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Voorwoord
Wanneer asielzoekers en andere migranten een status krijgen om in Nederland te mogen (ver)blijven, 
begint er een proces van integratie. Na soms jaren wachten kunnen zij nu aan de slag om in Nederland 
mee te gaan doen. Het is belangrijk dat deze mensen dan aan het werk gaan, een opleiding volgen en 
mee gaan doen in de Nederlandse samenleving. De bekroning van de integratie is het krijgen van de 
Nederlandse nationaliteit. De migrant wordt dan genaturaliseerd. Een moeilijk woord, waar we het 
woord natuur in herkennen. Het komt van natus, het Latijnse woord voor geboren worden. Ze worden 
dan als het ware als Nederlander geboren, of voortaan beschouwd en behandeld als geboren 
Nederlanders. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich er destijds sterk voor gemaakt mensen 
die al lang in Nederland waren via een algemeen pardon een status te geven. Dat is gebeurd. Het is 
jammer dat het nu juist voor deze groep mensen extra lastig blijkt om de Nederlandse nationaliteit te 
verkrijgen. We hebben daar als VNG meermalen aandacht voor gevraagd bij de staatssecretaris.  
Wij denken dat het verstandig en rechtvaardig zou zijn om het voor deze mensen niet extra 
ingewikkeld, en soms zelfs onmogelijk te maken, om werkelijk helemaal te integreren in de 
Nederlandse samenleving. 

Ik ben blij met deze publicatie van VluchtelingenWerk Nederland. Het probleem wordt helder 
uitgelegd en nader geïllustreerd met praktijkverhalen. Ik hoop dat de praktische problemen om 
daadwerkelijk te naturaliseren kunnen worden weggenomen. Dat is goed voor deze mensen en het is 
goed voor de Nederlandse samenleving. Mensen die hier zijn toegelaten en waarvan we verwachten 
dat ze meedoen, moeten we ook de gelegenheid geven om echt deel te nemen aan onze participatie-
samenleving. Ik hoop dat de regering en de Tweede Kamer dit probleem aanpakken en oplossen.

Jos Wienen,
Burgemeester van Katwijk,
Voorzitter van de Commissie voor Asiel en Integratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
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Waarom is Nederlanderschap zo belangrijk?
Om te kunnen stemmen en gekozen te worden
Voor mensen die al zo lang deel uitmaken van de Nederlandse 
samenleving en van wie de toekomst hier ligt, is het belangrijk dat 
ook zij politieke invloed uit kunnen oefenen. Sommigen willen ook 
graag politiek actief zijn en zich op die manier inzetten voor de 
maatschappij. 

Om te kunnen reizen
Reizen naar het buitenland is een probleem. Houders van een 
pardonvergunning kunnen een vreemdelingenpaspoort krijgen, 
maar zij hebben voor veel landen wel een visum nodig. Vanwege hun 
nationaliteit (Afghanistan, Soedan, Irak) krijgen zij niet makkelijk 
een visum toegekend. Soms is het zelfs onmogelijk. Een vreemde-
lingenpaspoort is bovendien niet geldig in het land van herkomst. 
Visa zijn duur en de verstrekking ervan kan heel lang duren. 
Zo kost een visum voor Groot-Brittannië afhankelijk van de duur en 
of het privé of zakelijk is, tussen de honderd en zevenhonderd euro. 
Het kan soms maanden duren voordat deze wordt verstrekt.  
Dat is zeker voor mensen die moeten reizen voor hun werk een groot 
probleem, maar het belemmert jongeren ook bij het volgen van een 
opleiding (buitenlandse studiereizen) of het volgen van een stage. 
In de monitor (zie pagina 13) kwam VluchtelingenWerk 
verschillende voorbeelden tegen van jongeren die niet voor de 
opleiding konden kiezen die ze eigenlijk wilden (bijvoorbeeld de 
opleiding tot stewardess of de studie Internationale Betrekkingen).
Net als bij veel (andere) vluchtelingen is familie vaak verspreid 
geraakt over veel landen. Reisproblemen betekent dus ook dat het 
niet mogelijk is om familieleden te bezoeken.

Mensen met een reguliere vergunning mogen niet langer dan zes 
maanden in een ander land verblijven, anders kan de vergunning 
worden ingetrokken wegens verplaatsing van het hoofdverblijf. 
Jongeren kunnen daarom niet een jaartje als au pair werken of in het 
buitenland studeren. Ook kunnen mensen niet langer dan een half 
jaar voor hun baan in het buitenland werken, ook niet binnen 
Europa.

Om te kunnen werken 
Mensen zijn uitgesloten van bepaalde beroepen waarvoor de 
Nederlandse nationaliteit is vereist, zoals politieagent, beveiliger 
of rechter. Bij het zoeken naar werk is het ontbreken van de 
Nederlandse nationaliteit een groot nadeel. Dit blijkt ook uit 
statistisch onderzoek naar de integratie van vluchtelingen in 
Nederland uit 20131 . Vluchtelingen met de Nederlandse 
nationaliteit hebben veel vaker werk dan vluchtelingen met (alleen) 
een verblijfsvergunning, zelf als gaat het om een vergunning voor 
onbepaalde tijd.

Voor private transacties
Mensen ondervinden problemen bij het afsluiten van een 
hypotheek, leningen, verzekeringen en telefoonabonnementen.

1  L. Bakker, J. Dagevos en G. Engbersen. The Importance of Resources and 
Security in the Socio-Economic Integration of Refugees, Journal of 
International Migration and Integration, July 2013.

foto: Devy / Shutterstock.com
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Een nieuwe toekomst?
In 2007 kregen 27.000 voormalig asielzoekers een vergunning op grond van de zogenoemde  
Pardonregeling. Het ging om mensen die al voor de nieuwe Vreemdelingenwet van 2001 asiel hadden 
gevraagd, maar nog geen asielvergunning hadden. De  Pardonregeling gaf deze mensen eindelijk weer 
zicht op een toekomst. Er kwam een einde aan de jarenlange onzekerheid en het gedwongen nietsdoen. 
Dankzij de pardonvergunning konden zij een nieuw bestaan opbouwen in Nederland.

Gewijzigd beleid
In 2012 had deze groep vijf jaar een verblijfsvergunning.  
Een belangrijk gegeven, want als je vijf jaar in het bezit bent van 
een verblijfsvergunning, kun je naturaliseren (mits je natuurlijk aan 
alle vereisten voldoet). Veel van de mensen met een 
pardonvergunning hadden reikhalzend naar dit moment uitgekeken. 
In 2009 was echter heel stilletjes het beleid gewijzigd, zonder dat 
de Tweede Kamer of de mensen in kwestie waren geïnformeerd. 
Volgens het nieuwe beleid moeten houders van een pardon-
vergunning, net als andere migranten, bij hun naturalisatie-
aanvraag een geboorteakte en een geldig paspoort van hun land 
van herkomst overleggen. Het probleem is alleen dat de situatie van 
mensen met een pardonvergunning niet te vergelijken is met die 
van andere migranten. 
Normaal gesproken geldt bij het verlenen van een verblijfs-
vergunning de eis dat de aanvrager een geldig paspoort moet 
overleggen. Voor 1 mei 2009 werd ‘bewijsnood’ aangenomen als de 
aanvrager niet aan deze eis hoefde te voldoen. Deze uitzondering 
gold ook voor deze groep. Omdat duidelijk was dat de meeste 
asielzoekers die voor de pardonvergunning in aanmerking kwamen 
geen paspoort konden overleggen werd de hele groep van dit 
vereiste vrijgesteld. 

Geen volwaardig Nederlander
Door deze documenteis nu wel bij naturalisatie te stellen kunnen 
veel houders van een pardonvergunning nu niet meer naturaliseren. 
Dat zorgt er niet alleen voor dat deze mensen zich nog steeds niet 
geaccepteerd voelen door de Nederlandse samenleving, het heeft 
ook gevolgen voor hun deelname aan het maatschappelijk leven.  
Zij kunnen niet stemmen, moeizaam naar het buitenland, niet alle 
beroepen uitoefenen, bepaalde opleidingen niet volgen en komen 
moeilijker aan het werk. Bovendien geldt dit probleem ook voor hun 
kinderen, zelfs als die in Nederland geboren zijn. Ook andere 
groepen voormalig asielzoekers die een reguliere vergunning 
krijgen met vrijstelling van het paspoortvereiste, zoals een 
vergunning vanwege medische redenen of omdat zij buiten hun 
schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken, worden door deze 
aanscherping getroffen. Net als de meeste kinderen die een 
vergunning op grond van het kinderpardon hebben gekregen.  
Zij zullen ook nooit Nederlander kunnen worden. Dat zijn kinderen 

die hier (met hun ouders) asiel hebben gezocht en in Nederland zijn 
geworteld.

