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Nieuw optierecht na van rechtswege verlies van het Nederlanderschap
én Unieburgerschap, verlenging termijn voor van rechtswege verlies

Op 17 november 2021 heeft de Eerste Kamer het volgende wetsvoorstel
aangenomen: Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te voorzien in
een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het
Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de
termijn voor van rechtswege verlies.
Deze wetswijziging is het gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de
Europese Unie van 19 maart 2019 in zaak C‐221/17. De wetswijziging is in werking
getreden op 1 april 2022.

Nieuwe optiecategorie
Met deze wetswijziging is een nieuwe optiecategorie geïntroduceerd: artikel 6,
eerste lid, aanhef en onder p, RWN. Dit nieuwe optierecht maakt het mogelijk om
binnen de Rijkswet een unierechtelijke evenredigheidstoets te verrichten na het
van rechtswege verlies van het Nederlanderschap, en het daarmee gepaard
gaande verlies van het Unieburgerschap.
Tot 1 april 2022 werd de unierechtelijke evenredigheidstoets in voorkomend geval
verricht binnen een aanvraag om een Nederlands reisdocument, een Verklaring
omtrent het bezit van het Nederlanderschap of een rechtbankprocedure op grond
van artikel 17 RWN. Het nieuwe optierecht artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p,
RWN, biedt nu een exclusieve procedure om de in het arrest bedoelde toetsing aan
het evenredigheidsbeginsel te verrichten, en het Nederlanderschap op deze grond
eventueel met terugwerkende kracht te herkrijgen.

Verlenging termijn voor van rechtswege verlies
Ook voorziet het wetsvoorstel in een verlenging van de in artikel 15, eerste lid,
aanhef en onder c, opgenomen verliestermijn. Deze verliestermijn is van 10 naar
13 jaar gegaan.
Met het Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 26 januari
2022, nummer WBN 2022/1, is de wetswijziging verwerkt in de HRWN en de
Circulaire optie/ naturalisatieverzoeken in het buitenland. Dit besluit is in werking
per 1 april 2022.

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 of
worden aangegeven dat de andere ouder wel/geen bezwaar heeft.
Het komt regelmatig voor dat er een vinkje ontbreekt, of dat er niet is aangegeven
of de andere ouder instemt met medenaturalisatie of met de vaststelling van de
naam. 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).

Controleer daarom vóór verzending van het verzoek aan de IND of de modellen
volledig zijn ingevuld en voorzien van het noodzakelijke vinkje.

Geboorteakte opvragen bij asielstatushouder die niet is geboren in land
van nationaliteit

Is een asielstatushouder niet geboren in het land van zijn/haar nationaliteit? Dan
kan een geboorteakte verlangd worden. Er is immers geen reden waarom
betrokkene geen contact kan opnemen met de autoriteiten van het andere land.
Voorbeeld: persoon heeft nationaliteit van land A (en heeft op grond van die
nationaliteit een asielvergunning gekregen) maar is geboren in land B.
Uitzonderingen
Uiteraard gelden er uitzonderingen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties:
Persoon is geboren in een land waar nooit een
geboorteakte/geboorteregistratie wordt opgemaakt. Voor de persoon is een
registratie dus nooit gebeurd.
Registratie is wel opgemaakt maar het register waar het brondocument
inzat, is ontploft en er bestaat geen dubbele registratie.
Het land waar het register is, is in een ambtsbericht van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken aangewezen als 'kan niet wegens…, dus het hoeft niet'.
Dit staat los van de asielstatus tegen een andere overheid.

EU/EER‐document familielid‐derdelander o.g.v. verblijf als verzorgende
ouder kind

Helaas worden er nog regelmatig verzoeken om naturalisatie positief voorgelegd,
terwijl er vanwege een verblijfsrecht op grond van het arrest Chavez‐Vilchez of
Ruiz Zambrano bedenkingen bestaan tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in de
zin van de RWN.

Tijdelijk verblijfsrecht, niet in aanmerking voor naturalisatie
Als er sprake is van een verblijfsrecht van tijdelijke aard, dan zijn er bedenkingen
tegen het verblijf voor onbepaalde tijd in de zin van de RWN. Men komt dan niet in
aanmerking voor naturalisatie. Dit geldt bijvoorbeeld in de volgende situaties:
Verblijf bij een minderjarig Nederlands kind (Chavez)
Een familielid‐derdelander is in het bezit van een verblijfsdocument ‘familielid
EU/EER’ als verzorgende ouder van een minderjarig Nederlands kind op grond van
het arrest Chavez‐Vilchez of Ruiz Zambrano.
Verblijf als verzorgende ouder bij een minderjarige Unieburger (o.g.v. artikel
21 VWEU)
Een familielid‐derdelander is in het bezit van een verblijfsdocument ‘familielid
EU/EER’ en ontleent het verblijfsrecht aan een minderjarige burger van de Unie
(niet‐Nederlander) omdat het familielid‐derdelander als ouder daadwerkelijk zorgt
voor‐, en het ouderlijke gezag heeft over deze minderjarige burger van de Unie.
Verblijf bij een meerderjarig kind dat studeert (o.g.v. artikel 10 van
Verordening (EU) 492/2011)
Een familielid‐derdelander ontleent het EU‐verblijfsrecht aan een meerderjarig
kind dat nog studeert.

Controleer het verblijfsrecht
Het is belangrijk om bij een familielid‐derdelander door te vragen of het
verblijfsrecht wordt ontleent aan een minderjarige (burger van de Unie/EER,
derdelander of Nederlander), aan een meerderjarig studerend kind of aan een
meerderjarige in het algemeen. Bij twijfel kunt u de verzoeker ook vragen om de
kennisgeving of beschikking te tonen die ziet op de verstrekking van het EU/EER‐
verblijfsdocument.
Een nadere uitleg vindt u in de Handleiding RWN, toelichting bij artikel 8 lid onder
1 b, paragraaf 3.4.3 onder Overige EU‐verblijfsrechten.

Periode van toelating en hoofdverblijf bij na‐reizigers

Het komt voor dat een verzoek om naturalisatie moet worden afgewezen op grond
van het feit dat wel aan de vereiste van periode van toelating wordt voldaan, maar
nog niet aan de vereiste periode van hoofdverblijf. Dit speelt vooral 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.
Hierdoor komt het voor dat een verzoeker om naturalisatie op de dag van de
indiening wel voldoet aan een voor naturalisatie vereiste termijn van toelating,
maar niet aan de vereiste termijn van hoofdverblijf. Een verzoek om naturalisatie
wordt in dat geval niet ingewilligd.
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.

