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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34584 

Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen 

van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke 

vastlegging van de maatschappelijke begeleiding    

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 23 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, Van 

Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van 

Klaveren en de PVV stemden voor.  

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel E, artikel 7a, eerste lid 

8  26 (Dijkgraaf en Pieter Heerma) over het vastleggen van het karakter en de 

slotformule van de participatieverklaring 

 

Ondergetekenden vinden het belangrijk dat de wet kenbaar maakt wat het karakter van de 

participatieverklaring is. Essentie van de participatieverklaring is dat de inburgering 

plichtige zich bereid verklaart een actieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse 

samenleving. Het verklaren van de bereidheid om een actieve bijdrage te leveren volgt na 

het traject waarin de inburgering plichtige zich bewust is geworden van het karakter van 

de Nederlandse samenleving.  
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De formule van het verklarende deel van de participatieverklaring wordt met dit 

amendement in de wet verankerd, zoals dat ook geregeld is voor de verklaring van 

verbondenheid die ter verkrijging van het Nederlanderschap wordt afgelegd. 

Aangenomen. Voor: PvdA, Van Vliet, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, 

het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

Diverse artikelen 

16 (Pieter Heerma en Bisschop) over het voorleggen aan de Kamers van wijzigingen van 

de tekst van de participatieverklaring 

 

De huidige tekst van de participatieverklaring is weloverwogen in overleg met de Kamer tot 

stand gekomen. Ook bij een eventuele wijziging van de tekst van de participatieverklaring 

in de toekomst is het van belang dat de Kamer hierbij wordt betrokken.  Dit amendement 

voorkomt dat de huidige tekst van de participatieverklaring zonder tussenkomst van de 

Kamer in de toekomst kan worden gewijzigd. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de 

VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de 

PVV. 

 

Artikel I, onderdeel G 

9 (Dijkgraaf en Pieter Heerma) over het niet verstrekken van een lening bij weigering 

participatieverklaring 

 

Ondergetekenden vinden het onwenselijk dat inburgeringsplichtigen die weigeren de 

participatieverklaring te ondertekenen aanspraak kunnen (blijven) maken op een lening. 

Het ligt niet voor de hand financiële ondersteuning en voordelen te verstrekken aan 

degenen die geen actieve bijdrage willen leveren aan onze samenleving. Degenen die 

daarentegen niet in staat zijn de participatieverklaring af te leggen, kunnen door de 

Minister worden ontheven van de inburgeringsplicht.  

 

Het amendement bepaalt dat de aanspraak op een lening bij weigering tot ondertekening 

na een jaar, of bij verlenging na anderhalf jaar, vervalt. De uitwerking wordt bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur geregeld. Het amendement betekent enerzijds 

dat bij een lopende lening geen nieuwe betalingen meer worden gedaan. Anderzijds 

betekent het dat in het geheel geen leningen worden verstrekt aan personen die pas na het 

participatieverklaringstraject een beroep op een lening zouden willen doen. 

Aangenomen. Voor: Van Vliet, 50PLUS, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, 

de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.  
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Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen 

14  15 (Van Meenen) over alleen het regelen van maatschappelijke begeleiding 

 

De indiener onderschrijft het nut van de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke 

begeleiding. De toegevoegde waarde van het participatieverklaringstraject in een 

inburgeringstraject dat in de huidige vorm al (te) veel onderdelen bevat, is indiener echter 

niet duidelijk. Kennis over de Nederlandse rechtsstaat, onze ge- en verboden en andere 

praktische zaken die goed zijn om te weten als je in Nederland woont, worden afdoende 

behandeld in het inburgeringsonderdeel ‘Kennis van de Nederlandse samenleving’. Het 

participatieverklaringstraject en het ondertekenen van de participatieverklaring is een 

eenzijdige verklaring is overbodig en ongewenst. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

Diverse artikelen 

7  10 (Voortman) over een participatietraject zonder verklaring 

 

De indiener ziet toegevoegde waarde in verschillende onderdelen van een 

participatietraject, bestaande uit bijvoorbeeld het leren kennen van kernwaarden uit de 

Nederlandse grondwet. Het feitelijk ondertekenen van de participatieverklaring is 

daarentegen een eenzijdige verklaring, zonder dat daar inspanning van de Nederlandse 

samenleving of overheid om de inburgeraar op te nemen in de samenleving tegenover 

staat. Het wordt niet duidelijk wat het ondertekenen van deze verklaring toevoegt aan 

succesvolle inburgering en straalt vooral wantrouwen jegens de inspanning om te 

participeren van een inburgeraar uit. 