In de toelichting bij de beleidswijziging2 wordt geen reden genoemd 
voor deze wijziging, die voor de groep mensen met een 
pardonvergunning zulke grote gevolgen heeft. Er wordt alleen in 
algemene zin opgemerkt dat ‘bij de verkrijging van 
Nederlanderschap zoveel mogelijk zekerheid moet bestaan over de 
identiteit en nationaliteit van betrokkene.’

Bewijsnood paspoort
In het nieuwe beleid wordt bewijsnood nog ‘slechts in heel 
uitzonderlijke gevallen’ aangenomen. In de Handleiding op de 
Rijkswet op het Nederlanderschap staat dat er alleen sprake is van 
bewijsnood bij het overleggen van een paspoort ‘indien de 
aanvrager een schriftelijke verklaring van de ambassade kan 
overleggen met de reden waarom verzoeker geen paspoort kan 
krijgen.’ VluchtelingenWerk Nederland is in haar praktijk geen enkel 
voorbeeld tegengekomen van een dergelijke verklaring van een 
ambassade. 
Als een aanvrager deze verklaring niet heeft, moet de persoon 
volgens de Handleiding met andere bewijsstukken aantonen dat 
alles geprobeerd is om aan een paspoort te komen. Maar het 
probleem waar mensen tegen aanlopen is hoe zij kunnen bewijzen 
dat de autoriteiten niet meewerken?

Paspoortvereiste kinderen
Uit de ‘Veelgestelde vragen’ op de website van de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat mensen die geen paspoort via 
de ambassade kunnen krijgen, terug moeten naar het land van 
herkomst om daar een paspoort aan te vragen.  
De IND stelt deze paspoorteis ook aan kinderen, zelfs als ze hier 
geboren zijn en dus een Nederlandse geboorteakte hebben. 
De Raad van State oordeelde in een recente uitspraak3 in een zaak 
van een Irakees gezin van wie het kind in Nederland was geboren, 
dat onduidelijk is waarom de IND vasthoudt aan deze eis, als de 
nationaliteit van de ouders aan de hand van paspoorten vaststaat. 

2  Tussentijds Bericht Nationaliteiten 2009/1
3 Raad van State, uitspraak 19 februari 2014

foto: Devy / Shutterstock.com
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‘Mijn kinderen zijn hier geboren maar op hun pas staat Iraniër’

Anoush (42) ontvluchtte Iran twintig jaar geleden samen met haar echtgenoot. Als christelijke Armenen 
voelden ze zich er niet meer veilig. In Nederland kregen ze een zoon en dochter, die inmiddels 18 en 16 jaar 
oud zijn. Anoush vindt het vooral belangrijk dat haar kinderen de Nederlandse nationaliteit krijgen.

“Ons probleem is dat wij al twintig jaar het land uit zijn. Het is 
lastig om dan weer documenten te krijgen. In Nederland kun je ook 
na dertig jaar nog iets achterhalen, maar in Iran ligt dat anders.” 

Geen risico
Al tijdens hun asielprocedure hebben Anoush en haar man 
geprobeerd de belangrijkste documenten uit Iran te krijgen.  
“In die tijd hebben wij heel vaak brieven naar onze vrienden 
geschreven met de vraag om achter onze papieren aan te gaan. 
Maar hun antwoord was steevast ‘sorry, maar wij willen geen risico 
nemen.’ Om te bewijzen dat de (teruggeschreven) brieven echt uit 
Iran kwamen, lieten wij deze naar onze advocaat sturen. 
In een normaal land zoals Nederland zou je dat wel voor elkaar doen, 
want hier ben je veilig. Maar in Iran durft niemand zo’n risico te 
nemen. Ik heb ook geen naaste familie meer daar.  
We hebben ook nog geprobeerd om via de kerk onze dooppapieren 
uit Iran te krijgen. Maar de kerk durfde die ook niet te geven.  
En nu hebben we daar zo goed als geen bekenden meer.”

Angst voor de ambassade 
“Twee keer hebben we een brief naar de Iraanse ambassade 
gestuurd. We kregen alleen een ontvangstbevestiging, maar nooit 
een antwoord. De Iraanse ambassade reageert nooit.” Persoonlijk 
langsgaan op de ambassade durft Anoush niet.  
“Ik wil geen risico nemen. Een kennis van mij is als toerist, op een 
Nederlands paspoort, naar Iran gegaan. Zij was al meer dan 25 jaar 
geleden uit Iran gevlucht. Toen is ze daar opgepakt en gedood.  
Dat is uitgebreid in het nieuws gekomen, een aantal jaar geleden. 

(de zaak van Z. Bahrami, red.). En nadat er zoiets is gebeurd, zou ik 
nog moeten durven om iets te doen bij de Iraanse autoriteiten? 
Ook spreek ik al meer dan 15 jaar geen Iraanse woorden meer.  
Mijn kinderen spreken alleen Nederlands. Farsi is mijn tweede taal 
geworden. En stel je voor dat wij dan op gesprek moeten op de 
ambassade.”

Trots 
“Sowieso moeten mijn kinderen de Nederlandse nationaliteit 
kunnen krijgen; zij zijn hier geboren. Mijn zoon studeert rechten. 
Hij vindt het verschrikkelijk dat hij iedere keer zijn reisdocument 
moet laten zien, zijn situatie moet uitleggen. Mijn kinderen zijn 
niet eens in Iran geboren, ze zijn in Holland geboren, en dan staat 
op hun pas ‘Iraniër’, dat is het verschrikkelijkste. Eerst kreeg hij 
ook te horen dat hij zijn (eind)examen niet mocht doen, omdat hij 
geen geldig paspoort heeft, maar het paspoort ‘van een asielzoeker’ 
(een vreemdelingen paspoort, red.). Maar dat liep gelukkig goed af.“

Niet helemaal mens
“Mijn zoon is gek van politiek. Hij is nu achttien jaar, wil meedoen 
en dus ook stemmen, maar dat mag hij niet. Zelf vind ik stemmen 
ook heel belangrijk. Ik heb daarover vorig jaar nog een discussie 
met een vriendin gehad, zij wilde niet stemmen. ‘Mag ik jouw 
paspoort, dan ga ik wel stemmen’, riep ik. Soms voelt het alsof je 
niet helemaal mens bent. Gelukkig heb ik mijn hoop nog niet 
verloren, mijn kinderen zijn hier geboren, ik blijf mijn best doen 
voor hen.”

foto: Ger Loeffen / Hollandse Hoogte
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De Raad van State vindt kennelijk dat als beide ouders een paspoort 
hebben overlegd, het niet meer nodig is dat hun kind ook nog een 
paspoort laat zien. De staatssecretaris heeft het beleid op dit punt 
niet aangepast.

Bewijsnood geboorteakte
Voor een geboorteakte geldt dat bewijsnood kan worden 
aangenomen als de registers van de burgerlijke stand niet bestaan 
of onvolledig zijn. Voor een aanzienlijk deel van de mensen met een 
pardonvergunning geldt inderdaad dat het register in hun land van 
herkomst is vernietigd, niet goed functioneert of dat zij vanwege 
hun etnische achtergrond überhaupt niet staan geregistreerd.  
Maar ook hier dient zich de vraag aan hoe iemand dit kan bewijzen. 
Hoe kun je aantonen dat je juist niet in een register staat?
De staatssecretaris schreef afgelopen juli in een brief aan de 
Tweede Kamer 4 dat voor sommige landen alternatieve 
bewijsstukken kunnen worden geaccepteerd, zoals de inschrijving 
in een familieboekje of een bewijs van een ziekenhuis dat iemand 
daar geboren is. Voor veel mensen biedt dit echter geen soelaas, 
over zulke documenten beschikken zij ook niet.

Politieke situatie 
Een andere reden waarom bewijsnood voor een geboorteakte kan 
worden aangenomen is de bestaande politieke situatie. Syrië is het 
enige land waarvoor bewijsnood momenteel wordt aangenomen.
Syriërs moeten overigens wel een geldig paspoort overleggen bij de 
naturalisatie-aanvraag. Als zij dat niet kunnen, hebben zij alsnog 
een probleem. De Syrische ambassade eist namelijk een 
geboorteakte voor het afgeven van een nieuw paspoort.  
De tijdelijke vrijstelling voor Syriërs heeft daarmee dus maar een 
beperkte reikwijdte. Voor alle andere landen, dus ook bijvoorbeeld 
voor Irak of Eritrea, vindt de overheid het reëel dat iemand 
teruggaat om ter plekke aan documenten te komen.

4 Brief staatssecretaris Teeven 21 juli 2014, TK 19637, 1873

Hoge legeskosten
Naast het probleem om aan documenten te komen, vormen de zeer 
hoge leges voor het naturaliseren ook nog een grote belemmering 
voor deze groep. Voor één persoon bedragen de leges € 821, voor 
een echtpaar € 1048. Per minderjarig kind komt daar € 121 bij, voor 
volwassen kinderen € 821. 
De aanvrager is de leges kwijt als de aanvraag wordt afgewezen. 
Omdat het onduidelijk is of en wanneer bewijsnood wordt 
aangenomen, is het voor de meeste mensen niet reëel om een 
aanvraag in te dienen als zij niet over alle documenten beschikken. 

