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Geachte heer Leers,
In uw brief van 2 maart jl. (kenmerk 2012-0000098142) hebt u de
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gevraagd om te
adviseren over het wijzigingsvoorstel Besluit tot wijziging van het Besluit
inburgering en enkele andere besluiten in verband met de versterking van
de eigen verantwoordelijkheid van de inburgeringsplichtige. Met deze brief
voldoet de ACVZ aan uw verzoek.
Bij brief van 16 mei 2011 (ACVZ/ADV/2011/018) heeft de ACVZ de minister
van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd over het concept
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten
in verband met de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de
inburgeringsplichtige (zie bijlage). In dat advies heeft de commissie zich
(kritisch) uitgelaten over de legitimiteit, effectiviteit en proportionaliteit
van de voorgenomen wetswijzigingen. Omdat het nu voorliggende
wijzigingsbesluit rechtstreeks voortvloeit uit genoemde wetswijzigingen,
dienen de algemene kanttekeningen die in voormeld wetsadvies bij de
achtergronden en de motivering van de voorstellen zijn geplaatst als hier
herhaald worden beschouwd.
In dit advies beperkt de commissie zich tot opmerkingen over de specifieke
voorstellen tot wijziging van bepaalde onderdelen van het Besluit inburgering
en het Vreemdelingenbesluit 2000.
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Over de voorgenomen wijziging van het Besluit brede doeluitkering sociaal,
integratie en veiligheid en het Besluit participatiebudget heeft de commissie geen
opmerkingen.
In artikel IV sub C wordt bepaald dat na artikel 3.90d van het
Vreemdelingenbesluit 2000 een artikel 3.90e wordt ingevoegd onder vermelding
van de tekst van dit artikel. Het Vreemdelingenbesluit 2000 kent thans geen
artikelen 3.90a tot en met 3.90d. Een voorstel tot toevoeging van deze artikelen
aan het Vreemdelingenbesluit is de ACVZ niet bekend.
Voor het overige heeft de ACVZ enkel redactionele opmerkingen:
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De inhoud van de onderdelen Y tot en met QQ in de artikelsgewijze
toelichting op Artikel I van het Besluit komt niet overeen met de inhoud
van de corresponderende onderdelen in het Besluit. Zo ziet onderdeel Y van
Artikel I van het Besluit (p. 5) op artikel 4.2 van het Besluit inburgering,
terwijl datzelfde onderdeel blijkens de artikelsgewijze toelichting (p. 24) op
artikel 4.1 van het Besluit inburgering ziet. Om de inhoud van de onderdelen
in beide delen van het Besluit met elkaar in overeenstemming te laten zijn,
moeten de onderdelen Y tot en met QQ in de artikelsgewijze toelichting
worden aangeduid met de lettercombinatie(s) X tot en met PP;
Op diverse plaatsen in het besluit wordt opgemerkt dat bepaalde onderdelen
vervallen ‘onder lettering van de onderdelen … als …’. ‘Lettering’ is geen
bestaand woord. Voorgesteld wordt deze formulering te vervangen door
‘onder aanduiding van de onderdelen … tot …’;
In het eerste lid onder b van artikel 6.2 op p. 7 dient ‘b als en met f’
gewijzigd te worden in ‘b tot en met f’. De tekst daaronder die betrekking
heeft op onder c (nieuw) en d heeft betrekking op het tweede lid van artikel
6 en dient hier dan ook te worden geschrapt;
Gesuggereerd wordt om in LL op p. 8 te vermelden dat aangezien afdeling 2
van hoofdstuk 6 vervalt afdeling 3 wordt vernummerd in afdeling 2;
In de eerste zin onder ‘Artikel V’ op p. 10 ontbreekt de aanduiding van
