
Leiden, 14 oktober 2006 
 
 
Aan de leden en plaatsvervangend leden van de 
Vaste Commissie voor Justitie van de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20017 
2500 EA Den Haag 

 
 
Betreft: Voorstel Wet inburgering (30.308) 
 
Mijne dames/heren, 
 
Als lid van de interdepartementale werkgroep ‘IBO doelmatigheid inburgeringsbeleid’, waarvan het 
rapport (2002) nog juist voor de formatie van het kabinet Balkenende I gereed kwam, heb ik destijds een 
aantal ideeën geopperd en nader uitgewerkt die zijn terug te vinden in bovengenoemd wetsvoorstel. 
Tegen deze achtergrond voel ik mij geroepen het volgende onder uw aandacht te brengen: 
 

Slaagplicht inburgeringstoets harde noodzaak 
 
De nieuwe Wet inburgering stelt het slagen voor de inburgeringstoets als voorwaarde voor het 
verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning. Dit is een baanbrekende innovatie in het 
vreemdelingenrecht. Deze wet geeft nieuwkomers een sterke prikkel zich in te spannen om aan 
de inburgeringseisen te voldoen en zo de eerste stap te zetten naar integratie. Aldus kan een 
eind komen aan de vrijblijvendheid van de huidige inburgeringswet (WIN). De hoogleraren Han 
Entzinger en Kees Groenendijk willen hier echter niet aan, getuige hun pleidooi voor het 
afschieten van de nieuwe inburgeringswet door de Eerste Kamer (NRC Handelsblad, 11 oktober 
en de achterliggende brief aan uw commissie). Hun alternatief is doormodderen met de WIN. Een 
slecht idee. Zoals zij zelf aangeven, bereikt onder die oude wet minder dan eenderde van de 
doelgroep het beoogde eindniveau. Hierdoor blijft het mogelijk dat op grote schaal permanente 
verblijfsvergunningen worden verstrekt aan nieuwkomers met een niet-westerse achtergrond die 
de Nederlandse taal niet machtig zijn, laat staan dat zij ingeburgerd zijn. Veel van deze 
immigranten zullen tot in lengte van jaren zijn aangewezen op de loketten van de 
verzorgingsstaat.  
 

Het bovenstaande kan wellicht van nut zijn bij uw beraadslagingen over het wetsvoorstel, komende week. 
 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
Drs. H.J. Roodenburg 
 

 
Blijkens bericht van de plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer is bovenstaande brief voorafgaand 
aan de beraadslagingen ter kennis gebracht van de vaste commissie voor Justitie. Tevens is de brief 
opgenomen in de ingekomen stukken van de plenaire vergadering van de Eerste Kamer op 31 oktober 
2006. 
 
De nieuwe Wet inburgering is op 28 november 2006 in de plenaire vergadering van de Eerste Kamer na 
stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, SP, D66 en OSF stemden tegen. 