Naturalisatiewens
De cijfers laten zien hoe moeilijk het is voor houders van een 
pardonvergunning om aan de eisen te voldoen. Tot nu toe 
hebben maar 7.960 van de 27.000 mensen met een pardon-
vergunning een naturalisatieaanvraag gedaan. Hiervan zijn er 
5.9604 toegewezen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die asiel 
hebben aangevraagd en een vergunning hebben gekregen, 
graag willen naturaliseren. Zo komt uit de VluchtelingenWerk 
Integratie Barometer 2009 naar voren dat vier van de vijf 
vluchtelingen graag Nederlander wil worden. 
Ook de Naturalisatiemonitor (2011) van de IND laat zien dat het 
aantal naturalisaties van voormalig asielzoekers (voor 2009) 
bovengemiddeld is in vergelijking met andere migranten.

Een jonge, diverse groep 
De groep mensen met een pardonvergunning is zeer gemêleerd. 
De belangrijkste herkomstlanden zijn: Voormalig Joegoslavië, 
Afghanistan, China, Azerbeidzja, Irak, Iran, Sierra Leone, 
Angola en Soedan. Onder de 37% overige nationaliteiten 
bevinden zich zeker dertig verschillende herkomstlanden.  
Dit zijn ook landen waar nog altijd veel vluchtelingen vandaan 
komen zoals Syrië, Kongo en Eritrea. Van 9% is de nationaliteit 
onbekend en 2% is formeel staatloos.
Bijna een derde van alle mensen (8.400 mensen) was op het 
moment van vergunningverlening jonger dan twintig jaar.
Van deze groep heeft 8% al voor 1995 een asielaanvraag 
ingediend. Zij verblijven in 2014 dus al bijna of meer dan 20 jaar 
in Nederland. 44% kwam tussen 1995 en 2000 naar Nederland. 
Zij zijn inmiddels al tussen de vijftien en twintig jaar hier.

Bron: WODC. ‘Pardon? Evaluatie van de regeling afwikkeling 
nalatenschap oude Vreemdelingenwet’. 2011

foto: Ger Loeffen / Hollandse Hoogte
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‘Ik weet niet beter dan dat ik hier ben’
Wang (33) studeerde geografie, is vastgoedadviseur en woont samen met zijn vriendin. In 1994 kwam 
hij op 13-jarige leeftijd samen met zijn moeder en zus uit China naar Nederland. Al jaren probeert hij op 
allerlei manieren om aan identiteitsdocumenten te komen. “Ik moet eerst aantonen dat ik degene ben die 
ik zeg te zijn. En hoe moet ik daar dan mee beginnen?”

“Vanaf 2012 ben ik bezig met mijn naturalisatie, maar eerder 
probeerde ik ook al mijn documenten boven tafel te krijgen met het 
oog op mijn verblijfsvergunning. Ik heb verschillende dingen 
geprobeerd, eerst in Nederland. Ik heb veel brieven geschreven naar 
de ambassade. Later is het consulaat er bijgekomen, daar ben ik 
meerdere keren zelf langs geweest. 
Ik had mezelf voorgenomen om iedere week te schrijven, later werd 
dat minder vaak. Op een gegeven moment nam de ambassade mijn 
aanvraag in behandeling. Ze vroegen om een foto en mijn 
identiteitsbewijs. Die foto’s heb ik opgestuurd met een toelichting 
dat ik geen documenten heb. Maar dan doen ze vervolgens niets 
meer. Toen heb ik gevraagd of ik langs kon komen om mijn situatie 
te bespreken. Maar daar kwam ook geen reactie op. Ze hebben wel 
in een brief gezegd dat ik bij de autoriteiten in China moet zijn.”

Handmatige correcties 
“Toen heb ik heel veel brieven naar China geschreven. Naar de 
burgerlijke stand, naar scholen waar ik op gezeten heb, naar 
meerdere ‘Public Security Bureaus’, die in China verantwoordelijk 
zijn voor de bevolkingsadministratie. Van één Public Security 
Bureau heb ik een reactie gekregen, waarin stond dat ik eerst moest 
aantonen dat ik degene was wie ik zei te zijn.
Ik ben daar nu twintig jaar weg. Zonder identiteitsdocument kunnen 
ze niet aangeven of je inderdaad nog bestaat in hun bestand. En op 
de vraag of ze dan op basis van wat ik wel weet willen gaan zoeken, 
krijg ik geen antwoord. Omdat ik eerst moet aantonen dat ik degene 
ben die ik zeg te zijn. En hoe moet ik daar dan mee beginnen? 
Ik weet dat de bestanden hier in Nederland redelijk op orde zijn.  
Ik denk dat China dat, zeker twintig jaar geleden, niet zo goed 
georganiseerd had. Het is mogelijk dat correcties daar handmatig 
overgeschreven werden in de boekjes en documenten. Rond 2000 is 
de administratie van papier overgegaan op digitaal. Misschien zijn 
mijn moeder, zus en ik wel niet in het digitale bestand 
overgenomen.”

Onderzoek in China 
Wang heeft vorig jaar een Nederlandse advocaat uit Peking 
ingehuurd die gespecialiseerd is in stamboomonderzoek. Op zijn 
verzoek heeft deze advocaat onderzocht of het überhaupt mogelijk 
is om in archieven te kijken en wat andere mogelijkheden zijn om je 
identiteit te bewijzen. “Hij noemde onder meer de mogelijkheid om 
persoonlijk in China een kopie van het hukouboekje (de registratie 
van huishoudens in China, red.) te bemachtigen. Maar dat gaat niet, 

want ik kom China niet in met mijn vreemdelingenpaspoort.  
Een laissez-passer krijg ik niet. 
Andere mogelijkheden zijn een familielid in China mandateren om je 
documenten aan te vragen. Maar ik heb daar geen familie meer, mijn 
vader is spoorloos. Een gespecialiseerd advocatenkantoor inhuren 
is ook een mogelijkheid, maar dat kost minimaal 12.000 euro en 
succes is niet verzekerd.” 

Foto’s rondgestuurd
“Op een dag heb ik in een opwelling stiekem de foto’s van mijn 
moeder, zus en mijzelf samen met een kopie van mijn reisdocument 
rondgestuurd naar lokale autoriteiten en scholen in China.
Toen mijn moeder dat hoorde is zij maandenlang heel bang geweest. 
Die angst is er nog steeds. Volgens haar komen we China nu nooit 
meer in, zelfs al zouden we de Nederlandse nationaliteit krijgen.  
Ik weet niet of dat reëel is. Maar mensen redeneren zo vanuit hun 
achtergrond. Het feit dat je in Nederland zit, en dat je hier asiel hebt 
aangevraagd, dat je een andere nationaliteit probeert te krijgen... 
dat ligt in China heel gevoelig. Mijn actie heeft ook tot niets geleid, 
er is nooit een reactie op gekomen.”

Kansloze aanvraag
“Ik heb nog nooit een naturalisatieaanvraag ingediend, hoewel ik 
bij de verschillende gemeenten waar ik heb gewoond wel langs ben 
gegaan voor advies. Toen ik bij de gemeente Leiden alle documenten 
had overlegd zei de betreffende ambtenaar: ‘Ik heb wel betere 
zaken gezien. Wat u doet is kansloos.’ Dat zei ze letterlijk. 
Andere ambtenaren zeiden; ‘Hoezo bewijsnood, dit is geen bewijs 
wat u hier laat zien. Je moet bewijs hebben waarom je de 
documenten niet hebt kunnen krijgen en dat heb je niet’. Na drie 
keer was ik zo gedemotiveerd. De brieven die ik had, de 
correspondentie met de ambassade, dat stelde volgens hen niet 
veel voor.“

‘Ik bemande een stembureau 
terwijl ik zelf niet eens mocht
stemmen’

foto: Bram
 Petraeus / Hollandse Hoogte
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Geen bescherming
“Voor mijn werk moet ik eigenlijk veel reizen, maar dat is vaak 
ingewikkeld. In Londen ben ik bijvoorbeeld nooit geweest, omdat 
het visum heel veel gedoe is. En omdat ik geen Nederlands 
staatsburger ben, weet ik niet of ik ook bescherming heb buiten 
Nederland. Krijg ik bijvoorbeeld consulaire bijstand als ik word 
bestolen of ontvoerd?
Ik woon al twintig jaar in Nederland. Ik weet niet beter dan dat ik 
hier ben. Dat ik al zo lang deel uit maak van deze moderne 
samenleving en dat ik er nog steeds niet helemaal bij hoor. Dat is 
emotioneel voor mij. Het is ook moeilijk bij het aangaan van 
relaties. Mensen die ik ken gaan er altijd vanuit dat ik één van hen 
ben. Maar ze weten niet dat ik geen Nederlands paspoort heb.”

