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33 086 Wijziging van de Wet inburgering en enkele 
andere wetten in verband met de versterking 
van de eigen verantwoordelijkheid van de 
inburgeringsplichtige 

Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID DIBI 
Ontvangen 10 april 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel J, wordt na de zinsnede «Sociale lening» een 
zinsnede ingevoegd, luidende: en vergoeding. 

II

In artikel I komt onderdeel M te luiden: 

 M

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. In het eerste lid wordt na de zinsnede «aan de gewezen inburgerings-
plichtige die» een zinsnede ingevoegd, luidende: houder is van een 
verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 van de Vreemdelingenwet 
2000 en.
  

2. Het tweede lid vervalt.
  

3. In het vierde lid wordt na de zinsnede «aan de gewezen inburgerings-
plichtige» een zinsnede ingevoegd, luidende: , bedoeld in het eerste lid,. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat asielgerechtigden nog steeds recht hebben 
op een vergoeding indien zij binnen drie jaar het door Onze Minister 
vastgestelde inburgeringsexamen hebben behaald. 

Met dit amendement worden asielgerechtigden aangemerkt als een 
uitzonderingsgroep voor wat betreft de eigenstandige bekostiging van 
een eventuele alfabetiseringscursus en de financiering van de inburge-
ringskosten. Asielgerechtigden komen vanwege een onveilige situatie in 
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het land van herkomst niet vrijwillig naar Nederland toe. Voorts 
beschikken asielgerechtigden doorgaans niet (meer) over eigen vermogen 
of zij kunnen daar geen aanspraak meer op maken. In afwachting van het 
verblijf krijgen zij ook niet de mogelijkheid om middels arbeid te voorzien 
in een zelfstandig inkomen. Indien zij de alfabetiseringscursus en/of het 
inburgeringsexamen zelf moeten bekostigen bouwen zij daarom een grote 
financiële schuld op. Het is daarom onredelijk om van asielgerechtigden 
te verlangen dat zij financieel verantwoordelijk zijn voor deelname aan 
een alfabetiseringscursus en/of inburgeringsexamen. 

Dibi
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