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Aanleiding 

In de raadscommissie van 10 december 2019 is een vraag gesteld over de kosten van 

naturalisatie (voor statushouders) en de mogelijkheden van bijzondere bijstand hiervoor. 

Aan de raadscommissie is toegezegd om hier nader onderzoek naar te verrichten en de 

uitkomsten daarvan via een memo terug te koppelen. In deze memo worden voor een 

volledig beeld de kosten van een verblijfsvergunning meegenomen. 

 

Wanneer doen welke kosten zich voor? 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende kosten voor 

statushouders en ter vergelijk een enkel bedrag bij een naturalisatie aanvraag regulier.  

 

Soort kosten1 Hoogte kosten € Wanneer doen de kosten 

zich voor 

Verblijfsvergunning 

volwassene asiel onbepaalde 

tijd 

174 Direct na positief besluit IND 

op verzoek tot 

verblijfsvergunning 

Verblijfsvergunning kind 

onbepaalde tijd 

58 Idem  

Vijfjaarlijkse vernieuwing 

verblijfsvergunning 

volwassene asiel 

58 Vijf jaar na eerste aanvraag 

Vijfjaarlijkse vernieuwing 

verblijfsvergunning kind 

31 Idem  

Naturalisatie volwassene asiel 670 Na vijf jaar legaal verblijf in 

Nederland kan naturalisatie 

aangevraagd worden 

Naturalisatie volwassene asiel 

samen met partner 

920 Idem  

Naturalisatie kind asiel 133 Tegelijk met naturalisatie 

aanvraag ouders 

                                           
1 Dit geeft een beeld van veel voorkomende kosten. In werkelijkheid zijn er veel meer soorten 

kosten, bijvoorbeeld naturalisatieaanvraag regulier, een echtpaar tegelijk, burgers van Turkije etc. 
Voor een uitgebreider overzicht zie: https://ind.nl/Paginas/Kosten.aspx  

 

https://ind.nl/Paginas/Kosten.aspx
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Naturalisatie volwassene 

regulier 

901 Na vijf jaar legaal verblijf in 

Nederland kan naturalisatie 

aangevraagd worden 

 

 

Verschillen verblijfsvergunning en naturalisatie 

Met een verblijfsvergunning is iemand gelijkgesteld aan een Nederlander. De verschillen 

tussen het hebben van een verblijfsvergunning en naturalisatie zijn dan ook gering. Met 

alleen een verblijfsvergunning: 

 Heeft iemand geen Nederlands identiteitsbewijs en kan men dus niet vrij reizen 

binnen de EU; 

 Heeft iemand wel stemrecht bij lokale verkiezingen, maar niet bij de Tweede Kamer 

en de Provinciale Staten; 

 Behoudt iemand zijn nationaliteit van het land van herkomst. Na naturalisatie 

vervalt dit (op enkele uitzonderingen na). 

 

Huidig beleid en wetgeving 

In het huidige beleid bijzondere bijstand (vastgesteld 23-3-2015) is geen bijzondere 

bijstand mogelijk voor de kosten van verblijfsvergunning noch voor die van naturalisatie. 

In het algemeen gelden voor het recht op bijstand de volgende criteria op grond van de 

Participatiewet: 

1. Men moet Nederlander zijn of een met een Nederlander gelijkgestelde vreemdeling 

(artikel 11 lid 2 en 3). Is iemand dit niet, dan behoort diegene niet tot de kring der 

rechthebbenden van de Participatiewet. 

2. Er mag geen voorliggende voorziening zijn (artikel 15). In het algemeen geldt dat 

er voor de betreffende kosten geen voorliggende voorziening is. 

3. Vervolgens worden er vier vragen gesteld om het recht op Bijzondere bijstand te 

bepalen: 

Vraag 1: Doen de kosten zich voor? 

Vraag 2: Zijn de kosten in het individuele geval noodzakelijk? 

Vraag 3: Vloeien de kosten voort uit bijzondere individuele omstandigheden? 

Vraag 4: Kunnen de kosten worden voldaan uit de aanwezige middelen? 

 

Hierna volgt een toets per kostensoort aan deze criteria. 

