
31 318 Wijziging van de Wet inburgering
(inburgeringsvoorzieningen voor alle
inburgeringsplichtigen gericht op het
inburgeringsexamen of het staatsexamen
Nederlands als tweede taal)

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU/
WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE1

Vastgesteld 21 oktober 2008

De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot het
maken van de volgende nadere opmerkingen en het stellen van de volgen-
de nadere vragen.

Na lezing van de memorie van antwoord waren de leden van de commis-
sie van oordeel dat het wetsvoorstel vrijwel gereed is voor plenair debat.
Wel spraken leden hun zorg uit over de prestaties van gemeenten onder
de Wet inburgering in 2007, zoals deze vielen te lezen op de pagina’s 10 en
11 van de memorie van antwoord. Alvorens eindverslag te kunnen vast-
stellen zouden de leden wel nog willen beschikken over de cijfers die
betrekking hebben op de prestaties van gemeenten in de eerste helft van
2008.

De leden van de fractie van de PvdA misten bij lezing van de memorie
van antwoord het antwoord op de vraag, gesteld op pagina 4 van het
voorlopig verslag, naar de verblijfsrechtelijke gevolgen van het niet
krijgen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wegens het niet
slagen voor het zwaarder geworden inburgeringsexamen.

De leden van de commissie VROM/WWI zien de reactie van de minister
met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de commissie,
Meindertsma

De griffier van de commissie,
Van Dooren

1 Samenstelling:
Van den Berg (SGP), Meindertsma (PvdA),
(voorzitter), Meulenbelt (SP), Rosenthal (VVD),
Swenker (VVD), Slagter-Roukema (SP),
Schouw (D66), Putters (PvdA), Eigeman
(PvdA), Leijnse (PvdA), Thissen (GL), Slager
(SP), Hendrikx (CDA), De Boer (CU), Willems
(CDA), Hofstra (VVD), Asscher (VVD), Klein
Breteler (CDA), Huijbregts-Schiedon (VVD),
Laurier (GL), Meurs (PvdA), Leunissen (CDA),
De Vries-Leggedoor (CDA) (vice-voorzitter),
Janse de Jonge (CDA), Koffeman (PvdD),
Böhler (GL), Kuiper (CU), Lagerwerf-Vergunst
(CU), Smaling (SP) en Yildirim (Fractie-
Yildirim).
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