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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3669
Vragen van de leden Markuszower en Wilders (beiden PVV) aan de
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het weggeven van 10.000
Nederlandse paspoorten aan gelukszoekers (ingezonden 9 juli 2021).
Mededeling van Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid)
(ontvangen 2 augustus 2021).
Vraag 1
Deelt u de mening dat het volstrekt onacceptabel is dat 10.000 gelukszoekers,
die zich niet of heel moeilijk tot Nederlander konden laten naturaliseren
omdat zij bepaalde documenten niet konden overhandigen, een Nederlands
paspoort cadeau krijgen?1
Vraag 2
Waarom worden asielzoekers, die zo oververtegenwoordigd zijn in de
criminaliteitscijfers, door u beloond voor hun slechte gedrag?2
Vraag 3
Kunt u uitleggen waarom u heeft besloten te capituleren voor de druk uit de
asielindustrie?
Vraag 4
Kunt u uitleggen waarom dit kabinet wel met het grootste gemak uitzonderingen voor gelukszoekers wil maken, maar de gewone Nederlander om het
minste of geringste wordt gepakt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Kunt u vertellen hoeveel van deze gelukszoekers gelogen hebben over hun
identiteit of geboortepapieren? En als u denkt dat dit niet het geval is, waar is
dat dan op gebaseerd?
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Telegraaf, «Kabinet geeft grote groep oud-pardonners alsnog een paspoort», 7 juli 2021 (https://
www.telegraaf.nl/nieuws/1590226114/kabinet-geeft-grote-groep-oud-pardonners-alsnog-eenpaspoort)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/07/07/incidentenoverzicht-2020
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Vraag 6
Kunt u vertellen hoeveel criminelen en misdadigers er tussen deze groep
zitten, aangezien Nederland geen idee kan hebben wie het zijn omdat ze vaak
geen geldig buitenlands paspoort of een geboorteakte hebben? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, van welke feiten worden zij verdacht of voor welke feiten
zijn zij veroordeeld?
Vraag 7
Deelt u de mening dat het strooien met Nederlandse paspoorten een enorme
aanzuigende werking heeft op de asielinvasie? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8
Bent u daarom bereid direct te stoppen met uw vertroetelbeleid en geen
cadeautjes meer aan asielzoekers uit te delen en de grenzen te sluiten voor
asielzoekers en migranten uit islamitische landen? Zo nee, waarom niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Markuszower
en Wilders (beiden PVV), van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid over het weggeven van 10.000 Nederlandse paspoorten aan
gelukszoekers (ingezonden 9 juli 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn
kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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