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Samenvatting 

Aanleiding en achtergrond 
 
Sinds 1 januari 2006 moeten alle gemeenten in Nederland tenminste één keer per 
jaar een naturalisatieceremonie organiseren. Tijdens de ceremonie wordt aan nieu-
we Nederlanders het besluit tot verlening van het Nederlanderschap uitgereikt. Het 
houden van een ceremonie zou voor nieuwe Nederlanders meer betekenis moeten 
geven aan het Nederlanderschap. Daarbij zou duidelijk gemaakt worden wat het 
Nederlandse staatsburgerschap inhoudt en welke rechten en plichten er aan zijn 
verbonden. Ook zou op gepaste wijze uitdrukking gegeven worden aan de verbon-
denheid met en de betrokkenheid bij Nederland. De ceremonie dient een aantal 
vaste onderdelen te bevatten: bekendmaking van het besluit tot verlening an het 
Nederlanderschap, een toespraak en – sinds 1 mei 2009 – het afleggen van een 
verklaring van verbondenheid. Daarin verklaren de nieuwe Nederlanders de grond-
rechten van het Koninkrijk Nederland te respecteren, evenals de vrijheden en rech-
ten, en belooft men de plichten die het staatsburgerschap met zich mee brengt te 
vervullen. Ook kan het boekje ‘Welkom’ worden uitgereikt. De gemeenten kunnen 
de verdere invulling van de ceremonie zelf bepalen.  
 
Het beleidsdoel dat door de ceremonie dient te worden behaald is (meer) verbon-
denheid van nieuwe staatsburgers met de Nederlandse samenleving, met als eind-
doel: (meer) actief burgerschap in de vorm van participatie in die samenleving. 
Volgens de beleidstheorie die op grond van beleidsdocumenten is geschetst, draagt 
de naturalisatieceremonie aan dit doel bij, vooral door de bekendmaking van het 
besluit, de toespraak, en het afleggen van de verklaring van verbondenheid. 
Omdat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een evaluatie had toe-
gezegd aan de Tweede Kamer, is in 2006 de Monitor naturalisatieceremonie opgezet 
door INDIAC, het Informatie- en Analysecentrum van de IND,1 over de wijze waarop 
de gemeenten de naturalisatieceremonie uitvoeren. Daarnaast is door het WODC 
een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de ceremonie door natu-
ralisandi en optanten en de relatie tussen deze beleving en hun verbondenheid met 
Nederland.  
 
 
Onderzoeksvragen en methoden 
 
De twee centrale onderzoeksvragen luiden: 
1 Op welke wijze is de naturalisatieceremonie ingevoerd in de gemeentelijke 

praktijk?  
2 Hoe beleven niet-westerse2 naturalisandi en optanten3 de naturalisatieceremonie, 

en is er iets te zeggen over een mogelijke verandering in hun verbondenheid met 
Nederland door het bijwonen van de ceremonie?  

                                               
 
 
 
1 In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Bur-

gerzaken (NVVB) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
2 Van beleidswege was er behoefte aan informatie over naturalisandi en optanten met een andere culturele achter-

grond dan de westerse groepen met naar verwachting relatief grote sociale afstand tot Nederland. 
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De vragen worden beantwoord op basis van verschillende, los van elkaar staande 
onderzoeken. De eerste vraag wordt in deel 2 van het rapport beantwoord aan de 
hand van de uitkomsten van de Monitor naturalisatieceremonie over de jaren 2006, 
2007 en 2008. De monitor bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Er 
is gebruik gemaakt van gegevens uit INDIS, het geautomatiseerde datasysteem  
van de IND. Verder is gemeenten en buitenlandse posten gevraagd om een (elekt-
ronisch) formulier in te vullen met vragen over de organisatie, de vormgeving, de 
invulling en de beleving van de ceremonie en is er door middel van participerende 
observatie bij verschillende gemeenten aanvullende informatie verzameld over de 
naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedagen in 2006, 2007 en 2008.4 
Daarnaast is er in de eerste rapportage gebruik gemaakt van informatie van het 
Ministerie van Justitie, dat Postbus 51 verzocht alle gemeenten te bellen met een 
tweetal vragen over de naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag in 
2006.  
De tweede vraag is onderzocht door het WODC en komt in deel 3 aan de orde. In 
het kader van dat onderzoek zijn interviews gehouden met 40 naturalisandi en 
optanten, die in de periode tussen 1 mei 2009 en 31 september 2009 een natura-
lisatieceremonie hebben bijgewoond. Er is op twee momenten met hen gesproken, 
namelijk enkele weken voor en na de ceremonie.  
De 40 respondenten verschillen sterk wat betreft leeftijd, sociaal economische ach-
tergrond en land van herkomst. Ze zijn om uiteenlopende redenen naar Nederland 
gekomen: gezinsvorming (n=14), gezinshereniging (n=10), asiel (n=8), arbeid 
(n=3) en studie (n=2). Ongeveer de helft van hen verblijft al meer dan 10 jaar in 
Nederland (gemiddeld 16 jaar). De helft van de respondenten heeft middelbaar be-
roepsonderwijs of hoger onderwijs gevolgd, één op de vijf volgde alleen lager onder-
wijs of helemaal geen onderwijs. Volgens de interviewers is de taalvaardigheid van 
de meerderheid van de respondenten over het algemeen goed.  
 
