 
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Art 3 
24 → 38 (H.G.J. Kamp) 
Met dit amendement wordt de ontheffingsmogelijkheid verlegd van de aanmelding naar het 
inburgeringsonderzoek. Dat geldt evenwel niet voor de Antillianen en Arubanen die vallen onder de 
afspraak die de minister van Binnenlandse Zaken heeft gemaakt met de Antilliaanse en Arubaanse 
regeringen. 
Verworpen. Voor: GL VVD GN 
 
Art 6 
28 (Oedayraj Singh Varma) 
Om tegemoet te komen aan de wens tot maatwerk, is het hanteren van een maximaal of gemiddeld 
aantal uren voor het educatief programma ongewenst. Wel moet een minimaal aantal uren 
gegarandeerd zijn. 
Verworpen. Voor: SP GL GN 
 
Art 7 
26 (Oedayraj Singh Varma) 
De ongelijkheid tussen gemeenten mag niet leiden tot een aantasting van de rechtspositie van de 
nieuwkomer. De wetgever dient de toegankelijkheid van bepaalde cruciale voorzieningen te 
garanderen, ook als deze ontbreken in de gemeente waar de nieuwkomer woonachtig is. 
Verworpen. Voor: GL SP 
 
Art 15 
27 (Oedayraj Singh Varma) 
Omdat het risico aanwezig is dat een nieuwkomer na de afronding van het inburgeringsprogramma in 
een gat valt, is het zaak om hem/haar te begeleiden totdat zeker is dat hij/zij een vaste plek op de 
arbeidsmarkt of in het onderwijs heeft bemachtigd. Dit zorgt voor continuïteit en bevordert de 
kansen op integratie. 
Verworpen. Voor: GL SP 
 
Art 16 
10 → 18 (Dankers ea) 
Dit amendement beoogt een voorhangprocedure in de wet op te nemen ten aanzien van de nadere 
regels die gesteld kunnen worden in verband met de voorwaarden aan de toekenning van de 
rijksbijdragen door de ministers van VWS en OCW. Mede hierdoor kan de Kamer beter toezien 
op de wijze waarop wordt gewaarborgd dat gemeenten de voorzieningen leveren die in het kader 
van deze wet verplicht zijn. 
Verworpen. Voor: GL SP CDA GN AOV 
 
12 (Dankers ea) 
Dit amendement strekt ertoe de mogelijkheid te creëren voor de rijksoverheid om rijksbijdragen 
geheel of gedeeltelijk terug te vorderen indien niet de voorzieningen worden geleverd, die volgens de 
wet moeten worden geleverd of anderszins in strijd met deze wet wordt gehandeld. Hiermee wordt 
voor een belangrijk deel vormgegeven aan het principe van wederkerigheid inzake rechten en 
plichten voor zowel nieuwkomer als gemeente. 
Verworpen. Voor: GL SP CDA GN AOV 
 

29 H.G.J. Kamp (het aanbesteden van inburgeringsprogramma's bij particuliere taleninstituten) 
Aangenomen. Voor; GL D66 SGP RPF VVD CDA GN AOV CD 
 
30 Oedayraj Singh Varma (de kloof tussen de eindtermen van het inburgeringsprogramma en de 
begintermen voor de instroom in het hoger onderwijs) (25114, nr. 30); 

MOTIES  
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Verworpen. Voor: GL SP GN 
 
31 Oedayraj Singh Varma (het mogelijk maken van praktijkervaring in het inburgeringstraject) 
Verworpen. Voor: GL SP CDA GN 
 
32 Oedayraj Singh Varma (kwaliteitseisen met betrekking tot degenen die het 
inburgeringsprogramma verzorgen) 
Verworpen. Voor: GL SP GN 
 
33 Noorman-den Uyl c.s. (een sluitende aanpak in overleg met arbeidsvoorzieningsorganisatie en 
VNG) 
Aangenomen. Voor: GL SP PvdA D66 GPV SGP RPF CDA GN AOV 
 
35 Bijleveld-Schouten c.s. (inburgering van nieuwkomers uit EU-landen) 
Aangenomen. Voor: GL SP PvdA D66 GPV SGP RPF CDA GN AOV 
 
 