Stembureau 
“In het verleden was ik actief in de lokale politiek, ik zat in een 
raadscommissie namens de PvdA. Met de verkiezingen bemande ik 
een stembureau. Dan kwamen de stemmers bij mij met hun 
paspoort. Dat vond ik wel cynisch, dat ik anderen mocht controleren 
of ze aan de voorwaarden voldeden, terwijl ik zelf niet mocht 
stemmen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen belde de PvdA 
omdat ze nog kandidaten zochten. Gelukkig kon ik een geldig 

smoesje gebruiken, dat ik net verhuisd was. 
Ik ben eigenlijk nog steeds een nationaliteitloze, staatloze 
asielzoeker, alleen met een permanente verblijfsvergunning. 
Op een gegeven moment ga je je daarvoor schamen. Waarom lukt 
dat mij niet, naturaliseren, met al mijn vaardigheden, en al die 
anderen wel? Ja, dan voel ik me soms best een loser. En mijn 
kinderen, worden dat dan straks asielkinderen?“

Persoonsregistratie in China
In China bestaat geen bevolkingsadministratie zoals we die in 
Nederland kennen. Wel bestaat er een systeem van registratie 
van huishoudens, het hukou-systeem. Het hoofd van het 
huishouden krijgt het hukouboekje waarin ook geboortes 
worden bijgeschreven. Alleen op vertoon van een hukouboekje 
kan een identiteitskaart worden verkregen.
Tot 2000 werd dit handmatig bijgehouden in boeken door de 
Public Security Bureaus. Personen die zijn overleden of 
vertrokken werden doorgehaald. Periodiek werd het register in 
een nieuw boek overgenomen met weglating van de 
doorgehaalde gegevens. 

foto: Bram
 Petraeus / Hollandse Hoogte
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Nazik vluchtte 14 jaar geleden met haar zoon en dochter uit Azerbeidzjan. Ze is oma van drie 
kleinkinderen, de vierde komt eraan. “Ik ben bang en ik heb angst. Als iets gebeurt met mij of met 
mijn familie. Waar hoor ik dan bij? Ik hoef niets meer. Ik wil alleen zekerheid in de toekomst.“

foto: Olga Sim
onenko
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Oorzaken voor problemen 
met documenten
Waarom is het voor deze mensen zo moeilijk om een geldig paspoort en geboorteakte te overleggen? 
Niet voor niets gold voor het verkrijgen van een pardonvergunning bewust geen paspoortvereiste. Deze 
voormalig asielzoekers hebben vaak, net als andere vluchtelingen, geen geldig paspoort (meer) of kunnen 
daar niet of heel moeilijk aan komen. Daarvoor zijn verschillende redenen.

1. Ambassade verstrekt geen paspoort
De meeste ambassades zijn bevoegd om paspoorten te verstrekken, 
maar stellen daarbij wel de eis dat iemand een geldig 
identiteitsbewijs en/of geboorteakte (en vaak aanvullende 
documenten) overlegt om zo de identiteit en herkomst vast te 
kunnen stellen. Wanneer iemand deze documenten niet heeft, 
verstrekt de ambassade geen paspoort. Ambassades zijn zelden 
bereidwillig hierover een gemotiveerde verklaring af te geven.  
In deze gevallen lukt het mensen meestal ook niet om een laissez-
passer, een eenmalig reisdocument, te krijgen om het land van 
herkomst te bezoeken.
Ook kunnen houders van een pardonvergunning tegenwerking bij 
ambassades ondervinden als zij in het land van herkomst behoren 
tot een minderheid die gediscrimineerd wordt.

2. Angst om de ambassade te bezoeken
Sommige mensen durven de ambassade niet te bezoeken uit angst 
voor spionage. Dit geldt bijvoorbeeld voor Iraniërs; het is bekend 
dat Iran vanuit haar Europese ambassades politieke opposanten 
bespioneert.5 De Eritrese autoriteiten proberen wereldwijd, ook in 
Nederland, hun landgenoten onder druk te zetten om structureel 
een deel van hun inkomsten af te staan. Als Eritreërs in contact 
treden met de ambassade, lopen zij daarmee een risico door het 
regime te worden afgeperst.6 
Ook zijn er mensen die, door wat zij in hun land van herkomst 
hebben meegemaakt, bang zijn om de ambassade te bezoeken.  
Zij durven simpelweg geen contact meer te maken met de 
autoriteiten van het land van herkomst.
Een extra obstakel hierbij is dat veel mensen de taal van hun land 
van herkomst niet meer goed spreken. Kinderen spreken de taal 
soms helemaal niet. Dat is geen prettig uitgangspunt bij het 
aanvragen van een paspoort uit het betreffende land. 

5 AIVD Jaarverslag 2012, UK Boarder Agency, Iran Country Report 2013.
6  Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambtsbericht Eritrea, april 2013, p.17.

3. Vluchtachtergrond 
Alle mensen met een pardonvergunning hebben ooit asiel 
aangevraagd. Het feit dat zij nu een reguliere vergunning hebben, 
wil niet zeggen dat zij geen gegronde vrees voor vervolging hebben. 
De meeste van hen hadden nog een asielprocedure lopen ten tijde 
van de Pardonregeling. Deze procedure hebben zij gestaakt om in 
aanmerking te komen voor de pardonvergunning.7

Een deel van hen heeft bovendien wel een asielvergunning gehad. 
Het betrof een vergunning op categoriale beschermingsgronden, 
die ingetrokken kon worden als de situatie in het land van herkomst 
verbeterde. Deze mensen, 1.250 in totaal, hebben deze vergunning 
laten omzetten in een pardonvergunning. Als zij destijds geweten 

7  Volgens de toenmalig staatssecretaris van Justitie Albayrak zijn er 21.150 
lopende procedures ingetrokken (TK 31018 nr. 52, 13 juli 2009).

Azerbeidzjan
Onder de mensen met een pardonvergunning bevindt zich een 
relatief grote groep asielzoekers uit Azerbeidzjan (1.800 
mensen). Dit zullen in vrijwel alle gevallen etnische Armeniërs 
zijn. Tussen Armenië en Azerbeidzjan woedde begin jaren 
negentig een bloedige oorlog over de enclave Nagorno-
Karabach. In de voorafgaande periode vonden pogroms en 
etnische zuiveringen plaats tegen etnische Armeniërs in 
Azerbeidzjan en Azeri’s in Armenië. De oorlog kostte 30.000 
mensen het leven en veroorzaakte één miljoen vluchtelingen.  
Azerbeidzjan verloor de oorlog om het gebied in 1994.  
Etnische Armeniërs in Azerbeidzjan worden sindsdien sterk 
gediscrimineerd. Uit het ambtsbericht van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken over Azerbeidzjan (2013) blijkt dat veel 
etnische Armeniërs tijdens de pogroms hun documenten 
verloren en geen Azerbeidzjaanse identiteitsdocumenten 
hebben. Ze leiden een marginaal bestaan. Van kinderen die zijn 
geboren wordt geen geboorteakte opgemaakt. Terugkeer van 
etnische Armeniërs naar Azerbeidzjan komt volgens het 
ambtsbericht nog steeds niet voor. 

foto: Olga Sim
onenko
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hadden dat zij daarmee de kans om te kunnen naturaliseren sterk 
verkleinden, hadden ze misschien anders besloten. Anderen waren 
nog in procedure na intrekking van hun asielvergunning op grond 
van categoriaal beleid. In deze zaken is niet definitief vastgesteld 
of mensen vluchteling zijn. Daarnaast kunnen ook mensen die 
uitgeprocedeerd zijn individuele redenen hebben waardoor zij 
problemen krijgen met de autoriteiten van het land van herkomst.

4. Gevaar
In veel herkomstlanden is het gevaarlijk. Er is sprake van oorlog, 
willekeurig geweld (bomaanslagen) en kans op ontvoering zoals 
bijvoorbeeld in Syrië, Irak, Afghanistan en Soedan. Mensen met 
westerse connecties lopen een grote kans op ontvoering omdat 
men verwacht dat er voor hen veel losgeld betaald kan worden. 
In Irak zijn sinds 2004 al duizenden Irakezen ontvoerd om losgeld af 
te dwingen8. 
In sommige landen lopen mensen risico bij terugkeer omdat zij ooit 
zonder een uitreisvisum zijn vertrokken. Dit is het geval in Eritrea, 
China en Oezbekistan. Dat kan betekenen dat ze bij terugkeer 
ondervraagd worden, een boete krijgen of in het ergste geval zelfs 
worden vastgezet en mishandeld. In Eritrea geldt bovendien dat 
mensen (mannen en vrouwen) die de dienstplicht ontdoken hebben 
boetes kunnen krijgen of worden gearresteerd. Dit geldt ook voor 
familieleden. 9

Daarnaast loopt een deel risico omdat zij tot een minderheid 
behoren die gediscrimineerd wordt in het land van herkomst.  
Dat betreft bijvoorbeeld etnische Armeniërs in Azerbeidzjan of 
christenen in Pakistan en Irak.