 
Resultaten 
 
Bevindingen uit de Monitor naturalisatieceremonie 
 
De naturalisatieceremonie in de gemeentelijke praktijk 
Uit de Monitor naturalisatieceremonie blijkt dat de ceremonie daadwerkelijk is in-
gevoerd in vrijwel alle gemeenten. Nagenoeg alle besluiten op verkrijging van het 
Nederlanderschap worden uitgereikt tijdens een ceremonie. De opkomstpercentages 
zijn hoog, begrijpelijk gezien de opkomstplicht sinds 1 oktober 2006. Het aantal 
jaarlijks door gemeenten georganiseerde ceremonies varieert. Grote gemeenten or-
ganiseren vaker ceremonies dan kleine. Bij de meeste ceremonies houdt de (loco-) 
burgemeester of een wethouder een toespraak en reikt de optiebevestigingen en 

                                                                                                                           
 
 
 
3 Een vreemdeling kan het Nederlanderschap verkrijgen door optie of door naturalisatie. De optieprocedure, een 

eenvoudiger procedure dan de naturalisatie, is onder meer bedoeld voor vreemdelingen die al lang in Nederland 

verblijven, maar er niet zijn geboren. Een verschil tussen beide procedures is dat bij naturalisatie het halen van 

een inburgeringsexamen vereist is, en dat afstand gedaan moet worden van de oorspronkelijke nationaliteit (zie 

voor een uitgebreide beschrijving bijlage 2).  
4 De landelijke naturalisatiedag was 24 augustus, maar werd met ingang van 2008 15 december vanwege de lage 

opkomst in verband met de zomervakantie. 
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naturalisatiebesluiten uit.5 De meeste ceremonies gaan gepaard met een receptie/ 
borrel, de uitreiking van documenten en het overhandigen van een cadeau. In wat 
minder gevallen wordt een foto gemaakt van/met de nieuwe Nederlanders, of maakt 
een praatje van/vraaggesprek met hen, deel uit van de ceremonie. Soms wordt het 
Wilhelmus gezongen. Het overgrote deel van de gemeenten is (zeer) tevreden over 
de ceremonie in het algemeen en over aspecten als de organisatie van de ceremo-
nie, het programma, de sfeer, de reactie van de deelnemers, en – in de meest 
recente jaren – ook de opkomst. Een met de tijd groeiend aantal gemeenten heeft 
dan ook geen behoefte aan veranderingen in de vormgeving of invulling van de 
ceremonie.  
Naast reguliere ceremonies wordt er één keer per jaar een ceremonie georganiseerd 
op de landelijke naturalisatiedag. Bijna drie kwart van de gemeenten heeft een 
ceremonie gehouden op deze dag. Gemeenten die dat niet deden zijn vooral kleine 
gemeenten. Zij kiezen er soms voor om dan geen ceremonie te houden als er geen 
uitreikingen zijn. 
 
Bevindingen uit het WODC onderzoek 
 
Naturalisatiemotieven 
De meeste respondenten (bijna drie kwart) hebben zowel instrumentele (praktische 
en juridische) als emotionele motieven om het Nederlanderschap aan te vragen. 
Ruim een kwart heeft alleen instrumentele motieven en geen enkele respondent 
uitsluitend emotionele. Van de instrumentele motieven worden vooral praktische 
motieven genoemd, zoals dat reizen naar het buitenland eenvoudiger wordt. Voor 
ruim de helft van de respondenten – voornamelijk naturalisandi – zijn juridische 
motieven van belang. Zij vinden dat ze recht hebben op de Nederlandse nationaliteit 
en de bijbehorende rechten, vooral het stemrecht. Ook zegt een deel zich veiliger te 
zullen voelen met de Nederlandse rechtspositionele status, doordat zij als Nederlan-
der bijvoorbeeld het land niet uit kunnen worden gezet. De respondenten die emo-
tionele motieven hebben – bijna drie kwart – zijn vooral vrouwen, naturalisandi en 
ouderen (50+). Emotionele motieven die relatief vaak genoemd worden zijn het ver-
krijgen van dezelfde nationaliteit als familieleden, het verlangen om ‘erbij te horen’, 
en het feit dat het een logische stap is gezien de lange verblijfsduur in Nederland.  
 
