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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

523 

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Justitie 
en Veiligheid over statushouders die niet kunnen naturaliseren (ingezonden 
12 oktober 2021). 

Mededeling van Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) 
(ontvangen 2 november 2021). 

Vraag 1
Wat is uw reactie op het bericht «Al twintig jaar in Nederland, maar geen 
paspoort: «Ik ben hier geboren»»?1 

Vraag 2
Erkent u dat deze voormalige asielzoekers en hun kinderen, die een vergun-
ning wegens humanitaire of schrijnende redenen hebben gekregen, te maken 
hebben met tegenwerking van de autoriteiten van het land van herkomst 
waardoor zij in de praktijk geen documenten kunnen overleggen? 

Vraag 3
Wat vindt u ervan dat deze statushouders en hun kinderen die hier reeds 
jarenlang verblijven in allerlei zaken belemmerd worden in hun functioneren 
(niet stemmen, geen hypotheek, niet trouwen, niet naar het buitenland etc)? 

Vraag 4
Erkent u dat naturalisatie voor iedereen beter is alsmede voor de integratie 
van statushouders? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5
Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen de houders van een RANOV-
vergunning (en hun kinderen) en deze voormalige asielzoekers die om 
humanitaire of schrijnende redenen een vergunning hebben gekregen, met 
betrekking tot het kunnen voldoen aan de documenteis bij naturalisatie? 

1 Hartvannederland: 8 okt 2021 https://www.hartvannederland.nl/nieuws/politiek/duizenden-
statushouders-kunnen-geen-paspoort-aanvragen
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Vraag 6
Bent u bereid deze statushouders en hun kinderen, waarvan een groot deel 
nooit kan naturaliseren, omdat door tegenwerking of angst voor de autoritei-
ten van het land van herkomst zij geen paspoort of geboorteakte kunnen 
overleggen, vrij te stellen van deze eis? Zo nee, waarom niet? 

Mededeling 

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Jasper van Dijk 
(SP), van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over 
statushouders die niet kunnen naturaliseren (ingezonden 12 oktober 2021) 
niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien 
nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. 
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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