8  Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambtsbericht Irak, 2013. Wikipedia, 
Foreign hostages.

9  Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambtsbericht Eritrea, april 2013, p. 58

5. Geen bescherming van de Nederlandse autoriteiten
Terugkeer naar het land van herkomst wordt ook ernstig bemoeilijkt 
omdat mensen met een pardonvergunning alleen in het bezit zijn 
van een zogeheten vreemdelingenpaspoort. Hierin staat expliciet 
dat het paspoort niet geldig is voor het land van herkomst. Deze 
territoriale beperking is opgenomen omdat Nederland niet de 
soevereiniteit van een andere staat mag aantasten door een 
paspoort voor zijn onderdaan uit te geven. 
Maar het is ook uitdrukkelijk bedoeld om aan te geven dat 
Nederland in het betreffende land geen diplomatieke bescherming 
biedt. Dit betekent dat als iemand wordt opgepakt, of het land niet 
meer kan verlaten, de Nederlandse overheid deze persoon op geen 
enkele manier bijstaat. 
Om naar het land van herkomst te kunnen reizen, hebben mensen 
een laissez-passer nodig van de autoriteiten van het betreffende 
land. Deze is alleen geldig voor de heenreis of, maar dan in tijd 
beperkt, ook voor de terugreis. Veel mensen vrezen dat zij er niet in 
slagen (snel genoeg) een paspoort te krijgen, waarna zij vervolgens 
niet meer kunnen uitreizen omdat hun laissez-passer verlopen is. 
Van de Nederlandse autoriteiten kunnen zij dan geen hulp 
verwachten.
Bovendien geldt op grond van de Handleiding op de Rijkswet op het 
Nederlanderschap dat je jezelf in een zwakkere positie brengt als je 
terugkeert naar het land van herkomst maar er niet in slaagt een 
paspoort en/of geboorteakte te verkrijgen. Bewijsnood wordt in 
deze situatie niet meer aangenomen.

Voorwaarden naturalisatie
De voorwaarden voor naturalisatie zijn:
•  Het slagen voor de inburgeringstoets of een vrijstelling of 

ontheffing daarvoor
•  Geen gevaar voor openbare orde (o.a. afgelopen vier jaar 

niet veroordeeld voor een misdrijf)
•  Vijf jaar ononderbroken verblijf op basis een 

verblijfsvergunning (voor een staatloze geldt drie jaar)
•  Op het moment van aanvraag in bezit van vergunning voor 

onbepaalde tijd of een niet - tijdelijke vergunning
•  Afstand doen van oude nationaliteit (dit geldt niet voor 

vluchtelingen)
•  Paspoort en geboorteakte overleggen (dit geldt niet voor 

vluchtelingen, staatlozen moeten alleen een geboorteakte 
tonen)

• Afleggen van een verklaring van verbondenheid.
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6. Geen goede bevolkingsadministratie
Veel mensen komen uit landen waar de bevolkingsregistratie niet 
goed op orde is. Een groot deel van hen is niet geregistreerd bij de 
geboorte.10 Bovendien zijn zij minimaal dertien jaar of langer weg 
uit hun land van herkomst, wat het terugvinden van gegevens 
bemoeilijkt. Wanneer zij er toch in slagen geboorteakten te 
verkrijgen, beoordeelt Bureau Documenten van de IND deze 
regelmatig als onvoldoende authentiek. Het is heel moeilijk, of 
zelfs onmogelijk, te bewijzen dat je niet bent geregistreerd of dat 
er geen goede geboorteakte verstrekt kan worden.

10  Een op de drie kinderen wordt niet geregistreerd bij geboorte. Van de 
kinderen die wel worden geregistreerd, wordt van 1 op de 7 een geboorteakte 
opgemaakt. UNICEF. Every Child’s Birth Right, 2013. 

7. Hoge kosten
Mensen moeten vaak forse bedragen betalen om documenten uit 
het land van herkomst te krijgen. Zij worden geconfronteerd met 
corruptie en de prijzen van documenten voor mensen die in Europa 
wonen zijn extra hoog. Ook de legalisatie van documenten brengt 
hoge kosten met zich mee. 
De kleine groep mensen die er wel in slaagt een geboorteakte te 
bemachtigen, lukt dat meestal via familie of goede contacten in het 
land van herkomst. Maar veel mensen hebben juist geen familie of 
connecties meer in hun land. Ze zijn immers al heel lang, soms wel 
twintig jaar geleden, vertrokken. De IND raadt aan om dan een 
bemiddelaar in te schakelen. Als het al lukt om zo iemand te vinden, 
kost dat vaak veel geld. Bovendien blijkt dat het vaak geen resultaat 
oplevert of slechts vervalste documenten die hier niet worden 
erkend. 
In haar monitor (zie kader) kwam VluchtelingenWerk verschillende 
voorbeelden tegen van mensen die op deze manier honderden 
euro’s of meer waren kwijt geraakt aan – achteraf gebleken - 
onbetrouwbare bemiddelaars.
In sommige landen moet eerst de dienstplicht worden afgekocht, 
wat kan oplopen tot duizenden euro’s. Daarnaast kunnen de 
reiskosten, zeker als het een heel gezin betreft, aardig oplopen. 
Omdat het vaak onzeker is of het lukt om de documenten te krijgen, 
moeten mensen soms ook langere tijd in het land van herkomst 
verblijven, wat ook extra geld kost. 

Intimidatie in Oezbekistan 
Een Oezbeekse vrouw (naam is bekend bij VluchtelingenWerk) 
met pardonvergunning keert, tegen alle adviezen in, terug naar 
Oezbekistan om een paspoort aan te vragen. Het is voor haar en 
haar gezin de enige manier om kans te maken op naturalisatie. 
Het risico dat ze neemt is groot, in Oezbekistan mag onder 
geen beding bekend worden dat zij samen met haar man naar 
Nederland is gevlucht en asiel heeft gevraagd. Uit 
verschillende bronnen (o.a. Human Rights Watch, Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens) blijkt namelijk dat terugkerende 
ex-asielzoekers te maken kunnen krijgen met intimidatie, 
detentie en mogelijk zelfs marteling. 
In Oezbekistan vraagt de vrouw een nieuw paspoort aan met 
het verhaal dat zij al die tijd in Rusland heeft gewoond, geen 
contact meer heeft met haar man en haar paspoort is kwijt 
geraakt. Maar, zodra de autoriteiten zien wie haar echtgenoot 
is, krijgt ze te horen dat voor haar een ‘speciale procedure’ gaat 
gelden. 
De vrouw wordt op intimiderende wijze geïnterviewd door 
mensen van de afdeling Politie en Criminaliteit en de 
Veiligheidsdienst. Zij vertellen haar dat het onderzoek, waarbij 
ook andere diensten betrokken worden, nog maanden gaat 
duren. Haar laissez-passer, waarmee ze het land binnen was 
gekomen, moet ze inleveren. De vrouw is doodsbang dat ze niet 
meer weg komt. 
Intussen kan haar man vanuit Nederland, via connecties en met 
veel smeergeld, regelen dat zij alsnog een paspoort krijgt.  
De voorwaarde is wel dat ze op de dag dat ze het in handen 
krijgt, direct de grens over gaat. Zo weet de vrouw net op tijd 
het land uit te komen en weer veilig terug naar Nederland te 
reizen. 
Ondanks deze gevaarlijke reis is de situatie voor de Oezbeekse 
en haar gezin nog niet opgelost. De IND weigert bewijsnood 
voor haar man en kinderen te erkennen, ook al heeft ze 
gedocumenteerd wat er in Oezbekistan met haar is gebeurd.  
De IND blijft van mening dat ook haar man en kinderen in 
Oezbekistan een paspoort moeten aanvragen.

Monitor
VluchtelingenWerk heeft onder de lokale Vluchtelingen-
Werkorganisaties (bereik 85% van de gemeenten in Nederland) 
een vragenlijst uitgezet over de belemmeringen die mensen 
met een pardonvergunning ervaren bij hun naturalisatie-
aanvraag. Hoewel lang niet alle VluchtelingenWerkorganisaties 
meer in contact staan met houders van een pardonvergunning, 
hebben lokale medewerkers over zo’n 200 mensen informatie 
aangeleverd. 
Ook zijn er mondelinge interviews gehouden met de 
coördinatoren van gemeenten waar relatief veel mensen uit 
deze groep wonen. Daarnaast is met tien mensen uitvoerig 
gesproken over hun ervaringen met de aanvraagprocedure en 
wat het betekent om niet te kunnen naturaliseren.
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‘Wij staan nog steeds niet stevig in Nederland’
Anna (49) vluchtte 14 jaar geleden met haar vier kinderen uit Tsjetsjenië. Zonder identiteitspapieren, die 
waren verloren gegaan bij een bombardement. De Russische ambassade reageert niet op de brieven die ze 
hen stuurt en langsgaan durft ze niet.

