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Achterstand bij naturalisaties drie keer kleiner vergeleken met 2014
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De achterstand bij de naturalisaties is gedaald tot 12.000 dossiers, een derde tegenover het begin van de legislatuur. Tegen 2019
moeten alle dossiers in behandeling zijn.

Jarenlang was het een parallel kanaal om Belg te worden: naturalisatie via het federale parlement. De procedure was simpel: na een
screening door Staatsveiligheid, Dienst Vreemdelingenzaken en het parket, nam een speciale Kamercommissie een beslissing.

De aanvragen stroomden binnen, met een gigantische achterstand tot gevolg. Halfweg 2014, bij de start van de legislatuur, wachtten
er nog 36.642 mensen op een antwoord. Nu is die stapel niet-afgeronde dossiers geslonken tot 12.070.

De verklaring voor de terugval? De strengere regels die sinds 2013 van kracht zijn. Enkel wie nog een uitzonderlijke verdienste heeft
voor de samenleving komt in aanmerking: topsporters, wetenschappers of kunstenaars. Sindsdien lopen er jaarlijks nog enkele
tientallen dossiers binnen, dit jaar staat de teller op amper 19.

De stapel dossiers die zijn ingediend voor 2013 worden nog behandeld volgens de oude regels, maar ook daar is schoon schip
gemaakt. Zo heeft CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri, die de speciale Kamercommissie voorzit, alle burgemeesters aangeschreven om
informatie op te vragen over de kandidaten. Sommigen zijn intussen weer uit België verhuisd, zijn overleden of hebben via de reguliere
weg de Belgische nationaliteit verkregen. Op die manier konden al ruim 6.000 dossiers worden afgesloten.

Nu blijven er dus nog eens 12.000 wachtende dossiers over, meer dan de helft daarvan is al een eerste keer bekeken door het
parlement. Lanjri wil alle dossiers tegen volgend jaar minstens voor de eerste keer behandeld zien.
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