Beleving van de ceremonie 
De geïnterviewde nieuwe Nederlanders noemen grotendeels dezelfde programma-
onderdelen als die in de Monitor naturalisatieceremonie naar voren kwamen, plus  
de inmiddels ingevoerde verklaring van verbondenheid. 
Drie kwart van de respondenten zegt zich welkom te voelen door de ceremonie. Het 
merendeel van de respondenten is positief over het geheel en over de belangrijkste 
elementen van de ceremonie: de toespraak, het afleggen van de verklaring van ver-
bondenheid en de uitreiking. Er zijn echter ook naturalisandi/optanten die (bepaalde 
onderdelen van) de ceremonie negatief beleefd hebben. Dit zijn relatief vaak hoger 
opgeleiden die actief in de samenleving participeren. Hun inziens heeft dit te maken 
met een matige uitvoering van de ceremonie of een (haastige en ongeïnteresseer-
de) handelswijze van de burgemeester of gemeenteambtenaren tijdens verschillen-
de onderdelen. Twee belangrijke onderdelen, de toespraak en de verklaring van 

                                               
 
 
 
5 Ten tijde van de uitvoering van de monitor, was de verklaring van verbondenheid nog niet ingevoerd. Hierdoor 

komt dit niet als een vast onderdeel van de ceremonie naar voren.  
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verbondenheid, kwamen niet bij alle respondenten duidelijk over omdat ze niet goed 
geluisterd hebben, vanwege taalproblemen, of door een slechte geluidskwaliteit. 
Volgens de respondenten kwamen de grondrechten in de toespraak weinig aan de 
orde. Ze geven wel aan dat het stemrecht vaak wordt genoemd. De meeste respon-
denten weten niet precies wat zij met de verklaring van verbondenheid gezworen of 
beloofd hebben. Het afleggen van de verklaring verliep in de ogen van sommige 
respondenten niet optimaal (soms rommelig en haastig). Daarnaast had een aantal 
respondenten (optanten) moeite met het afleggen van de verklaring door de slechte 
beheersing van de Nederlandse taal. De uitreiking van het bewijs van Nederlander-
schap was voor velen heel belangrijk, en voor bijna de helft van de respondenten 
het mooiste moment van de ceremonie. De meningen over het volkslied, dat soms 
een programmaonderdeel is, lopen uiteen. De receptie na afloop werd gewaardeerd, 
maar velen bleven niet, of niet lang. De verwachtingen die de respondenten tevoren 
hadden van de ceremonie lijken een rol te spelen in hun beoordeling van onderdelen 
daarvan.  
 
Verbondenheid en veranderingen daarin door de naturalisatieceremonie 
Zijn er aanwijzingen dat de beleving van de naturalisatieceremonie de verbonden-
heid met Nederland bevordert? In navolging van het WRR-rapport over nationale 
identiteit is het begrip verbondenheid geoperationaliseerd als 1) emotionele ver-
bondenheid 2) normatieve verbondenheid en 3) functionele verbondenheid. 
 
Veel van de 40 respondenten lijken al emotioneel verbonden met Nederland voor  
de ceremonie. Vrijwel alle respondenten voelen zich thuis in hun buurt, woonplaats 
en Nederland, met name door het hebben van sociale contacten – soms overigens 
vooral met familie en herkomstlandgenoten – en het ‘ingeburgerd’ zijn. Zij hebben 
het gevoel erbij te horen, omdat ze actief mee doen en bijdragen aan de maat-
schappij. De meeste respondenten voelen zich een inwoner van hun woonplaats. 
Ook voelt drie kwart van de respondenten zich, naast vooral herkomstlander, ook 
Nederlander (zelfidentificatie met Nederland). 
Na het bijwonen van de naturalisatieceremonie is in het zich thuis voelen in Ne-
derland een kleine positieve verandering op te merken. De zelfidentificatie met 
Nederland – voor de ceremonie het minst sterk van alle vormen van emotionele 
verbondenheid – veranderde na de ceremonie het meest. De meesten voelen zich 
weliswaar nog steeds vooral herkomstlander, maar dit staat de zelfidentificatie met 
Nederland over het algemeen niet in de weg. 
 
