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VVD Integratie Agenda
Als mensen in Nederland mogen blijven dan is het heel normaal dat zij zich aanpassen en een bijdrage leveren aan
ons land. Het is normaal om respect te hebben voor onze samenleving die gebouwd is op de Verlichting en liberale
tradities die hebben geleid tot een vrije samenleving. Een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is ongeacht
geslacht, seksuele geaardheid of geloof. Het moet normaal zijn in ons land dat iedereen die dat kán, actief een
bijdrage levert aan ons land. Iedereen. Of je nu christen, jood, moslim, atheïst, humanist of boeddhist bent. Of je
hier nu wel of niet geboren bent. Als je onze vrijheden omarmt en actief een bijdrage levert aan onze samenleving,
dan hoor je er gewoon bij. Dan moet het normaal zijn dat je een onderdeel wordt van ons, van Nederland. Zo zijn er
in Nederland ook veel migranten die hun weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat
hebben deze mensen zelf gedaan. En ja, het is heel normaal om dat ook van hen te verwachten. Net zoals zij mogen
verwachten dat het heel normaal is dat discriminatie in dit land keihard wordt bestreden. Maar er zijn ook groepen
migranten of kinderen daarvan die onze vrijheden niet respecteren, de taal onvoldoende spreken en ook niet actief
willen bijdragen. Dat is niet normaal!
Wij willen de kans op een succesvolle integratie in ons land zo groot mogelijk maken. Dat begint met selectief zijn
in wie we toelaten. We willen de eisen van inburgering verder aanscherpen en consequenties verbinden aan het
niet voldoen aan deze inburgeringseisen. We vinden het heel normaal dat wanneer we normen stellen voor
nieuwkomers, deze ook gehandhaafd worden. Ook vinden we het normaal dat we hogere eisen stellen aan het
verkrijgen van het Nederlanderschap. Het is namelijk ons grootste goed, ons kroonjuweel, en eenmaal gegeven
moeilijk terug te nemen. Het Nederlanderschap moet in onze ogen dan ook worden verdiend. Want het is niet
normaal dat nieuwkomers die nauwelijks de taal spreken en nog niet actief hebben bijgedragen aan ons land,
alleen door tijdsverloop Nederlander kunnen worden.
Een geslaagde inburgering is de sleutel tot een volwaardige plek in de Nederlandse samenleving. Voor volwassen
migranten, maar ook voor hun kinderen. De wil om in te burgeren kan alleen vanuit mensen zelf komen, niet vanuit
de overheid. De overheid moet bovenal normeren en duidelijk maken wat de samenleving van nieuwkomers
verwacht, maar ook consequenties verbinden wanneer daar niet aan wordt voldaan. Wij willen dit versterken. We
kunnen het ons gewoonweg niet veroorloven, ook kijkend naar het verleden, dat grote groepen nieuwkomers niet
meekomen in onze maatschappij. Dat is niet goed voor hen, niet voor hun kinderen, maar zeker niet voor ons land!
 Restrictief en selectief toelatingsbeleid
Integratie is onlosmakelijk verbonden met immigratie. Integratiebeleid begint met migratiebeleid. Grote groepen
met andere culturele normen en waarden integreren lastig, zij segregeren vooral. Om de kans op een succesvolle
integratie te vergroten, willen we controle hebben op onze migratieaantallen en selectief zijn in welke mensen we
uitnodigen. Dit zoals ook uitgewerkt is in de VVD migratienota ‘De (buiten)grenzen van Europa’ van maart 2015.
 Voorinburgering
Om de kans op een succesvolle inburgering zo groot mogelijk te maken, moeten nieuwkomers ook al in het
buitenland een basisexamen inburgering afleggen. Dit inburgeringsexamen toetst de basiskennis van de
Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving vóórdat zij naar Nederland komen. Halen ze dit niet, dan mogen
zij ook niet naar Nederland komen. Voor mensen die asiel aanvragen in Nederland, geldt dit niet. Maar ook zij
moeten in het asielzoekerscentrum al direct kennis maken met de Nederlandse kernwaarden.
 Een geslaagde inburgering
De wil om in te burgeren kan alleen vanuit mensen zelf komen, niet vanuit de overheid. Wij zien inburgering daarom
ook als eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers. Zij moeten het dus ook zelf betalen, niet de Nederlandse
belastingbetaler. Het is normaal dat we nieuwkomers in dit land leren zelfredzaam te worden. Want dat is
Nederland! En vanzelfsprekend moet aan het begin helder zijn wat van nieuwkomers wordt verwacht.
 Participeren in de samenleving
De afgelopen jaren hebben we vele instrumenten gecreëerd om ervoor te zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk
kunnen participeren en bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Een voorbeeld hiervan is de
arbeidsmarktmodule als onderdeel van het inburgeringsexamen. Deze module wordt wat ons betreft nog verder
uitgewerkt tot een echte participatiemodule. Wij willen dat nieuwkomers pas kunnen slagen voor hun
inburgeringsexamen als zij daadwerkelijk aan het werk zijn. Of, als dit niet is gelukt, als zij aantoonbaar hebben

voldaan aan: de sollicitatieplicht in de bijstand, de tegenprestatie in de bijstand en de taaleis in de bijstand.