de bedoelde rechtsbron en het betreffende artikel. Onduidelijk is waar de
zinsnede ‘het tweede tot en met vierde lid’ betrekking op heeft;
Op p. 18 in de zesde regel van beneden dient ‘van het’ gewijzigd te worden
in ‘het van’;
In de tweede volzin onder de derde bullet op p. 19 moet het woord ‘voor’
dat voorafgaat aan het woord ‘voorwaarde’ worden verwijderd en tussen
‘bepaalde’ en ‘wegens’ dient het woord ‘tijd’ te worden toegevoegd;
In de eerste regel onder ‘8. Overgangsrecht’ op p. 20 moeten de letters ‘len’
worden toegevoegd aan het woord ‘geval’;
In de vijftiende regel onder ‘8. Overgangsrecht’ op p. 20 moet ‘)’ worden
verwijderd;
In de tweede regel van de laatste alinea onder ‘8. Overgangsrecht’ op p. 20
moet waarschijnlijk het woord ‘kunnen’ of ‘moeten’ worden ingevoegd tussen
de woorden ‘ervoor’ en ‘kiezen’;
Op p. 21 staat in de derde regel van boven eenmaal ‘.).’ te veel;
De verwijzing in die regel is onjuist. Verwezen dient te worden naar p. 14
e.v.;
Op p. 21 staat op de zevende regel bij de passage ‘( uitgedrukt in euro’s)’ te
veel spatie;
In de vierde regel onder ’10. Financiële bepalingen’ is het taalkundig juister
om ‘verschuiven naar andere jaren’ te schrijven;
Hetzelfde geldt voor het gebruik van het woord ‘beloopt’ in plaats van ‘loopt’
in regel 7 op dezelfde pagina;
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In de derde regel onder ’11. Vreemdelingenbesluit 2000’ op p. 21 dient tussen
‘verkrijgen’ en ‘in Nederland’ ‘voor verblijf’ te worden verwijderd;
In de achtste regel op p. 22 dient tussen ‘mag’ en ‘ingetrokken’ het woord ‘worden’
toegevoegd te worden;
Op p. 22 ontbreekt een punt aan het einde van ‘11. Vreemdelingenbesluit 2000’;
In de eerste regel van de tweede alinea onder ‘Onderdeel G’ op p. 23 moet voor
‘2.8’ het woord ‘artikel’ worden ingevoegd en na ‘artikel 6, eerste lid,’ voor de
leesbaarheid ‘van de wet’;
In de eerste regel onder ‘Onderdeel I’ op p. 23 moet het woord ‘aangevraagd’
worden veranderd in ‘gevraagd’;
In de tweede regel onder ‘onderdeel K’ op p. 23 moet het laatste woord ‘zijn’
worden verwijderd;
In de eerste regel onder ‘onderdeel l’ op p. 23 dient het laatste woord, ‘om’, te
worden geschrapt;
Op p. 24, ‘Onderdelen M, N en O’ staat een punt te veel achter 3.3;
Op p. 25 eerste regel dient ‘lening’ te worden vervangen door ‘lenen’;
In de laatste volzin van dezelfde alinea dient het woord ‘kunnen’ te worden
geschrapt;
In de eerste regel onder ‘Onderdeel II’ op p. 26 dient na ‘Hoofdstuk’ ‘5’ te worden
toegevoegd. Voorgesteld wordt om de tweede volzin te wijzigen in: ‘De artikelen
5.4 en 5.5 zijn vernummerd in artikel 2.12 respectievelijk 2.8b, …’;
De eerste volzin van de tweede alinea onder ‘Onderdeel JJ’ op p. 26 dient
gewijzigd te worden in: ‘In onderdeel e (nieuw) is ter verduidelijking toegevoegd
dat het ISI ook persoonsgegevens bevat van personen van wie op redelijke
gronden kan worden vermoed dat zij inburgeringsplichtig kunnen worden.’;
In de tweede zin van die alinea moet het woord ‘worden’ worden ingevoegd tussen
de woorden ‘kunnen’ en ‘aan’;
Op p. 27, derde regel staat teveel spatie na de afkorting ISI;
In de eerste zin onder ‘Onderdeel A’ op p. 28 moet het woord ‘Vreemdelingenwet’
worden vervangen door ‘Vreemdelingenbesluit’;
In de eerste regel onder ‘Artikel V’ op p. 28 moet ‘v’ vervangen worden door ‘V’.

De ACVZ is graag bereid tot nadere toelichting.
Hoogachtend,

De Voorzitter,						

De Secretaris,

Mr. Adriana C.J. van Dooijeweert			

Mr. W.N. Mannens