Hoewel het grootste deel van de respondenten dus al emotioneel verbonden was 
met Nederland, is die verbondenheid bij een aantal respondenten na het bijwonen 
van de ceremonie groter. Het lijkt erop dat het bijwonen van de ceremonie hierin  
bij enkele respondenten een bescheiden rol heeft gespeeld. 
 
Ook de normatieve verbondenheid lijkt al bij velen aanwezig voor de ceremonie. De 
respondenten onderschrijven de in Nederland geldende grondrechten grotendeels en 
weten allerlei normen, waarden en regels te noemen, waar zij het voor het meren-
deel mee eens zijn. Na het bijwonen van de ceremonie is hier niet veel in veran-
derd. Een aantal respondenten lijkt dan wel iets meer de link te leggen tussen deze 
grondrechten en de prominente rol die zij spelen in de maatschappij. Ook is een 
aantal respondenten na de ceremonie wat positiever over het gelijkheidsbeginsel, 
wat wellicht (deels) te maken heeft met het bijwonen van de ceremonie. Veel res-
pondenten noemen als nieuw verkregen rechten het stemrecht en het recht om te 
reizen zonder visum. Aangezien dit ook redenen waren om te willen naturaliseren, 
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lijken zij voor de ceremonie dus al een aantal van de rechten te kennen die zij met 
het Nederlanderschap zouden verkrijgen. 
 
De meeste respondenten lijken ook functioneel verbonden met Nederland voor de 
naturalisatieceremonie. Veel respondenten willen meebeslissen over wat er gebeurt 
in de Nederlandse maatschappij (door te stemmen), de meeste respondenten wer-
ken, doen vrijwilligerswerk of volgen een opleiding. Ook in hun vrije tijd participeren 
de meesten in de maatschappij. Enkele respondenten gaan echter voornamelijk om 
met mensen uit hun herkomstland, of vrijwel uitsluitend met het gezin. Zij lijken 
weinig functioneel verbonden met Nederland. Na de ceremonie is het aantal respon-
denten dat wil meebeslissen weinig veranderd, al lijkt een deel zich wel bewuster te 
zijn van het recht om te stemmen. De participatie van de respondenten in de maat-
schappij en de sociale contacten die zij hebben zijn nauwelijks veranderd. 
De respondenten zeggen verschillende voornemens te hebben op het gebied van 
werk, vrijwilligerswerk, opleiding en vrije tijdsbesteding. Deze gedragsintenties 
lijken over het algemeen weinig te maken te hebben met het bijwonen van de cere-
monie. 
 
Er blijkt zelden een verband te zijn tussen bepaalde achtergrondkenmerken van  
de respondenten en hun verbondenheid met Nederland. Volgens de beleidstheorie 
leidt verbondenheid tot participatie, er zijn echter respondenten die nauwelijks par-
ticiperen in de maatschappij en weinig sociale contacten hebben, maar die wel op 
vrijwel alle punten aangeven zich emotioneel en normatief verbonden te voelen  
met Nederland. Een aantal van hen – vooral oudere vrouwen – voelt zich met name 
thuis vanwege contacten met familie en herkomstlandgenoten.  
 
De betrokkenen waarderen het over het algemeen zeer wanneer gemeenten werk 
van de ceremonie maken, zij voelen er zich welkom door. 
Toch is het de vraag hoe groot de rol van de ceremonie kan zijn in het bevorderen 
van de verbondenheid van de betrokkenen met Nederland. Een groot deel van de 
respondenten is immers al emotioneel, normatief en functioneel verbonden met 
Nederland. Dit is volgens hen te danken aan participatie: participatie levert contac-
ten op en men voelt zich er meer door thuis in Nederland.  
Gezien de kwalitatieve aard van het onderzoek, dat geen representatieve pretenties 
heeft en het ontbreken van een controlegroep,6 is het moeilijk om harde conclusies 
te trekken. De naturalisatieceremonie lijkt echter slechts van zeer beperkte invloed 
op de verbondenheid van de nieuwe Nederlanders met Nederland. Enkele verande-
ringen kunnen voor een deel te maken hebben met de beleving van de ceremonie, 
maar het is zeer de vraag of de invloed van de ceremonie zo ver reikt dat deze ook 
(grote) veranderingen in participatie en actief burgerschap teweeg kan brengen, 
zeker omdat de in dit onderzoek gesignaleerde veranderingen in de verbondenheid 
klein zijn. Bij de respondenten die vooral omgaan met en zich vooral thuis voelen 
door contacten met herkomstlandgenoten heeft de naturalisatieceremonie in ieder 
geval geen veranderingen teweeg gebracht. 
 

                                               
 
 
 
6 Sinds 1 oktober 2006 zijn alle naturalisandi en optanten verplicht op een naturalisatieceremonie bij te wonen. 




