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Belang gemeentelijke administratieve handelingen na intrekking
Nederlanderschap

Na een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap op grond van artikel 14 lid
1 RWN wordt de burgemeester (de gemeente) daarover in kennis gesteld door de
Immigratie‐ en Naturalisatiedienst (IND). Vervolgens dient de gemeente, conform
artikel 70 BVVN, de volgende (administratieve) handelingen te verrichten:
1. het besluit tot intrekking verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP);
2. de Nederlandse reisdocumenten die zijn uitgereikt aan de personen die het
Nederlanderschap hebben verloren, overeenkomstig de Paspoortwet
innemen;
3. de politie inlichten met betrekking tot de nationaliteitsmutatie(s);
4. de betrokkenen er op te wijzen dat zij hun verblijfsrechtelijke positie bij de
IND dienen te regelen; en
5. In voorkomende gevallen de akten van de burgerlijke stand bij te werken
(vergelijk ook artikel 70, tweede lid, BVVN).

Belang van administratieve verwerking in de BRP
Het is van groot belang dat het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap, na
bekendheid daarvan bij de gemeente, zo spoedig mogelijk in de BRP wordt
verwerkt én dat dit wordt teruggekoppeld aan de IND.
De intrekking van het Nederlanderschap kent geen schorsende werking; het besluit
is met ingang van de datum van de beschikking onmiddellijk van kracht. Na
intrekking van het Nederlanderschap verliest een persoon naast de Nederlandse
nationaliteit, ook het recht op Nederlandse reisdocumenten en, in veel gevallen, de
sociale voorzieningen van de Nederlandse staat. Bovendien verliest de persoon zijn
rechten als burger van de Unie (waaronder het vrij reizen, wonen en werken binnen
de EU).
Als een persoon na het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap nog als
Nederlander vermeld blijft staan in de BRP, dan kan deze blijven reizen met zijn
Nederlandse reisdocumenten, een nieuw Nederlands reisdocument aanvragen en
een verzoek om sociale voorzieningen indienen terwijl deze daar op dat moment
geen recht meer op heeft. Ook kan de IND niet verder met de procedure van het
eventueel beëindigen van het daarna herleefde verblijfsrecht van de betreffende

persoon (mocht deze kunnen terugvallen op de verblijfstitel die hij voorafgaand
aan de verlening van het Nederlanderschap bezat).
Om deze situaties te voorkomen is het van groot belang dat het besluit tot
intrekking van het Nederlanderschap na bekendheid daarvan bij de gemeente
onmiddellijk in de BRP wordt verwerkt én dat dit wordt teruggekoppeld aan de IND.
Als na ingesteld bezwaar of beroep blijkt dat de betreffende persoon toch
Nederlander blijft, wordt de burgemeester (de gemeente) daarvan wederom in
kennis gesteld. Ditmaal met het verzoek om de BRP onmiddellijk in die zin aan te
passen, zodat deze persoon weer gebruik kan maken van alle rechten die horen bij
het Nederlanderschap. Een vertraagde verwerking in de BRP heeft namelijk grote
consequenties voor de persoon in kwestie. Zo kan hij geen nieuw Nederlands
reisdocument aanvragen en niet gebruik maken van zijn rechten als burger van de
Unie. Bovendien kan het gevolgen hebben wanneer hij een beroep wil doen op de
sociale voorzieningen.
Kortom, de uitwerking van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap valt
en staat met de administratieve verwerking in de BRP.
Het voorgaande geldt ook voor de administratieve verwerking in de
bevolkingsadministratie (PIVA) van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Contact
Hebt u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u mailen naar: fraude92@ind.nl.

Uitspraak RvS: Erkenning kinderen uit bigaam huwelijk heeft
nationaliteitsrechtelijke gevolgen

In de uitspraak van 7 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:721) heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat er in het BW geen
grond is om de erkenning van een minderjarige vreemdeling na zijn geboorte en
voor de leeftijd van 7 jaar door een Nederlander nietig te verklaren vanwege het
feit dat de erkenning heeft plaatsgevonden op het moment dat de vader bigaam
gehuwd was. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verwijst voor
dat oordeel naar de limitatieve opsomming van nietigheidsgronden in artikel 1:204,
eerste lid, BW.
Dit betekent dat de minderjarige vreemdeling die voor of na zijn geboorte en voor
de leeftijd van 7 jaar door een Nederlander is erkend, van rechtswege Nederlander
wordt, ook al heeft de erkenning plaatsgevonden op het moment dat de vader bi‐
of polygaam gehuwde Nederlander is. .[1]
Deze uitspraak wordt verwerkt in de Handleiding RWN.

