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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33086 

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met de versterking 

van de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. 

VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Brinkman stemden voor. 

 
 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel K 

23  26  41 (Dibi c.s.) 

Deze wijziging biedt een grondslag om nader te bepalen groepen vreemdelingen die niet 

inburgeringsplichtig zijn, maar die vrijwillig deelnemen aan een inburgeringscursus dan wel 

het inburgeringsexamen willen afleggen, in aanmerking te laten komen voor een sociale 

lening. Gedacht kan worden aan personen van wie de integratie in Nederland aandacht 

behoeft, zoals EU-onderdanen en Turkse onderdanen. Zowel de vrijwillige inburgeraars als 

de samenleving hebben er profijt van wanneer zij over de vaardigheden beschikken om te 

kunnen participeren in Nederland. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Atikel I, onderdeel L 

27 (Karabulut) 

Met dit amendement krijgen asielgerechtigden maatschappelijke begeleiding van het 

college van B&W in de gemeente waarin zij wonen. 

Ingetrokken 

 

 

Artikel I, onderdeel L 

32 (Karabulut) 

Dit amendement regelt dat als iemand gedurende vijf jaar 110 procent van het wettelijk 

minimumloon verdient, of minder, hij vrij wordt gesteld van terugbetaling indien aan de 

inburgeringsplicht of inspanningsplicht is voldaan. 

ingetrokken 

 

 

Artikel I, onderdelen B en K 

19   43  (Dibi) 

Dit amendement maakt het mogelijk dat oudkomers aanspraak mogen maken op het 

sociale leenstelsel voor het volgen van een inburgeringscursus of het afleggen van het 

inburgeringsexamen. Deze groep wordt daartoe niet verplicht. Deze doelgroep bestaat uit 

reeds in Nederland rechtmatig verblijvende vreemdelingen, die niet onder de 

inburgeringsplicht vallen. Met dit amendement zijn de personen die binnen deze doelgroep 

vallen en de Nederlandse taal willen leren niet alleen aangewezen op de Wet educatie en 

beroepsonderwijs (Web), maar ook op de Wet inburgering. Zowel de oudkomers als de 

samenleving hebben er profijt van wanneer zij over de vaardigheden beschikken om te 

kunnen participeren in Nederland. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en D66 

 

 

Artikel I, onderdeel E 

13 (Van Klaveren) 

Dit amendement regelt dat niet langer de mogelijkheid bestaat om ontheffing te verlenen 

van de inburgeringsplicht indien op grond van door de inburgeringsplichtige aantoonbaar 

geleverde inspanningen tot het oordeel wordt gekomen dat het voor hem redelijkerwijs 

niet mogelijk is om aan de inburgeringsplicht te voldoen. 
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Mensen met een psychische of lichamelijke belemmering, dan wel een verstandelijke 

handicap, worden al uitgezonderd van de inburgeringsplicht middels artikel 6 lid 1b. Dit 

kabinet staat een aanpak voor waarbij de instroom van kansarme migranten wordt 

teruggedrongen. Enkel geleverde inspanningen kunnen daarom geen reden vormen om 

iemand te ontheffen van de inburgeringsplicht. 

Verworpen. Voor: PVV 

 

 

Artikel I, onderdeel F 

14 (Van Klaveren) 

Dit kabinet stelt dat van migranten gevraagd kan worden dat zij vaardigheden verwerven 

die nodig zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Om 

hieraan te voldoen is meer nodig dan beschikken over basiskennis van de Nederlandse 

taal (A2). Het taalniveau dient daarom verhoogd te worden naar minimaal niveau B1 zodat 

de migrant zelfstandig kan functioneren. 

Verworpen. Voor: PVV  

 

 

Artikel I, onderdeel F 

20 (Dibi) 

Met dit amendement wordt de component Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) 

in het centrale examen vervangen door de component Kennis van de Nederlandse 

Grondrechten. Van nieuwkomers mag worden verwacht dat zij bekend zijn met de 

principes die zijn verankerd in de Grondwet waaronder het non-discriminatie beginsel, 

geloofsvrijheid en uitingsvrijheid. Daartoe wordt het centrale inburgeringsexamen zo 

aangepast dat ook met het wegvallen van het praktijkdeel een goed en evenwichtig 

examen blijft bestaan dat de taalvaardigheid en kennis van de Nederlandse Grondrechten 

toetst op niveau A2. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA en GroenLinks 

 

 

 

Artikel I, onderdeel F 

11  34  45  (Ortega-Martijn en Karabulut) 

Dit amendement regelt een uitzonderingspositie voor asielgerechtigden. Asielgerechtigden 

vormen een bijzondere en kwetsbare categorie onder de inburgeringsplichtigen. Dit 

amendement geeft deze groep daarom een half jaar extra om aan de inburgeringplicht te 

voldoen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 



 

 Datum 24 april 2012 

 blad 4 

 

 

Artikel I, onderdeel F 

15 (Van Klaveren) 

Dit amendement regelt dat de inburgeringstermijn niet langer verlengd kan worden, indien 

aantoonbaar een alfabetiseringscursus wordt of is gevolgd. Dit kabinet staat een aanpak 

voor waarbij de instroom van kansarme migranten wordt teruggedrongen. Analfabeten 

behoren tot de betreffende groep. Uitzonderingen voor deze groep zijn onwenselijk. 

