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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. 29  AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT 
Ontvangen 10 april 2012  

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In de beweegreden wordt de zinsnede «dat het ter versterking van de 
eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige wenselijk is te 
regelen dat de inburgeringsplichtige de kosten voor zijn inburgering zelf 
draagt» vervangen door: dat het wenselijk is de structuur van de wet 
inburgering te wijzigen. 

II

Artikel I, onderdeel K, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Na onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 
1. In het vierde lid vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het 

einde van onderdeel a door «, en» en vervanging van «, en» aan het einde 
van onderdeel b, onderdeel c. 

2. Onderdeel 2 komt te luiden: 
2. Het vijfde lid komt te luiden: 
5. Een lening aan een inburgeringsplichtige wordt door Onze Minister in 

elk geval kwijtgescholden indien een inburgeringsplichtige:
a. heeft voldaan aan de inburgeringsplicht, of
b. ondanks aantoonbaar geleverde inspanningen niet aan de inburge-

ringsplicht kan voldoen. 

III

In artikel I, onderdeel L, vervalt de zinsnede: of, indien eerder aan de 
inburgeringsplicht is voldaan, zes maanden nadat aan de inburgerings-
plicht is voldaan 
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Toelichting  

Dit amendement strekt ertoe de inburgering te laten aansluiten bij de 
ons omringende landen (België, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, 
Letland en het VK). Deze kennen allemaal een inburgeringplicht, maar 
betalen ook (een deel) van de kosten voor de inburgering. Indien de 
inburgerings plichtige binnen de gestelde termijn aan zijn inburgerings-
plichtplicht of inspanningsplicht heeft voldaan wordt de openstaande 
schuld kwijtgescholden. 

Karabulut
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