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Geachte heer Koolmees,  

 

De commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

hebben kennisgenomen van uw brief van 9 april 20211, waarin u vragen vanuit de commissies be-

antwoordt over het Actieplan voor integratie en inclusie 2021-2027.2 De leden van de fractie van de 

SGP hebben enkele aanvullende vragen, en wel met name omdat deze leden een aantal vragen heb-

ben gesteld die in de beantwoording zijn samengebracht onder het thema ‘wederkerigheid’, waarbij 

verwezen werd naar de beantwoording van de vragen van de leden van de fractie van GroenLinks. 

Daarmee zijn echter niet alle vragen van de leden van de fractie van de SGP beantwoord. Vandaar 

dat enkele vragen opnieuw worden gesteld. 

 

1. De leden van de fractie van de SGP vragen of er op basis van het voorgelegde actieplan ex-

tra voorwaarden worden gesteld aan migranten. Zo ja, welke voorwaarden zijn dat dan ten 

opzichte van de huidige situatie? 

2. Heeft dit consequenties voor de houding van migranten ten opzichte van allerlei onderwer-

pen, zoals hun persoonlijke visie op inclusie? 

 

In het kader van de wederkerigheid stelt u in uw antwoord:  

 

“Van alle inwoners – passanten, nieuwkomers en gevestigden – mag worden verwacht dat zij zich 

houden aan de wet en respect hebben voor de uitgangspunten en instituties van de democratische 

rechtsstaat, zoals het stemrecht, gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van 

godsdienst en levensovertuiging.” 

 

In vervolg op dit antwoord is het de leden van de fractie van de SGP nog niet duidelijk hoe dit door-

werkt. Vandaar de volgende vragen: 

 

 

1 Kamerstukken I 2020/21, 35 760, A. 

2 Dossier E210001 op https://www.eerstekamer.nl/eu.  
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3. Moeten migranten alle waarden en normen van de samenleving omarmen?  

4. Mogen migranten nog een eigen visie hebben op thema’s die misschien zelfs geleid hebben 

tot hun migratie?  

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? 

 

De commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

zien met belangstelling uit naar uw reactie en ontvangen deze graag binnen vier weken na dagte-

kening van deze brief. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Prof. dr. M.J. Verkerk 

Voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 

Prof. dr. E.M. Sent 

Voorzitter van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 