[1] Dit neemt niet weg dat een ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland bij
het opmaken van akten een eigen onderzoeksplicht heeft en het opmaken van een
(erkennings)akte kan weigeren, omdat hij van oordeel is dat de Nederlandse
openbare orde zich hiertegen verzet (artikelen 18 en 18c boek 1 BW). Een in het
buitenland (b.v. België) eenmaal gedane erkenning door een Nederlandse bigaam
gehuwde man, wordt beschouwd als in strijd met de Nederlandse openbare orde
en wordt in Nederland niet erkend omdat dat rechtsfeit onverenigbaar is met de
Nederlandse openbare orde als bedoeld in artikel 10:100 lid 1 onder c jo 10:101 lid
1 BW. De uitspraak van de afdeling betreft de nietigheidsgronden genoemd in
artikel 1:204 BW en ziet niet op een in het buitenland gedane erkenning door een
bi‐ of polygaam gehuwde Nederlander.

Vrijstelling documenteneis en afstandsverplichting naturalisatie en
optie voor deel RANOV groep

Op 20 april 2021 is de motie van de leden Jasper van Dijk en Kuik aangenomen
over het nader onderzoek naar de door RANOV‐vergunninghouders ervaren
knelpunten bij het indienen van een naturalisatieverzoek.
De strekking van de motie is om het gezamenlijke WODC/IND‐onderzoek te
schrappen en direct uitvoering te geven aan de aangenomen motie van 4 februari
2021 van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg. Deze motie bevat het

verzoek om in de Handleiding RWN een vrijstelling op te nemen voor RANOV
vergunninghouders van de, voor reguliere vreemdelingen, geldende
documenteneis.
Op 26 april jl. is in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de niet‐
genaturaliseerde RANOV vergunninghouder die als minderjarige samen met de
ouder(s) of zelfstandig een RANOV‐vergunning heeft gekregen, en inmiddels
meerderjarig is, in de optie‐ en naturalisatieprocedure wordt vrijgesteld van de
documenteneis en van de afstandsverplichting.
De overige optie‐ of naturalisatievoorwaarden gelden onverminderd.
Nieuw beleid per 1 juni 2021
De beleidswijziging gaat in per 1 juni 2021 en wordt uitgewerkt in de Handleiding
RWN. De komende tijd past de IND het werkproces voor naturalisatie –voor zover
nodig‐ aan. Voor deze voorbereidingen en een soepele overgang zal de IND, waar
van toepassing dit uiteraard graag doen in samenwerking en overleg met de
gemeentes.
WODC‐onderzoek
Voor mensen die als meerderjarige een RANOV‐vergunning hebben gekregen,
wacht de staatssecretaris op de uitkomsten van een eerder aangekondigd
onderzoek naar de gestelde documenteisen voor naturalisatie. Het onderzoek
verschijnt deze zomer.

Optieprocedure: personen die een gevaar vormen voor de nationale
veiligheid

Het kan voorkomen dat een persoon die door optie Nederlander wil worden, een
gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Soms is het risico dat een bepaald
persoon vormt al bekend bij andere organisaties maar nog niet bij de gemeente.
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een onderzoek loopt tegen betrokkene. Of dat
er voorbereidingen worden getroffen om de verblijfsvergunning in te trekken.
Helaas is dit voor een gemeente niet altijd direct zichtbaar.
Wees alert op risicosignalen
Het is onwenselijk dat personen die een gevaar vormen voor de openbare orde of
de nationale veiligheid het Nederlanderschap verkrijgen. Het is daarom van belang
om binnen de optieprocedure alert te zijn op signalen of personen een risico
(kunnen) vormen voor de nationale veiligheid. Wees bijvoorbeeld alert op de
volgende signalen:
‐ De optant wordt of is besproken in een lokaal casusoverleg;
‐ Signalen van terrorisme of radicalisering in het algemeen;
‐ Signalering in SIS‐II die duidt op terrorisme en radicalisering.
‐ De optant staat bij de gemeente bekend als uitreiziger/terugkeerder of is
anderszins te relateren aan terrorisme of radicalisering;
Is er in een optieprocedure sprake van dergelijke concrete signalen? Neem dan,
voorafgaand aan een positief besluit, contact op met de IND via het mailadres
P9905@ind.nl. Deze IND‐afdeling behandelt zaken van personen die te relateren
zijn aan de nationale veiligheid. Bovendien kunt u ook advies krijgen over de
afwijzing van het optieverzoek wegens een gevaar voor de openbare orde of de
nationale veiligheid.
Hetgeen hier beschreven is, is eveneens van toepassing voor de Kabinetten van de
Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de IND in de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Modellen voorzien van vinkje

Bij een verzoek om naturalisatie moeten diverse modellen worden gevoegd. Het is
van belang dat deze modellen volledig zijn ingevuld. Daarnaast moeten op de
modellen alle, voor het verzoek van belang zijnde, vakjes worden aangevinkt.
Helaas komt het regelmatig voor dat er een vinkje ontbreekt. Dit is voornamelijk
het geval bij de volgende modellen:
‐ model 2.3 en 2.3a (de verklaring verblijf en gedrag)

‐ model 2.30 (de verklaring van verbondenheid)
‐ model 2.14 en 2.15 (zienswijze andere ouder bij medeverlening).
Wilt u voor verzending van het verzoek aan de IND controleren of de modellen
volledig zijn ingevuld en voorzien van het noodzakelijke vinkje?