“Toen ik in Nederland aankwam was ik heel erg bang. Zo durfde ik 
eerst mijn vingerafdruk niet te geven, later begreep ik pas dat 
mensen mij wilden helpen. Ik verbleef een maand in een psychisch 
ziekenhuis. Lange tijd daarna kreeg ik een medische 
verblijfsvergunning; deze moest ieder jaar verlengd worden. Met de  
Pardonregeling kwam ik aanmerking voor een pardonvergunning.“

Bombardement
“Mijn vader en mijn man zijn gedood in de oorlog. Er kwam een raket 
op ons huis... Mijn vader is toen gedood daar. Veel mensen waren 
dood. Ze (de mensen uit het dorp, red.) brachten mij naar 
Ingoesjetië, een buurland van Tsjetsjenië. Ik liep bij het 
bombardement een hersenschudding op. Ik kan nu nog steeds niet 
goed onthouden, ik vergeet dingen snel. Ik ben nog steeds bang als 
ik slaap. Als ik het licht uit doe, ben ik bang. Soms sta ik midden in 
mijn slaap ineens op, en ben ik onrustig. Zo blijft dat doorgaan: mijn 
trauma. Ik ben lange tijd ziek geweest, nu doe ik het rustig aan.  
Ik probeer niet terug te denken, maar de problemen blijven.”

Altijd bang 
Tijdens het bombardement op hun dorp zijn de papieren van Anna en 
haar gezin verbrand; haar paspoort, geboorte- en huwelijksakte. In 
de periode 2003-2006 heeft Anna’s advocaat in verband met haar 
medische vergunning meerdere keren het Russische consulaat 
aangeschreven met verzoek om een paspoort. Hierop kwam nooit 
antwoord. Omdat duidelijk was dat de autoriteiten niet mee wilde 
werken, kreeg Anna ook zonder paspoort een medische vergunning. 
Om te kunnen naturaliseren moet ze nu wel een paspoort regelen. 
Zelf naar het consulaat gaan om persoonlijk een aanvraag te doen 
durft ze niet. De ambassade is officieel Russisch grondgebied en 
Anna is doodsbang dat ze haar niet meer laten gaan. “Ik ben heel 
bang, heel bang. Voor mij zijn er echt hele erge dingen gebeurd. 
Soms denk ik echt dat ik gek geworden ben. Soms droom ik dat ik 
dood ga. Ik ben bang om te slapen.” 

foto: Ivo M
ulder
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Niet geregistreerd
De twee oudste kinderen van Anna zijn geboren ten tijde van de 
Sovjet-Unie. De jongste zijn geboren in de jaren negentig, toen de 
Sovjet-Unie niet meer bestond. Als gevolg van de oorlog tussen 
Rusland en Tsjetsjenië zijn zij nergens geregistreerd. Inmiddels zijn 
haar kinderen, een zoon en drie dochters, meerderjarig. De oudste 
zoon, die dertien jaar was ten tijde van de vlucht, is de 
oorlogservaringen in Tsjetsjenië nooit meer helemaal te boven 
gekomen. Hij is een tijd lang opgenomen in een psychiatrische 
instelling. 
Haar dochters werken of studeren nog. Zij kunnen net als hun 
moeder ook niet naturaliseren omdat zij geen geboorteakte kunnen 
laten zien. “Ze hebben hun situatie besproken met burgerzaken bij 
de gemeente en overal werd hun gezegd: ‘Ok, geef maar een 
geboorteakte. Maar die hebben ze niet.” 

Sovjet-Unie 
Anna’s huidige partner Reza, valt bij in het gesprek. “De IND zegt 
het makkelijk hè: een geboorteakte en dan mag je naturaliseren, 
maar hoe? Sinds 1992 bestaat de Sovjet-Unie niet meer.” 
Anna’s zus woont in Moskou maar zij durft ook niet uit te zoeken of 
Anna en haar jongste kinderen nog ergens geregistreerd staan.  
Dat haar zus hiervoor naar Tsjetsjenië zou gaan is helemaal 
uitgesloten. Reza: “Het leven van een mens kost daar 0,0 cent, 
helemaal niets. En hoe kun je dan tegen mensen zeggen: ‘probeer 
maar terug te gaan om een geboorteakte te regelen’. Hoe? Dat is 
echt onmogelijk.”

Ons land
Anna weet dat het voor haar geen zin heeft om een aanvraag voor 
naturalisatie in te dienen, daarom heeft ze dat ook niet geprobeerd. 
Ze wil het risico niet lopen om haar geld kwijt te zijn als het verzoek 
niet wordt gehonoreerd. Dat geldt ook voor haar kinderen. Anna: 
“Mijn dochters werken 40 uur per week en hebben een vergunning 
voor onbepaalde tijd. Maar zij hebben nog steeds het gevoel dat zij 
niet stevig in Nederland staan.  
Zij moeten altijd een huis huren, kunnen geen hypotheek krijgen. 
Deze kinderen moeten ooit burger van een land kunnen worden.  
Zij zeggen: ‘Wij willen niet over jouw land praten, wij willen 
vergeten. Maar bedankt moeder dat jij ons hier hebt gebracht. Dit is 
ons land.”

Tsjetsjenië
In de jaren negentig, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, 
werden twee zware oorlogen gevoerd in Tsjetsjenië tussen 
rebellen die streden voor onafhankelijkheid en het Russische 
leger. Bij de aanslagen, gevechten en bombardementen zijn 
tienduizenden burgers gedood. Honderdduizenden Tsjetsjenen 
zijn gevlucht. In 2002 kwam een officieel einde aan de oorlog. 
Maar de conflicten tussen het Russische leger en de rebellen 
gaan nog steeds door. De huidige president van Tsjetsjenië, die 
wordt gesteund door Rusland, regeert met harde hand. Volgens 
het ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken 
(juli 2014) heerst er een angstcultuur. Veiligheidsdiensten 
kunnen willekeurig mensen arresteren die verdacht worden van 
banden met de rebellen of die kritiek uiten op de regering.  
Ook lopen zij het risico op mis  hande lingen.

foto: Ivo M
ulder
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Danny vluchtte in 1992 uit voormalig Joegoslavië omdat hij niet in dienst wilde en meevechten in 
de oorlog. Momenteel studeert hij HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, doet 
vrijwilligerswerk en werkt als uitzendkracht met verstandelijk gehandicapten. “Ik wil niet meer 
hoeven uitleggen waar ik vandaan kom. Joegoslavië bestaat niet meer.”

foto: Olga Sim
onenko
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Staatlozen
Van de houders van een pardonvergunning zijn ruim 500 mensen staatloos. Staatlozen zijn mensen 
die door geen enkele staat als hun onderdaan worden beschouwd. Staatloosheid ontstaat bijvoorbeeld 
doordat bepaalde minderheden in een land worden gediscrimineerd en niet staan geregistreerd of als 
er na een oorlog nieuwe grenzen worden getrokken zonder dat goed geregeld wordt bij welke staat de 
inwoners kunnen horen. Omdat geen enkel land hen als onderdaan beschouwt, hebben staatlozen maar 
beperkte rechten. 

Om deze onwenselijke situatie zoveel mogelijk te voorkomen 
hebben de Verenigde Naties staten gevraagd om staatlozen 
soepele toegang tot naturalisatie te geven. Ook Nederland heeft 
dit Staatlozenverdrag ondertekend. Dit betekent dat staatlozen 
met een verblijfsvergunning al na drie jaar kunnen 
naturaliseren. Ook zijn deze mensen vrijgesteld van de eis een 
geldig paspoort te overleggen. Ze moeten echter wel een 
gelegaliseerde geboorteakte kunnen laten zien. 
Dat staatlozen niet aan een geldig paspoort kunnen komen is 
evident. Er is immers geen enkele staat die hen als onderdaan 
beschouwt. Maar de eis van een geldige geboorteakte is voor 
vrijwel alle staatlozen ook een groot probleem. Als de 
autoriteiten ontkennen dat je een onderdaan bent, zullen zij ook 
niet meewerken aan het verstrekken van een geboorteakte.

Advies ACVZ
De ACVZ (Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken) heeft in 
2013 een advies uitgebracht aan staatssecretaris Teeven van 
Veiligheid en Justitie over de behandeling van staatlozen in 
Nederland.11 Één van hun aanbevelingen is om de eis van een 
geldige geboorteakte bij naturalisatie te schrappen. Volgens de 
ACVZ staat deze eis op gespannen voet met het Staatlozen-
verdrag dat Nederland heeft ondertekend. De commissie noemt 
het onredelijk dat Nederland juist kwetsbare personen die geen 
nationaliteit hebben permanent de toegang ontzegt tot het 
burgerschap. 
Staatssecretaris Teeven heeft in een reactie op het advies laten 
weten dat hij de vrijstellingsmogelijkheid van het overleggen 
van de geboorteakte iets gaat aanpassen aan de hand van de 
oorzaak van staatloosheid. Het uitgangspunt blijft echter dat de 
aanvrager moet bewijzen dat hij bijvoorbeeld niet in een 
geboorteregister is opgenomen of niet aan een geboorteakte 
kan komen.12 Daardoor zullen veel staatlozen nog altijd niet 
kunnen naturaliseren.

