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 aan De leden van de vaste commissie  voor 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie  

 

 datum 2 juli 2009 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 
31791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, 

persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren 
handhavingstermijnen) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 30 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer.  SP, PvdA, 

GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

 

 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I onderdeel h 
10 à 12 (Dijsselbloem c.s.) 

Dit amendement regelt dat gemeenten meer ruimte krijgen om de eigen bijdrage niet te 

vragen van de vrijwillige inburgeraar. 

In het eerste lid van artikel 24e is bepaald dat de vrijwillige inburgeraar een eigen bijdrage 

is verschuldigd. Het nieuwe tweede lid regelt een uitzondering op deze bepaling. De 

gemeente wordt daarbij zoveel mogelijk beleidsvrijheid gegeven mits het beleid bij 

verordening is geregeld, zodat het voor iedereen kenbaar is en willekeur wordt 

voorkomen. Zoveel mogelijk vrijheid betekent niet alleen de keuze om van alle vrijwillige 

inburgeraars de eigen bijdrage wel of niet te heffen, maar ook de keuze om bijvoorbeeld 

een eigen bijdrage te heffen die lager is dan € 270,-. Tevens is het mogelijk een eigen 

bijdrage van € 270,- te heffen van een bepaalde groep vrijwillige inburgeraars 



 

 datum 2 juli 2009 

 blad 2 

 

 

(bijvoorbeeld werkenden)  en van andere groepen (bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden) 

een lager bedrag of in het geheel geen eigen bijdrage. Van verschillende groepen 

vrijwillige inburgeraars kunnen ook verschillende bedragen als eigen bijdrage worden 

geheven. 

Conform artikel 23, tweede lid, van de Wet inburgering blijft het maximum bedrag van de 

verschuldigde eigen bijdrage € 270,–.  

Artikel 24f van de Wet inburgering gaat over de informatieverstrekking door de gemeente 

aan de vrijwillige inburgeraars. Gelet daarop is in dat artikel de inning van de eigen 
bijdrage gewijzigd in de eventuele inning van de eigen bijdrage. 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChrsitenUnie en 

SGP. 

 

Artikel I nieuw onderdeel Ia 
11  à 17 (Karabulut c.s.) 

Dit amendement regelt dat het college de handhavingstermijn voor inburgeringsplichtigen 

eenmalig automatisch verlengt met ten hoogste 2 ½ jaar in geval een alfabetiseringscursus 

wordt of is gevolgd. Een analfabeet is immers pas na alfabetisering in staat om in te 

burgeren en heeft op grond daarvan een langere termijn nodig. Het college bepaalt 

wanneer de handhavingstermijn voor het inburgeringsexamen voor de oudkomers 

aanvangt. Voor nieuwkomers vangt de handhavingstermijn aan na het verkrijgen van de 

verblijfsvergunning. Indien een alfabetiseringscursus wordt of is gevolgd voor het 

verstrijken van deze handhavingstermijn, dan heeft de inburgeringsplichtige recht op de 

genoemde verlenging van maximaal 2 ½ jaar. 
Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie en CDA. 

 

 
Moties 
 

13 (Fritsma) om inburgeringskosten volledig door de inburgeringsplichtigen te laten 

betalen 

Verworpen. Voor stemden SGP, PVV en het lid Verdonk. 

 

14 (Fritsma) over verlies verblijfsvergunning bij niet starten of afmaken inburgeringscursus 

Verworpen. Voor stemden VVD, PVV en het lid Verdonk.  

 

15 (Fritsma) over verzwaring inburgeringstoets buitenland 

Verworpen. Voor stemden VVD, SGP en PVV.  

 
16 (Ortega-Martijn c.s.) over een inburgeringsprogramma voor blinden en slechtzienden 

Aangenomen. Voor stemden SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, 

SGP en CDA. 