 

Door dit amendement wordt het woord ‘verklaring’ uit de ‘participatieverklaringstraject’ 

geschrapt, waarmee het ‘participatietraject’ overblijft. Gemeenten kunnen dit 

participatietraject zelf nader vormgeven, conform de voorgestelde wet en lagere 

regelgeving. Het college kan zelf besluiten wanneer een inburgeraar het participatietraject 

heeft afgerond en of zij dat nodig vinden dat formeel af te sluiten, bijvoorbeeld met een 

certificaat of bewijs van deelname. Ook kan het College kiezen al dan niet een boete op te 

leggen als niet wordt voldaan aan verplichtingen. Dit past bij beleidsvrijheid en een stevige 

regierol voor gemeenten op het gebied van de inburgering. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

Diverse artikelen 

12  25 (Karabulut) over vier jaar voor het gehele inburgeringstraject 

 

Dit amendement regelt dat de inburgering plichtige vier jaar heeft om het 

inburgeringsexamen te behalen, zonder dat een splitsing wordt gemaakt tussen het 

participatieverklaringstraject en de rest van het inburgeringsexamen. Veel inburgeraars 

slagen er nu al niet in om het examen binnen de gestelde termijn van drie jaar te halen.  
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Het toevoegen van het participatieverklaringstraject vormt een extra verzwaring van de 

inburgeringsvereiste. De indiener acht het daarom redelijk om de termijn met één jaar te 

verlengen. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

Diverse artikelen 

11  24  (Karabulut c.s.) over de regierol bij gemeenten 

 

Dit amendement regelt dat de gemeente de regie krijgt over de inburgering. De gemeente 

koopt inburgeringsvoorzieningen in bij een gecertificeerde persoon, waaraan de 

inburgering plichtige mee dient te werken. De inburgering plichtige is aan de gemeente een 

redelijke vergoeding verschuldigd voor de inburgeringsvoorziening. Het staat de gemeente 

vrij om de hoogte van die vergoeding te bepalen. De inburgering plichtige kan dit bedrag 

lenen conform de reeds in de wet opgenomen leenmogelijkheden. De vormgeving van de 

regierol van gemeenten is gelijk aan de rol die zij voor 2013 hadden. Dit betekent dus ook 

dat bijvoorbeeld een gecombineerde voorziening kan worden aangeboden, waarmee wordt 

gedoeld op een voorziening die bestaat uit zowel een inburgeringsvoorziening als 

voorziening die is gericht op arbeidsinschakeling.  

 

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de aangeboden cursus 

en op de kwaliteit van het personeel. Indien de inspectie constateert dat de kwaliteit te 

laag is, kan de inspectie een aanwijzing geven. De minister van OCW kan bovendien het 

certificaat intrekken indien dit noodzakelijk blijkt. De indieners wijzen erop dat deze 

bevoegdheid ook gemandateerd kan worden aan de inspectie. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

Artikel I, onderdeel J 

Artikel I, onderdeel N, artikel 34 onderdeel a  en b 

13 (Karabulut) over geen boete voor het niet of niet tijdig voltooien van het 

participatieverklaringstraject 

 

Dit amendement regelt dat de boete voor het niet of niet tijdig voltooien van het 

participatieverklaringstraject komt te vervallen. De Wet Inburgering biedt reeds de 

mogelijkheid om herhaaldelijk bestuurlijke boetes op te leggen van maximaal 1.250 euro. 

De indiener acht het derhalve disproportioneel om de boetesystematiek uit te breiden met 

de voorgestelde bestuurlijke boete van maximaal 340 euro.       

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

 

Moties 

 

19  27 (Monasch) over een alomvattend plan voor inburgering 

Verworpen. Voor: van Klein en Monasch. 
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17 (Van Meenen) over een onderzoek naar de kwaliteit van het aanbod van 

voorinburgering 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het 

CDA. 

 

18 (Van Meenen) over het beginnen van het inburgeringstraject in het azc 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en 

de ChristenUnie. 

 

20 (Monasch) over een apart ministerie van Migratie 

Verworpen. Voor: Monasch. 

 

21 (Öztürk) over het door iedereen laten ondertekenen van de participatieverklaring 

Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk. 

 

22 (Öztürk) over de participatieverklaring uit het wetsvoorstel schrappen 

Verworpen. Voor: de PvdD, GroenLinks, D66, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk. 

 

23 (Öztürk) over de participatieverklaring tevens laten ondertekenen door mensen die 

veroordeeld zijn voor discriminatie 

Verworpen. Voor: Groep Kuzu/Öztürk. 

 

 

 

 


