
Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen SGP-fractie (gesteld op 23 april 2021) 
De commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
hebben kennisgenomen van de brief van 9 april 20211, waarin schriftelijke vragen vanuit de 
commissies worden beantwoord over het Actieplan voor integratie en inclusie 2021-20272. De 
leden van de fractie van de SGP hebben enkele aanvullende vragen. 
 
Vraag 1:  
De leden van de fractie van de SGP vragen of er op basis van het voorgelegde actieplan extra 
voorwaarden worden gesteld aan migranten. Zo ja, welke voorwaarden zijn dat dan ten opzichte 
van de huidige situatie? 

Antwoord op vraag 1: 
Nee, zoals aangegeven in de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 9 april 2021, is het 
actieplan gericht aan de lidstaten en de Europese instellingen, en bevat het actieplan acties voor 
de Europese Commissie en niet-bindende aanbevelingen aan de lidstaten. Er worden geen extra 
voorwaarden gesteld aan migranten. Lidstaten kunnen, afhankelijk van de nationale context, een 
eigen invulling geven aan de integratie van migranten en EU-burgers met een 
migratieachtergrond. 
 
Vraag 2:  
Heeft dit consequenties voor de houding van migranten ten opzichte van allerlei onderwerpen, 
zoals hun persoonlijke visie op inclusie? 

Antwoord op vraag 2: 
Alle inwoners van Nederland – passanten, nieuwkomers en gevestigden – hebben het recht om, 
binnen de kaders van de Nederlandse democratische rechtstaat, hun leven in vrijheid vorm te 
geven. De democratische rechtstaat stelt de vrijheden van burgers veilig, en bewaakt tegelijkertijd 
de grenzen van de uitoefening van deze vrijheid. Het actieplan brengt hierin geen verandering. In 
die zin zie ik dan ook geen consequenties voor de houding van migranten ten opzichte van allerlei 
onderwerpen, zoals hun persoonlijke visie op inclusie. 
 
Vraag 3:  
Moeten migranten alle waarden en normen van de samenleving omarmen?  
 
Antwoord op vraag 3: 
De waarden en normen die wij in Nederland voorstaan, zijn vervat in diverse wetten en 
regelgeving. De kaders van de democratische rechtstaat zijn in Nederland vooral verankerd in de 
Grondwet. Iedere inwoner van Nederland – passanten, nieuwkomers en gevestigden – dient zich 
te houden aan de wet. 

Daarnaast maken nieuwkomers, die op grond van de Wet inburgering verplicht zijn om een 
inburgeringstraject te volgen, via het verplichte participatieverklaringstraject kennis met 
Nederlandse waarden zoals vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Met de 
afsluitende ondertekening van de participatieverklaring verklaart de inburgeraar dat hij of zij 
kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, dat hij of 
zij deze respecteert, en dat hij of zij actief een bijdrage wil leveren aan de samenleving. Het feit 
dat de inburgeraar de Nederlandse kernwaarden respecteert, betekent echter niet dat er geen 
ruimte is voor een andere mening.  
 
Vraag 4: 
Mogen migranten nog een eigen visie hebben op thema’s die misschien zelfs geleid hebben tot hun 
migratie?  
 
Antwoord op vraag 4: 
Binnen de kaders van de democratische rechtstaat heeft een ieder de vrijheid zelf vorm te geven 
aan hoe hij of zij het leven inricht en om een eigen mening te vormen over allerlei thema’s.  
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Vraag 5: 
Hoe kan worden voorkomen dat de Europese Commissie gaat regeren over de gewetens van 
migranten, en over de waarden en normen die gelden binnen de diverse lidstaten?  
 
Antwoord op vraag 5: 
Het actieplan stelt geen extra voorwaarden aan migranten. Zoals aangegeven in de beantwoording 
van de schriftelijke vragen d.d. 9 april 2021 worden door de Commissie niet-bindende adviezen 
gegeven aan lidstaten. De Commissie beoogt hiermee lidstaten te ondersteunen op het gebied van 
integratie en inclusie van zowel migranten als EU-burgers met een migratieachtergrond, door 
middel van toolkits, (financiële) ondersteuningsprogramma’s of raamwerken. Lidstaten kunnen, 
afhankelijk van de nationale context, een eigen invulling geven aan de integratie van migranten en 
EU-burgers met een migratieachtergrond.  


