
 

 

ACTUELE MOTIE  
HANDHAVEN TIJDELIJKEID EN 
LATER NEDERLANDERSCHAP 

154E ALGEMENE VERGADERING 
 
 
Ingediend door: Leon van Noort (Barendrecht), Joris Poffers (Dinkelland), Bertus Feelders 
(Schiedam), Jan Veerenhuis (Twenterand), Klaas Kwint (Alphen a/d Rijn), Sven Spaargaren 
(Oegstgeest), Reinier Geerligs (Rijssen-Holten), Sabine Koopman (Roermond) Charlotte Soh 
(Amstelveen), Helma Lodders (Zeewolde) 
 
Toelichting ter vergadering wordt gegeven door: __Reinier Geerligs  
 
Tekst (kernmotie kan maximaal 100 woorden bevatten) 
Mensen met een asielstatus krijgen eerst een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd van 5 
jaar. Deze vergunning wordt na 5 jaar meestal omgezet in een vergunning voor onbepaalde 
tijd. Na 5 jaar bekijkt de IND of een asielzoeker nog steeds bescherming nodig heeft. Indien 
ja, dan krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Hij mag dan de rest 
van zijn leven in Nederland blijven wonen. In de praktijk is deze omzetting echter een 
gewoonte. De ledenvergadering spreekt uit deze beoordeling jaarlijks te doen na de periode 
van 5 jaar, te handhaven en het Nederlanderschap pas te verstrekken na 10 jaar. 
 
 
 
 
 
 
Toelichting 
VVD-leider Mark Rutte zei na afloop van het gesprek de zorgen van zijn fractie te delen. “Die 
aantallen zijn te hoog. Ik ga daarmee aan de slag. Het is mijn overtuiging als politiek leider 
van de VVD dat we met deze hoge aantallen bij de instroom op deze manier niet door 
kunnen.” Niet iedere asielzoeker is een vluchteling. Het Rijk bepaalt elk half jaar hoeveel 
statushouders elke gemeente woonruimte moet bieden. 
Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene in 
de praktijk een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. Dit is een 
gewoonte die een aanzuigende werking heeft. 
 
De komende jaren komen er meer asielzoekers naar Nederland dan we aankunnen. Elk jaar 
een stad. Deze mensen reizen door meerdere veilige landen naar Nederland. Nederland 
wordt dus uitgekozen. Deze motie heeft tot doel handelingsperspectief aan te reiken en dus 
te helpen.  
 
 



 

 

 