11 Adviescommissie Vreemdelingenzaken (2013); ‘Geen land te bekennen’. 
12 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
 10 september 2014, TK 19637, 1889.

 

Altijd onrustig
Mahmoud is een staatloze Palestijn. Hij heeft in 2000 asiel 
gevraagd in Nederland en is inmiddels in bezit van een 
pardonvergunning. De IND heeft erkend dat hij staatloos is, 
maar eist dat de Palestijn bij zijn naturalisatie-aanvraag een 
geboorteakte overlegt. Mahmoud is geboren in Israël. Hij heeft 
de Israëlische ambassade meerdere malen gevraagd om een 
laissez-passer om aldaar een geboorteakte op te vragen, maar 
deze wordt hem geweigerd. 
De vertegenwoordiging van de Palestijnse Autoriteit in 
Nederland heeft wel zijn Palestijnse identiteit erkend, maar 
kan hem niet helpen aan een geboorteakte. 
De IND vindt dat hij onvoldoende heeft aangetoond dat hij echt 
niet aan een geboorteakte kan komen. Mahmoud heeft samen 
met een advocaat de beslissing van de IND bij de rechter 
aangevochten maar tot nu toe zonder resultaat. ”In Nederland 
heb ik altijd moeten wachten. Ik wil een normaal leven kunnen 
leiden, maar zonder nationaliteit blijf je onrustig. Ik wil graag 
reizen, maar reizen is moeilijk. Het is ook moeilijk om werk te 
vinden. Ik ben staatloos, dat erkent Nederland ook. Hoe kun je 
dan een geboorteakte vragen van mensen? Dat begrijp ik niet 
van de Nederlandse overheid.”

foto: Olga Sim
onenko
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Onbekende nationaliteit
Naast de ruim 500 staatlozen bevinden zich onder de groep mensen 
met een pardonvergunning ook 2.560 mensen met een onbekende 
nationaliteit. Van deze groep zal een groot deel ook staatloos zijn. 
Het probleem is alleen dat Nederland geen goede procedure kent om 
staatloosheid vast te stellen. Veel staatlozen zijn in de 
basisadministratie terecht gekomen met ‘nationaliteit onbekend’ in 
plaats van ‘staatloos’. Maar de kwalificatie ‘nationaliteit onbekend’ 
geeft bij naturalisatie geen recht op vrijstelling van de paspoorteis. 
De ACVZ adviseerde in haar rapport ook om een goede 
vaststellingsprocedure te maken voor staatloosheid, hetgeen 
Nederland op grond van internationaal recht verplicht is. Voor veel 
houders van een pardonvergunning zou dit een belangrijke 
verbetering zijn. De staatssecretaris heeft in de eerdergenoemde 
reactie laten weten dat hij gaat onderzoeken hoe een dergelijke 
vaststellingsprocedure zou kunnen worden ingericht.

Niet volledig
Zeroun is geboren in Nagorno-Karabach, toen het nog 
Sovjetgebied was. In de jaren negentig voerden Armenië en 
Azerbeidzjan een jarenlange oorlog over dit gebied.  
Het geboortedorp van Zeroun is helemaal verwoest. Het gebied 
Nagorno-Karabach behoort formeel toe aan Azerbeidzjan, maar 
Zeroun heeft de Azerische nationaliteit nooit gekregen. Op zijn 
Nederlandse vreemdelingenpaspoort staat ‘nationaliteit 
onbekend’.  
Zijn vrouw en twee kinderen hebben inmiddels wel de 
Nederlandse nationaliteit. Zijn vrouw had al eerder een 
verblijfsvergunning en kon nog voor de aanscherping van het 
beleid in 2009 naturaliseren, toen bewijsnood nog wel werd 
aangenomen.  
Zeroun moet wel een paspoort en geboorteakte overleggen.  
Hij heeft de Azerbeidzjaanse ambassade aangeschreven en is er 
ook langs geweest. Daar hebben ze hem in stevige 
bewoordingen laten weten dat hij geen enkele medewerking 
kan verwachten omdat ze hem, ook gezien zijn naam, als 
Armeens beschouwen. 
“Het belangrijkste is het gevoel, dat blijft, dat je niet volledig 
bent. Af en toe komt dat naar boven, onbewust. Niet elke dag, 
maar dan kom je ineens weer iets tegen, wat je niet mag doen, 
omdat je geen Nederlander bent.”

foto: Olga Sim
onenko

Wang samen met zijn vriend Tim, die in een asielzoekerscentrum geboren is en ook een pardonvergunning heeft.‘Worden mijn kinderen straks ook asielkinderen zonder 

Nederlandse nationaliteit?’
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Proportionaliteit bij 
naturalisatie-eisen
In de toelichting bij de beleidswijziging van 2009 staat dat bij de verkrijging van Nederlanderschap zoveel 
mogelijk zekerheid moet bestaan over de identiteit en nationaliteit van betrokkene. Maar hoe ver moet 
Nederland daarin gaan? Kan de overheid in haar eisen zo ver gaan dat grote groepen mensen daarmee 
geen Nederlander kunnen worden? 

Op 24 juli 2013 bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat een 
ambtenaar van de burgerlijke stand ten onrechte weigerde een 
asielzoeker te laten trouwen omdat hij geen geboorteakte kon 
overleggen. Dit is vereist bij een huwelijk, maar volgens de 
Nederlandse wet is er een alternatief als het niet lukt om een 
geboorteakte te overleggen: een verklaring onder ede.  
De ambtenaar weigerde dit omdat volgens hem de identiteit van de 
betrokkene onvoldoende zou vaststaan. Het hof wees erop dat bij de 
asielprocedure uitgebreid onderzoek was gedaan naar de identiteit; 
er zijn vingerafdrukken afgenomen en de persoon is vervolgens met 
die identiteit opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie. 
Daarmee is zijn identiteit voldoende vastgesteld. Bovendien kan 
deze opnieuw worden bevestigd op basis van de vingerafdrukken. 

In het commentaar bij de uitspraak trekt hoogleraar 
Rechtsvergelijking en Internationaal Privaatrecht De Groot een 
parallel met de naturalisatie van houders van een 
pardonvergunning.13 Volgens de hoogleraar moeten de eisen voor 
het vaststellen van de identiteit in verhouding zijn tot de doelen die 
de overheid ermee nastreeft. Die proportionaliteit ontbreekt nu bij 
de naturalisatie-eisen voor houders van een pardonvergunning. 
De Groot wijst er ook op dat het stellen van de eis van het 
overleggen van een geboorteakte eigenlijk niet zinnig is. Wat zegt 
een dergelijk papier (immers zonder foto) eigenlijk over iemand? 
Het constante gebruik van eenzelfde identiteit met de bijbehorende 
gegevens zegt volgens de hoogleraar veel meer over iemands 
identiteit. Ook de ACVZ wijst er in haar eerdergenoemde rapport 
over staatloosheid op dat een geboorteakte eigenlijk weinig waarde 
heeft voor het vaststellen van een identiteit. Zonder bijvoorbeeld 
een identiteitsbewijs of paspoort heeft een geboorteakte maar 
weinig bewijskracht ten aanzien van de identiteit van een persoon.14

13 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013/369
14 Adviescommissie Vreemdelingenzaken (2013). ‘Geen land te bekennen.’ (p 82)

foto: Olga Sim
onenko
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‘Het is alsof je account geblokkeerd is’
De Koerdische Dilan (33) vluchtte als 16-jarige alleen uit Irak naar Nederland. Hij woont samen met 
een Nederlandse vrouw, met wie hij een dochtertje heeft. Twee keer reisde hij naar Noord-Irak om zijn 
geboorteakte te achterhalen, maar zonder resultaat. Hij zou daarvoor naar Bagdad moeten, maar dat durft 
hij niet. 

 “Eerst heb ik vanuit Nederland geprobeerd om documenten aan te 
vragen in Irak, maar dat lukte niet. Niemand doet dan iets voor je. 
Je moet daarvoor echt contacten, hele goede kennissen in het land 
hebben, en die heb ik niet. Als je zo jong vertrokken bent als ik heb 
je geen handige contacten in Irak; mijn leeftijdsgenoten zijn ook 
allemaal weg. Alleen mijn oude vader woont er nog.” 