Kortom, je werkt of je draagt actief bij aan de samenleving door het doen van vrijwilligerswerk. Niet voor niets
hebben wij gemeenten deze instrumenten bij wet gegeven om er voor te zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk
een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Deze instrumenten moeten dan ook consequent ingezet worden.
 Consequenties niet inburgeren
Nieuwkomers die verwijtbaar niet voldoen aan hun inburgeringsplicht, laten zien dat zij geen deel uit willen maken
van onze samenleving. Wij vinden het logisch dat dit consequenties heeft. Zoals het verliezen van de
verblijfsvergunning, het niet krijgen van een sterkere verblijfsstatus, het niet verkrijgen van het Nederlanderschap
of het niet krijgen van een uitkering. We moeten niet schromen deze weigeraars de rug toe te keren. Want wie niet
wil inburgeren, keert immers ook onze samenleving de rug toe.
 Het Nederlanderschap verdienen
Het Nederlanderschap is een groot goed, iets om trots op te zijn. Een status die rechten en plichten met zich
meebrengt. Om Nederlander te worden, moet je een substantiële periode in Nederland hebben verbleven en die
periode hebben gebruikt om in de samenleving te integreren. Mensen die niet of nauwelijks aan onze samenleving
hebben bijgedragen, komen wat ons betreft het Nederlanderschap niet toe. Daarom willen we de voorwaarden
aanscherpen. De termijn voor naturalisatie moet worden verlengd tot tien jaar. Een (te groot) beroep op een
uitkering moet bovendien een reden kunnen zijn om het verzoek tot naturalisatie af te wijzen. Verder moeten de
taaleis en het openbare-orde-criterium worden aanscherpt. Mensen krijgen het Nederlanderschap op voorwaarde
dat zij niet binnen 5 jaar een misdrijf begaan.
 Elkaar open tegemoet treden
Integreren betekent dat je je aanpast aan de maatschappij, aan haar normen en waarden. In onze samenleving
vinden wij het van belang dat we elkaar open tegemoet treden. Een boerka of een bivakmuts verhindert dat.
Daarom willen wij een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.
 Kernwaarden onderwijzen
In het onderwijs mogen we verwachten dat alle docenten de Nederlandse waarden en vrijheden onderschrijven en
uitdragen en ook dat zij weten hoe deze in de klas bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Leerlingen die deze van
huis uit onvoldoende meekrijgen, raken zo beter bekend met onze grondrechten, waarden en tradities. Ze leren
hoe we in dit land met elkaar omgaan. Onze tradities, waarden en vrijheden moeten steviger in het onderwijs
worden verankerd, met een prominentere plek in het curriculum. Hiertoe zal de wet moeten worden aangepast.
 Kernwaarden verdedigen
Onze kernwaarden mogen niet onder druk komen te staan door aanvallen vanuit islamitisch extremistische hoek.
Daarom willen we haatpredikers van binnen en buiten de Europese Unie weren uit Nederland. Een zwarte lijst kan
daaraan bijdragen. Ook willen we dubieuze buitenlandse financieringsstromen naar religieuze instellingen
aanpakken. Dat geldt ook voor andere organisaties die haaks staan op de fundamentele vrijheden in Nederland. En
we willen de verspreiding van radicaliserende en haatzaaiende (jihadistische) berichten via sociale media en
internet bestrijden. Daarnaast mag religie nooit een rechtvaardiging zijn voor de ondermijning van onze vrije
liberale samenleving. Wij willen dat religieuze genootschappen die de democratie ondermijnen en onze
samenleving ontwrichten, als uiterste maatregel, verboden kunnen worden.
 Discriminatie aanpakken
In Nederland is iedereen gelijkwaardig, ongeacht sekse, seksualiteit, geloof of afkomst. Discriminatie is voor ons
onacceptabel! Om discriminatie aan te pakken willen we voorlichting, onderwijs en handhaving van de wet
versterken.
 Herstel gezag
In ons land gelden regels. Wanneer die worden overtreden, moet onmiddellijk ingegrepen worden. De afgelopen
jaren is hard gewerkt om het lokale gezag van alle bevoegdheden en middelen te voorzien om de openbare orde te
handhaven. Wij verwachten van het lokale gezag dat zij die ook inzetten, zodat de politie volle slagkracht heeft. De
politie moet zich onvoorwaardelijk gesteund weten door het lokaal bestuur. Zo moeten strafbare feiten als
belediging of bedreiging van een ambtenaar in functie of het negeren van een bevel van een politieagent
aangepakt worden. Overlastgevende relschoppers moeten sneller te maken krijgen met preventief fouilleren,
cameratoezicht, samenscholings- of gebiedsverboden.

