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Amendementen zijn in 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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

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

 

 datum 23 mei 2008 

 

 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
31318 Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle 

inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het 

staatsexamen Nederlands als tweede taal) 
 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 mei 2008  aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.  
 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel IA, onderdeel Da 
8 (Karabult) 
Dit amendement dient ertoe dat het college van burgemeester en wethouders ertoe is 
verplicht inburgeringsplichtigen op te roepen voor onderzoek of intake. Deze verplichting 
vervangt de ‘kan-bepaling’ in artikel 25, eerste lid, van de Wet inburgering. Om een 
passend inburgeringsaanbod te kunnen doen aan alle inburgeringsplichtigen is het van 

belang dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de kennis, ervaring, 
capaciteiten en doelen van de inburgeringsplichtige. Dat kan worden bereikt door middel 
van een onderzoek of een intake-gesprek. Met dit amendement wordt gegarandeerd dat 
elke inburgeringsplichtige een intake krijgt 
Ingetrokken 

 

Moties 
 
9 → … (Fritsma en Kamp)  over het verlies van de verblijfsvergunning wanneer de 

inburgeringscursus verwijtbaar niet wordt gestart of afgemaakt 
Verworpen. Voor: VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk 
 
10 (Karabulut) over maatschappelijke begeleiding als onderdeel van de inburgerings- of 
taalkennisvoorziening 
Verworpen. Voor:  SP, GroenLinks, D66 en PvdD  



 

 datum 23 mei 2008 
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