Verworpen. Voor: PVV  

 

 

Artikel I, onderdeel H 

31 (Karabulut)  

Hiermee wordt de minister van OCenW verantwoordelijk voor de certificering van de 

inburgeringsopleidingen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie  

 

 

Artikel I, onderdelen J en M 

18 (Dibi) 

Dit amendement regelt dat asielgerechtigden nog steeds recht hebben op een vergoeding 

indien zij binnen drie jaar het door Onze Minister vastgestelde inburgeringsexamen hebben 

behaald. Met dit amendement worden asielgerechtigden aangemerkt als een 

uitzonderingsgroep voor wat betreft de eigenstandige bekostiging van een eventuele 

alfabetiseringscursus en de financiering van de inburgeringskosten. Asielgerechtigden 

komen vanwege een onveilige situatie in het land van herkomst niet vrijwillig naar 

Nederland toe. Voorts beschikken asielgerechtigden doorgaans niet (meer) over eigen 

vermogen of zij kunnen daar geen aanspraak meer op maken. In afwachting van het 

verblijf krijgen zij ook niet de mogelijkheid om middels arbeid te voorzien in een 

zelfstandig inkomen. Indien zij de alfabetiseringscursus en/of het inburgeringsexamen zelf 

moeten bekostigen bouwen zij daarom een grote financiële schuld op. Het is daarom 

onredelijk om van asielgerechtigden te verlangen dat zij financieel verantwoordelijk zijn 

voor deelname aan een alfabetiseringscursus en/of inburgeringsexamen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

 

Artikel I, onderdeel K 

22 (Dibi) 

Met dit amendement wordt geregeld dat de sociale lening ook verstrekt wordt voor een 

alfabetiseringscursus. Voor wie niet kan lezen en schrijven is het vrijwel onmogelijk om het 

inburgeringsexamen te halen zonder voortraject conform een alfabetiseringscursus. Het is 
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aannemelijk dat de meeste mensen die niet kunnen lezen en schrijven geen of 

laagbetaalde arbeid verrichten. Het is rechtvaardig om hen de mogelijkheid te bieden 

gebruik te maken van het sociale leenstelsel ter financiering van de alfabetiseringscursus. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

 

Artikel I onderdelen K en L 

10  44  (Ortega-Martijn) 

Asielgerechtigden vormen een bijzondere en kwetsbare categorie onder de 

inburgeringsplichtigen. Veel asielgerechtigden hebben een moeilijke financiële 

uitgangspositie en zijn vaak al genoodzaakt een lening aan te gaan om de inrichting van de 

woning te bekostigen. Op deze manier worden asielgerechtigden niet onnodig met een 

grotere schuld opgezadeld. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie  

 

 

Beweegredenen 

Artikel I, onderdelen K en L 

29 (Karabulut) 

Dit amendement strekt ertoe de inburgering te laten aansluiten bij de ons omringende 

landen (België, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Letland en het VK). Deze kennen 

allemaal een inburgeringplicht, maar betalen ook (een deel) van de kosten voor de 

inburgering. Indien de inburgerings plichtige binnen de gestelde termijn aan zijn 

inburgeringsplichtplicht of inspanningsplicht heeft voldaan wordt de openstaande schuld 

kwijtgescholden. 

Voor: SP, PvdD, GroenLinks en D66 

 

 

Artikel I, onderdeel K 

17 (Van Dam) 

In de oude inburgeringswet werd de inburgering betaald door de overheid, in de nieuwe 

door de inburgeraar zelf. Dit amendement strekt ertoe dat erkende vluchtelingen die onder 

de inburgeringsplicht vallen worden vrijgesteld van de kosten voor inburgering. Dit, omdat 

deze mensen er, in tegenstelling tot andere migranten, niet zelf voor hebben gekozen om 

naar Nederland te komen maar hier naartoe zijn gekomen omdat ze in hun land van 

herkomst hun leven niet zeker waren of werden vervolgd. Bij een humaan asielbeleid past 

niet alleen dat Nederland vluchtelinge een veilig heenkomen biedt, maar ook dat Nederland 

hen de kans geeft een nieuwe toekomst op te bouwen. Daar hoort geen schuld van vele 

duizenden Euro’s voor een gezin bij. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie 
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Artikel I, onderdeel L 

21 (Dibi) 

Met dit amendement wordt de termijn voor het aflossen van de lening vastgesteld op een 

jaar na het verstrijken van de inburgeringstermijn of, indien dit eerder is, een jaar nadat is 

voldaan aan de inburgeringsplicht. Het is redelijk om een inburgeraar de tijd te geven om 

een passende baan te zoeken alvorens de gemaakte inburgeringsschuld af te moeten 

lossen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks 

 

