
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
29700  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een 

inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen 
(Wet inburgering in het buitenland) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 5 april 2005 aangenomen. 
PvdA, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I 
12→26 (Lambrechts c.s.) 
Dit amendement strekt er toe dat Surinamers die kunnen aantonen tenminste de lagere school 
in Suriname (of in Nederland) succesvol te hebben afgerond vrij te stellen van het nieuwe 
toelatingsvereiste betreffende een verplicht inburgeringsexamen in het land van herkomst. Dit 
amendement heeft ten doel Surinamers voorafgaande aan hun komst naar Nederland niet te 
toetsten op hun kennis van de Nederlandse taal en maatschappij. 
Aangenomen mag worden dat Surinamers die tenminste de lagere school succesvol hebben 
afgerond reeds beschikken over basiskennis van de Nederlandse taal; het is onnodig hen deel 
te laten nemen aan een inburgeringstoets in Suriname.  
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel I 
13 (Dijsselbloem) 
Dit amendement vervangt de eis van kennis op basisniveau van de Nederlandse taal door 
alfabetisering als voorwaarde-vooraf. Evaluatie van de Wet inburgering nieuwkomers toont 
aan dat gebrekkige resultaten van de inburgering in de afgelopen jaren voortvloeien uit 
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gebrekkige motivatie en een laag instroomniveau. Bij dat laatste is met name het relatief hoge 
percentage functioneel analfabetisme onder huwelijksmigranten een belangrijke hinderpaal bij 
een succesvolle inburgering in Nederland. Het leren lezen en schrijven in de eigen taal kan het 
beste in het herkomstland gebeuren en behoort primair tot de verantwoordelijkheid van de 
huwelijksmigrant zelf en de overheid van het land van herkomst.  
Verworpen. Voor: PvdA 
 
Artikel I 
9→14 (Azough c.s.) 
De regels omtrent het niveau en de wijze van examinering worden in lagere regelgeving 
vastgelegd (vreemdelingenbesluit). Deze nadere invulling zal het migratiebeleid van 
Nederland in zeer hoge mate kunnen beïnvloeden. Een hoog vereist niveau zal bijvoorbeeld 
ons land feitelijk op slot doen voor nieuwkomers met de inburgeringsplicht.  
Om deze reden dient de Kamer maximaal betrokken te blijven bij deze gedelegeerde 
wetgeving. Dit amendement stelt de gangbare zware voorhangprocedure voor.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
 
Artikel I 
10→15 (Azough en Vergeer) 
Tegen de uitslag van het basisexamen staat opgrond van artikel 8:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht geen beroep open. Dit amendement maakt een uitzondering opdat artikel 
waardoor beroep mogelijk wordt. Door de grote consequenties van het al dan niet halen van 
het examen voor de nieuwkomer is een beroep bij de rechter opzijn plaats. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
 
Artikel I 
11→16 (Azough en Dijsselbloem) 
Ingevolge dit amendement heeft na één jaar evaluatie van de wet plaats. Ondergetekenden 
gaan ervan uit dat deze door een onafhankelijk onderzoeksinstituut wordt uitgevoerd. In de 
evaluatie zal, naast het doel van de wet ook bijzondere aandacht moeten worden besteed aan 
de vrije partnerkeuze – de mogelijkheid voor inwoners van ons land om zonder obstakels een 
gezinsleven in Nederland te voeren met de partner van keuze – en aan genderaspecten. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 
 
 
 
MOTIES 
 
17 (Dijsselbloem en Vergeer) over het terugdringen van functioneel analfabetisme onder 
migranten 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
 
18 (Dijsselbloem c.s.) over inburgeringsplicht in het buitenland voor gezinsherenigers 
behorend bij genaturaliseerde vluchtelingen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, LPF, ChristenUnie en SGP 
 
19 (Dijsselbloem en Vergeer) over een ongerechtvaardigd onderscheid tussen migranten uit 
verschillende derde landen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
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20 (Dijsselbloem c.s.) over het afzien van een risico-opslag op de prijs van het 
inburgeringsexamen 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP 
 
21 (Dijsselbloem en Vergeer) over het niet toetsen in de Nederlandse taal van het 
examenonderdeel kennis van de Nederlandse samenleving 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 
 
22(Azough c.s.) over bewustwording van de vrijheid in partnerkeuze van allochtone jongeren 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdA 
 
23 (Azough en Vergeer) over aanpassing van methode dan wel niveau van het examen 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 
 
24 (Van der Staaij) over het vereiste van inburgering in het buitenland aan Turkse reguliere 
migranten 
Verworpen. Voor: SP, ChristenUnie, SGP, Groep Wilders en LPF 
 
25 (Van der Staaij en Dijsselbloem) over adequaat cursusmateriaal 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, SGP en LPF 
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