 

Legeskosten eerste aanvraag verblijfsvergunning 

Op grond van de Participatiewet komen deze kosten niet voor bijstand in aanmerking 

omdat de belanghebbende niet aan criterium 1 voldoet: men is nog geen Nederlander of 

daarmee gelijkgesteld. Daardoor behoort diegene niet tot de kring der rechthebbenden. 

 

Legeskosten verlenging of wijziging verblijfsvergunning  

Op het moment dat een verblijfsvergunning verlengd moet worden, is de belanghebbende 

weliswaar geen Nederlander, maar wel daarmee gelijkgesteld.  

Desondanks komen deze kosten niet in aanmerking voor bijzondere bijstand, omdat 

volgens jurisprudentie deze kosten niet komen door bijzondere individuele 

omstandigheden, maar als algemene kosten van bestaan worden gezien die de 

belanghebbende uit de bijstandsnorm dient te voldoen (CrvB 08-11-2005, nr. 04/3055 

NABW en CRvB 16-05-2006, nr. 05/945 NABW). De meeste mensen hebben af en toe te 

maken met legeskosten, hetzij voor een verblijfsvergunning, hetzij voor andere soorten 

kosten. 

De hoogte van de legeskosten en het feit dat de kosten periodiek terugkeren zijn geen 

bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 35, eerste lid Participatiewet. 

 

Legeskosten naturalisatie 

De kosten van naturalisatie komen niet voor bijzondere bijstand in aanmerking omdat het 

geen noodzakelijke kosten zijn. De belanghebbende met een verblijfsvergunning heeft 

namelijk ten aanzien van zijn recht op inkomensvoorzieningen dezelfde rechten als een 

Nederlander. 
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Bijzondere omstandigheden 

Een bijzondere omstandigheid is aanwezig indien de belanghebbende niet heeft kunnen 

reserveren voor de kosten en het onmogelijk is om een lening af te sluiten voor de kosten. 

In die situatie zou eventueel bijstand verstrekt kunnen worden voor de verlenging van een 

verblijfsvergunning. 

 

Beleid regio gemeenten 

Bij enkele gemeenten in de regio is nagegaan hoe zij met deze kosten omgaan. 

 

Amersfoort 

In Amersfoort worden de kosten van naturalisatie vanaf 2007 vergoed omdat Amersfoort 

het maatschappelijk wenselijk acht dat allochtone medeburgers niet alleen aan 

Nederlanders gelijkgesteld worden, maar ook Nederlander moeten kunnen worden. 

Kosten van een eerste verblijfsvergunning worden niet vergoed omdat de belanghebbende 

op dat moment nog niet gelijkgesteld is met een Nederlander. 

 

Barneveld  

Barneveld vergoedt geen van de betreffende kosten met dezelfde onderbouwing als 

Woudenberg.   

 

Bunschoten 

Geen beleid geformuleerd. 

 

Leusden 

Leusden vergoedt geen van de betreffende kosten. 

 

Nijkerk 

De kosten van een verblijfsvergunning worden vergoed, onder aftrek van de kosten van 

een “gewoon” identiteitsbewijs. Naturalisatiekosten worden niet vergoed omdat de kosten 

niet noodzakelijk zijn. 

 

Soest  

Soest vergoedt geen van de betreffende kosten omdat dat buitenwettelijk beleid zou zijn.   

 

Conclusie 

In beginsel staat de Participatiewet niet toe dat bijstand wordt verleend voor de kosten 

van verblijfsvergunning/naturalisatie. Als een gemeente desondanks toch bijstand wil 

verstrekken voor bepaalde kosten, kan daar beleid op worden gemaakt. Dit is dan echter 

nadrukkelijk buitenwettelijk beleid. Begrijpelijkerwijs gaan wij terughoudend om met het 

formuleren van dergelijk beleid.  

We zijn ons ervan bewust dat de kosten van naturalisatie moeilijk op te brengen zijn 

gegeven de financiële situatie van veel statushouders. Daarom vergoeden we sinds vorig 

jaar een volledige eerste maand huur nadat iemand in Woudenberg gehuisvest is, zodat er 

een financieel gezonde start mogelijk is. Omdat naturalisatie wenselijk, maar niet 

noodzakelijk is, kiezen we er voor het huidige beleid te handhaven en de kosten van 

naturalisatie niet te vergoeden, mede omdat we zien dat de begroting op dit moment geen 

financiële ruimte heeft.   

 

 

 


