
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Goedkeuring en uitvoering

van het op 25 mei 2000 te New York tot stand
gekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag
inzake de rechten van het kind inzake de betrok-
kenheid van kinderen bij gewapende conflicten
(29976, R1780);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet
1993 in verband met het vervallen van de facili-
taire diensten van het Korps landelijke politiedien-
sten (31564);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Kernenergie-
wet, de Uitleveringswet en het Wetboek van
Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005
te Wenen tot stand gekomen Wijziging van het
Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kern-
materiaal (Trb. 2006, 81) (31450);

- het wetsvoorstel Goedkeuring van de op 8 juli
2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van
het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van
kernmateriaal (31449, R1857);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet schade-
loosstelling, uitkering en pensioen leden Europees
Parlement in verband met de totstandkoming van
het Statuut van de leden van het Europees
Parlement (31561).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inburge-

ring (inburgeringsvoorzieningen voor alle inburge-
ringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen
of het staatsexamen Nederlands als tweede taal)
(31318).

De voorzitter: Ik heet de minister voor Wijnen, Wijken
en Integratie welkom in dit huis en feliciteer hem van
harte met zijn benoeming. Het is de eerste keer dat hij
optreedt in de Eerste Kamer. Ik wens hem veel succes en
wijsheid toe.

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Huijbregts-Schiedon (VVD): Voorzitter. Over
het voorliggend voorstel tot wijziging van de Wet
inburgering kan de VVD-fractie kort zijn. Zij heeft ook al
niet deelgenomen aan de schriftelijke voorbereiding. Het
gaat hierbij immers om de formalisering van een
noodzakelijke reparatie en verbetering van de Wet
inburgering, waardoor het bereik van de wet wordt
vergroot en de gemeenten meer maatwerk in het aanbod
kunnen bieden. Het gegeven dat deze wijziging al ruim
een jaar praktijk is en dat besluitvorming in deze Kamer
er slechts toe doet om die wijzigingen ook rechtskracht
te geven, maakt een uitgebreide beschouwing over het
voorstel zelf op zijn minst overbodig, zo hebben wij ook
geconstateerd in de commissie. De VVD-fractie koestert
niet de illusie dat alle uitvoeringsproblemen met deze

wijziging zijn opgelost. Wat dat betreft, kijken wij uit naar
de tweede tranche. Op dat moment zal niet alleen de
minister nog beter zijn ingewerkt, maar zullen ook de
effecten van deze eerste tranche duidelijk zijn, zodat een
inhoudelijk debat over de gehele breedte alsdan mogelijk
is. Een goed functionerend inburgeringsstelsel is immers
van groot belang voor de integratie van immigranten en
daarmee voor de toekomst van onze samenleving.

Voorzitter. De VVD-fractie stemt in met dit voorstel.
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De heer Thissen (GroenLinks): Voorzitter. Beneden in de
aankomsthal bij de ingang staat een kerstboom. Op
meerdere plaatsen in dit land is dat zo in deze periode.
Typisch behorend bij de Nederlandse cultuur, nietwaar?
Ja, de kerstboom is dat geworden. In de 19de eeuw werd
hij geïntroduceerd in ons land door Duitse migranten.
Aanvankelijk werd hij door de brede publieke opinie
afgekeurd als paaps of heidens, maar hij is nu een vast,
niet weg te denken onderdeel van onze cultuur gewor-
den. Integratie vindt immers plaats door de wisselwer-
king tussen de toe-eigening van gebruiken van migran-
ten en ontkenning van verschil. En dat is goed, want
naarmate nieuwkomers zich onzekerder, onveiliger en
meer bedreigd voelen in hun nieuwe omgeving, zullen zij
zich sterker van die omgeving afkeren.

In beeldvorming wordt altijd de nadruk gelegd op de
migranten waarvan men verwacht dat zij problemen
veroorzaken. Positieve beeldvorming is zeldzaam. Het
effect van de aandacht enkel voor de negatieve aspecten
van migranten is dat alle migranten en hun nakomelin-
gen voortdurend als problematisch worden aangemerkt.
Dat versterkt tegenstellingen binnen de samenleving, wat
weer niet bevorderlijk is voor de integratie. Het veroor-
zaakt dat migranten en hun nakomelingen systematisch
apart worden gezet en verschillen tussen hen en de rest
van de samenleving worden benadrukt. Deze en nog veel
meer prachtige, tot nadenken stemmende inzichten en
noties staan in dit voortreffelijke boek met de titel
″Komen en gaan″, van Herman Obdeijn en Marlou
Schrover. Een aanrader om in de komende periode onder
die Duitse kerstboom te lezen.

Met de Wet inburgering wordt ook een wijziging
doorgevoerd in het toelatingsbeleid, vanwege de
slaagplicht die als een voorwaarde gaat gelden voor een
vergunning voor onbepaalde tijd of voor een zelfstandige
verblijfsvergunning. Met deze wijziging zet de regering
na de Wet inburgering buitenland een tweede stap in de
verknoping van de mate van integratie met het verblijfs-
recht in Nederland. Het betekent een breuk met het
verleden, waar men ervan uitging dat men, naarmate
men langer in Nederland verbleef, sterkere rechten
opbouwde. Hoe sterker je rechten, hoe gemakkelijker je
kunt integreren. Dat was lange tijd de gedachte. In de
loop van de jaren is de gedachtegang omgekeerd. Eerst
moeten migranten laten zien dat zij geïntegreerd zijn, en
dan pas hebben zij recht op een sterke rechtspositie en
mogen zij participeren in onze samenleving. Zij moeten
zich eerst bewijzen, en krijgen dan de beloning in de
vorm van een sterker verblijfsrecht.

Deze gedachtegang legt de verantwoordelijkheid voor
integratie eenzijdig bij de migrant en miskent de praktijk
dat migranten veel gemakkelijker integreren als zij
rechten bezitten waarmee zij volop kunnen meedraaien
in de samenleving. Integratie lukt alleen met een zeker
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