Tegenwerking autoriteiten
In 2011 reisde Dilan voor het eerst terug naar Irak om te kijken of hij 
ter plekke zijn geboorteakte en identiteitspapieren kon 
achterhalen. Omdat hij niet zelf langs officiële instanties durfde te 
gaan, vroeg hij iemand anders navraag te doen. “Ik ben niet voor 
niets gevlucht destijds. Ik heb problemen met de Koerdische partij, 
en ik durfde niet alle regeringsinstanties binnen te lopen. Het 
antwoord luidde overal: ‘Die is hier al jaren niet meer, staat 
uitgeschreven.’ 
Ze zeiden dat ik me (opnieuw) moest laten inschrijven bij de 
centrale (registratie) in Bagdad. Daarna zou ik met het officiële 
registratiebewijs naar mijn geboortedorp in Noord-Irak kunnen 
gaan, en mijn dossier laten heropenen. Maar dat klopt eigenlijk 
niet, ik weet zeker dat mijn naam er nog wel in staat, maar de 
Irakese autoriteiten werken tegen, dat is het probleem. Zodra ze 
weten dat jij bent weg gegaan, zien ze jou als verrader. Ik weet ook 
niet of het voor iedereen zo moet; ik ben natuurlijk lang 
weggeweest.

Mijn geboorteakte achterhalen is in mijn geval ook moeilijk. Want 
ik ben thuis geboren, en dan krijg je die niet zo snel. Dat moet je 
uitzoeken, bevestigd krijgen van verschillende instanties, en dan 
weet je ook niet precies wat je echte geboortedatum is. Als je in een 
ziekenhuis bent geboren is het anders, dan staat het zwart op wit.” 

Illegale manieren
“Na mijn eerste reis in 2011 wist mijn vader een identiteitskaart te 
regelen, ik denk op een illegale manier. Met deze kaart heb ik 
geprobeerd een paspoort aan te vragen bij de ambassade. Maar dat 
lukte niet, de aanvraag werd afgewezen omdat ik alleen dit 
document kon overleggen en geen nationaliteitsbewijs. 
Daarna ben ik weer gaan bellen met mijn vader; ‘Is er verder echt 
helemaal niets meer?’ Ja, de voedselkaart, die hadden ze nog, met 
de namen van alle familieleden erop. Mijn vader heeft ook nog een 
ander papiertje kunnen regelen – met mijn foto en een soort BSN 
nummer, via de wijkagent, dat ik geregistreerd sta bij mijn ouderlijk 
huis. De mensen in de wijk helpen elkaar, doen niet moeilijk over 
kaarten voor voedsel, olie, ‘laat je kinderen er maar lekker bij 
staan’, ook al ben je al 17 jaar weg. Dan begrijp je ook beter hoe het 
in dit soort landen gaat. Maar wat zo krom is, stel dat ik met dit 
soort documenten naar de gemeente ga, en dat ik ze laat vertalen, 
dan krijg ik waarschijnlijk weer de vraag: ‘Hoe kom je daar aan?’

Geen plek 
“Mijn eerste reis naar Irak in 2011 was natuurlijk best eng. Toen ik 
terug wilde vliegen was er geen plek meer in het vliegtuig – terwijl 
ik een retour geboekt had. Dat was op een zondag, en ik moest 
maandag weer werken. Je moet je voorstellen, het was mijn eerste 
keer terug in Irak en je staat op een vliegveld met allemaal soldaten 
– en ik kon niemand bereiken. Ik stortte helemaal in. Ik kon alleen 
nog maar stotteren, dacht wat gaat er met mij gebeuren... 
Wat bleek, ze verkopen je plaats gewoon door aan iemand anders, 
of iemand heeft een goede connectie en dan geven ze die een 
plaats. Via via hebben ze twee dagen later een vlucht naar 
Stockholm van iemand anders aan mij gegeven – dus toen was 
iemand anders de pineut.”

‘Zodra ze weten dat jij bent 
weggegaan, zien ze jou als
verrader”

foto: Ruud M
orijn Photographer / Shutterstock



   VluchtelingenWerk - ‘Ik vóél me Nederlander’ | 21

Geblokkeerd account
Dilan loopt nu vast op de eis van de Iraakse autoriteiten om eerst 
naar Bagdad te gaan. “Het is een beetje alsof je account 
geblokkeerd is, en je eerst ergens anders naar toe moet om hem 
weer te activeren. Mijn naam staat gewoon geregistreerd in mijn 
geboorteplaats; ik kan me niet voorstellen dat ze die weghalen met 
Tipp-ex of zo...” 
Maar naar Bagdad gaan durft de Irakees niet, door alle 
bomaanslagen 15, maar ook omdat hij zich als Koerd, die bovendien 
uit Europa komt, heel kwetsbaar voelt. “Als je dan in een Arabisch 
gedeelte komt, zijn ze ‘niet zo behulpzaam’. Mensen die naar Europa 
zijn gegaan worden negen van de tien keer als verrader gezien.  
En stel dat ze je vastzetten, dan krijg je geen enkele hulp. Ik heb na 
lang aandringen een brief gekregen van de IND, die ik aan de 
douane kan laten zien. Er staat uitgelegd waarom mijn paspoort niet 
geldig is in Irak. Ze hebben gezegd: ‘we kunnen het jou niet 
verbieden om naar Irak te gaan, maar je krijgt geen enkele hulp als 
je daar problemen hebt’.”

15  In Bagdad vinden met grote regelmaat bomaanslagen, ontvoeringen en 
executies plaats waarbij grote aantallen burgers om het leven komen. De 
veiligheidssituatie is de afgelopen jaren ernstig verslechterd. Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. Ambtsbericht Irak 2013 en 2014.

Werken in het buitenland 
“Zonder nationaliteit kun je weinig doen. Mijn vriendin en ik – we 
hebben een dochtertje – wilden een huis kopen, maar de hypotheek 
kon niet. Vakantie, reizen naar andere landen, het is een 
luxe-probleem maar toch. Een Nederlands paspoort is ook een stuk 
zekerheid, nu heb je alleen een verblijfsvergunning. 
Op het moment zit ik zonder werk. Een paar maanden geleden zijn 
wij naar Londen gegaan. Ik kan daar een baan vinden, maar zonder 
een verblijfsvergunning is dat niet makkelijk. Dan moet je altijd een 
visum aanvragen. Zo’n toeristenvisum voor Londen kost 300 euro. 
Het is moeilijk, geeft veel gedoe, om in andere landen te gaan 
werken.
Bij mij speelt dit al zeventien jaar. Op een gegeven moment heb je 
geen kracht meer. Ook andere dingen: hoe vuil je wordt behandeld 
bij de Iraakse ambassade en hoe slecht ze met je omgaan in Irak. 
Dat je door de IND wordt gedwongen om contact op te nemen met 
dit soort mensen (Iraakse autoriteiten, red.), terwijl je dat helemaal 
niet wil. Als ik de Iraakse ambassade al binnenloop, krijg ik 
kippenvel, ga ik trillen.”

foto: Ruud M
orijn Photographer / Shutterstock
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Avin vluchtte in 1997 uit Syrië met haar moeder, broers en zus. Omdat ze niet over de juiste 
documenten beschikt, kan ze niet naturaliseren. Ze heeft twee jonge kinderen en werkt als 
vrijwilliger bij een stichting voor maatschappelijke dienstverlening. Avin vindt het vooral 
belangrijk dat haar kinderende de Nederlandse nationaliteit krijgen. “Anders kunnen ze hier niet 
volwaardig wonen.” 

foto: Olga Sim
onenko
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Aanbevelingen
In 2009 is het beleid ten aanzien van de documenteis bij naturalisatie zodanig aangescherpt dat het voor 
veel mensen met een pardonvergunning niet meer mogelijk is om te naturaliseren. Een groot deel van hen 
had nog een lopende asielprocedure voor de pardonvergunning werd toegekend. Dat betekent dat er onder 
deze mensen ook vluchtelingen zijn. 

Mensen met een pardonvergunning wonen al jaren in Nederland. 
Het zijn geen onbekenden. Hun toekomst ligt hier. Dat geldt zeker 
voor hun kinderen die vaak hier geboren zijn en het land van 
herkomst en de taal niet (meer) kennen. Zij willen een toekomst 
opbouwen met net zoveel kansen als andere Nederlandse kinderen, 
zonder gehinderd te worden door een nationaliteit waar ze niets 
mee hebben. Met de voortzetting van dit beleid ontstaat een steeds 
grotere groep van tweederangsburgers die hier wel mogen zijn, 
maar geen volwaardig lid van de samenleving kunnen zijn. Dit is ook 
uit maatschappelijk oogpunt zeer onwenselijk. 
VluchtelingenWerk Nederland doet de volgende aanbevelingen om 
deze problematische situatie op te lossen: 

•  Stel degene die ontheven zijn van het paspoortvereiste bij 
vergunningverlening net als vluchtelingen vrij van het vereiste 
een paspoort of geboorteakte te overleggen bij naturalisatie.

•  Introduceer spoedig een goede vaststellingsprocedure voor 
staatloosheid en onthef staatlozen van de plicht een 
geboorteakte te overleggen bij naturalisatie.

foto: Olga Sim
onenko
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