 

Artikel I, onderdeel L 

16 (Van Dam) 

Dit amendement strekt er toe maatschappelijke begeleiding voor alle asielgerechtigde 

inburgeringsplichtigen, en nieuwkomers te behouden. Reeds in 2006 was de Kamer getuige 

het amendement Dijsselbloem, Sterk, Lambrechts (30 308, nr. 89) de mening toegedaan 

dat oor deze groep in het bijzonder geldt dat het ontbreken van een sociaal netwerk de 

inburgering bemoeilijkt en dat Maatschappelijke begeleiding een alternatief is voor het 

sociale netwerk. Het is van groot belang dat de betreffende nieuwkomers bijvoorbeeld door 

middel van mentorschap in contact gebracht worden met de Nederlandse samenleving en 

de Nederlandse cultuur. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie 

 

 

Artikel I, onderdeel L 

12   25  42  47  (Ortega-Martijn c.s.)  

Dit amendement regelt dat maatschappelijke begeleiding onderdeel blijft van de 

inburgeringvoorziening voor asielgerechtigden. Deze groep vormt een bijzondere en 

kwetsbare categorie onder de inburgeringsplichtigen. De maatschappelijke begeleiding 

zorgt voor een cruciaal sociaal netwerk wat deze groep vaak niet heeft en bevordert 

daardoor de inburgering. Op de langere termijn levert deze investering een besparing op 

aangezien deze groep inburgeraars eerder zelfredzaam worden. De indiener beoogt met dit 

amendement ook maatschappelijke begeleiding beschikbaar te stellen aan voormalige 

asielzoekers die op grond van andere redenen een reguliere verblijfsvergunning hebben 

ontvangen. Daartoe worden door de minister categorieën vastgesteld die, bijvoorbeeld op 

basis van schrijnendheid of humanitaire gronden, een verblijfsvergunning, als bedoeld in 

artikel 14, onder a, van de Vreemdelingenwet, hebben ontvangen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie  
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Artikel I, onderdeel U 

30 (Karabulut) 

Hiermee blijven de bestuurlijke boetes staan op € 500 en € 1000. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie 

 

 

Artikel VI, onderdelen A-C 

24 (Dibi) 

Met dit amendement wordt het inburgeringsvereiste ontkoppeld van het recht op verblijf. 

Het niet slagen voor het inburgeringsexamen leidt daarmee niet tot intrekking van de 

reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Het niet voldoen aan de inburgeringsplicht 

is niet een zodanig ernstig vergrijp tegen de openbare orde dat dit de beëindiging van het 

verblijfsrecht kan rechtvaardigen. Dit amendement komt tegemoet aan de criteria die het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft opgesteld om vast te stellen in welke 

gevallen sprake kan zijn van een zodanig ernstige maatschappelijke noodzaak tot 

beperking van het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven en het privéleven 

dat inmenging door de overheid opweegt tegen de belangen van de betrokkene. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

 

Artikel VI, onderdeel B 

28  33 (Schouw en Karabulut) 

In artikel VI, onderdeel B, van het wetsvoorstel wordt voorgesteld aan artikel 18 van de 

Vreemdelingenwet 2000 een afwijzingsgrond toe te voegen, op grond waarvan de 

geldigheidsduur van een reguliere verblijfsvergunning bepaalde tijd niet kan worden 

verlengd indien de vreemdeling niet heeft voldaan aan zijn inburgeringsplicht. Die wijziging 

heeft tot gevolg dat de reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kan worden 

ingetrokken indien de vreemdeling niet aan zijn inburgeringsplicht heeft voldaan. In de 

memorie van toelichting wordt opgemerkt dat in lagere regelgeving gevallen worden 

aangewezen waarin de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning niet wordt verlengd en 

waarin de verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Daarbij zal, zo wordt gesteld, rekening 

worden gehouden met de grenzen die richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op 

gezinshereniging en artikel 8 EVRM stellen aan de mogelijkheid om het verblijfsrecht niet 

te verlengen dan wel in te trekken. Dit amendement regelt dat de intrekkingsgronden in 

een algemene maatregel van bestuur worden opgenomen en dat die algemene maatregel 

van bestuur bij de Kamer zal worden voorgehangen. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 
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Moties 

 
35 (Schouw) over prijs en kwaliteit van inburgeringscursussen 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en het 

CDA  

 

 

36 (Karabulut) over de financiering van lopende trajecten 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie 

 

 

37 (Ortega-Martijn) over criteria voor verwijtbaar gedrag 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA  

 

 

38   ..  (Dibi) over monitoren van de effectiviteit van de gewijzigde wet 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie en CDA  

 

 

39 (Dibi) over het opnemen van een eis over duale trajecten in het keurmerk 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

 

40 (Dibi en Van Dam)  over het examenonderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving 

Voor: PvdA, GroenLinks en D66  

 