Bijzondere naturalisatieverzoeken (artikel 10 RWN)

Is er sprake van een zeer bijzonder verzoek om naturalisatie waarbij mogelijk een
beroep gedaan wordt op artikel 10 RWN? Dan is het dringende advies om deze
casus al in de voorlichtende fase voor te leggen aan de artikel 10 RWN‐
specialisten van de IND. U doet dit dus al voorafgaand aan de daadwerkelijke
indiening van het naturalisatieverzoek. Na bestudering geven de specialisten
advies aan de gemeente. Mail de betreffende casus naar artikel10@ind.nl.
De specialisten kunnen adviseren om het verzoek om naturalisatie met een beroep
op artikel 10 RWN al dan niet in te dienen. Waarbij wel aangetekend moet worden
dat er geen eenduidige criteria zijn op grond waarvan met grote stelligheid kan
worden voorspeld of een beroep op artikel 10 RWN wordt gehonoreerd. Die
beoordeling ligt bij de Minister en is mede afhankelijk van het advies van de Raad
van State.
Voorbeelden van bijzondere gevallen
In de Handleiding RWN (toelichting op 10 RWN) vindt u een aantal
(praktijk)voorbeelden van bijzondere gevallen. Denk hierbij aan gevallen waarin
sprake is van economisch‐ en cultureel belang of staatsbelang (paragraaf 2.1),
humanitaire redenen zoals bij pleegkinderen (paragraaf 2.2.), ambtelijk verzuim
(paragraaf 2.3) of een sportief belang (paragraaf 3).
Opsomming van niet bijzondere gevallen
In paragraaf 2.5 van de Handleiding RWN vindt u een opsomming van gevallen die
niet als bijzonder aangemerkt worden dat deze naturalisatie met toepassing van
artikel 10 RWN rechtvaardigen.
Duur van de procedure
De artikel 10 RWN procedure is geen verkorte procedure. Ook voor deze verzoeken
geldt de beslistermijn zoals opgenomen in artikel 9 vierde lid RWN. Wel kan er bij
een artikel 10 RWN verzoek worden afgeweken van de wettelijk gestelde termijnen
van toelating en hoofdverblijf. Houd er verder rekening mee dat in bepaalde
gevallen advies moet worden ingewonnen bij een vakministerie. Dit speelt met
name bij verzoeken van topsporters die willen deelnemen aan internationale
concoursen of sportwedstrijden.

EU/EER‐document o.g.v. arrest Chavez‐Vilchez niet voldoende voor
naturalisatie

Is een vreemdeling in het bezit van een EU/EER‐document als verzorgende ouder
bij een minderjarig Nederlands kind o.g.v. het arrest Chavez‐Vilchez of Zambrano?
Dit is een tijdelijk verblijfsrecht, de vreemdeling komt daarom niet in aanmerking
voor naturalisatie. Zie Handleiding RWN, toelichting bij artikel 8 lid 1 b, paragraaf
3.4, verblijfsrecht op grond van artikel 20 VWEU.
Regelmatig worden dergelijke verzoeken om naturalisatie positief voorgelegd,
terwijl er vanwege voornoemd verblijfsrecht bedenkingen bestaan tegen het
verblijf voor onbepaalde tijd in de zin van de RWN.

Periode van toelating en hoofdverblijf bij na‐reizigers

Aan na‐reizigers wordt een verblijfvergunning asiel bepaalde tijd verleend met een
ingangsdatum die ligt vóór de datum van inreis in Nederland. Dit blijkt uit de
beschikking tot verlening van het verblijfsrecht. Dit betekent dat de na‐reiziger
eerder toelating in Nederland heeft verkregen dan hoofdverblijf.
Hoe te handelen bij de beoordeling van het naturalisatieverzoek?
Ga bij de beoordeling van de termijnen van onafgebroken toelating en hoofdverblijf
onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het verzoek om naturalisatie dan
ook uit van de datum van het hoofdverblijf (en niet van de datum van toelating).

Immers, als bij de beoordeling van het verzoek om naturalisatie alleen zou worden
uitgegaan van de ingangsdatum van de toelating, dan heeft de verzoeker op die
datum nog geen hoofdverblijf gehad en wordt er dus niet voldaan aan de geldende
naturalisatievoorwaarden. In dat geval is het verzoek om naturalisatie prematuur
ingediend en daardoor niet inwilligbaar, ook niet in een eventuele bezwaarfase.
Gevallen als bovenstaande dienen logischerwijze voorkomen te worden.
In dergelijke gevallen neemt de IND telefonisch contact op met de gemeente. De
gemeente zal worden verzocht om aan betrokkene voor te stellen het verzoek in te
trekken onder gelijktijdige indiening van een nieuw verzoek.

Colofon

Naturalisatiefraudeteam: fraude92@ind.nl
Nationaliteitsvraagstukken: ntv@ind.nl
Artikel 10 box: artikel10@ind.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

