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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 25 mei 2021,
nummer WBN 2021/3, houdende wijziging van de Handleiding voor de
toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, de
Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap;
Besluit:

ARTIKEL I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 wordt als volgt
gewijzigd:
A
6-3 Paragraaf 2.2.5.5. Toelichting ad artikel 6, derde lid komt te luiden:

Paragraaf 2.2.5.5. Bewijsnood of inwilliging met toepassing van art. 4:84 Awb: geldig
buitenlands reisdocument (paspoort) en of geboorteakte
De houder van een reguliere verblijfsvergunning is op grond van artikel 7 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap (RWN) en de lagere regelgeving, als hoofdregel verplicht om bij het afleggen
van een optieverklaring zijn identiteit en nationaliteit aan te tonen. Dit moet hij doen met een
gelegaliseerde of van een apostillestempel voorziene geboorteakte alsmede met een geldig
buitenlands paspoort. Van deze hoofdregel wordt afgeweken als sprake is van bewijsnood dan wel
als het in het individuele geval het onevenredig zou zijn om vast te houden aan de hoofdregel.
Bewijsnood akten van de burgerlijke stand
Inzake buitenlandse akten van de burgerlijke stand wordt bewijsnood aangenomen als:
– Het bewuste document nooit is opgemaakt omdat in het desbetreffende land nimmer
geboorteakten worden/werden opgemaakt;
– Het bewuste document wel is opgemaakt, maar het register waarin het was opgenomen, is
verloren gegaan;
– Op basis van een ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is besloten om
vanwege de politieke situatie in een land (tijdelijk) niet te verlangen dat in dat land akten (of
andere bewijsstukken) worden overgelegd.
Bewijsnood geldig buitenlands paspoort
Inzake een buitenlands paspoort wordt bewijsnood aangenomen als:
– Betrokkene staatloos is;
– Op basis van een ambtsbericht van BZ is besloten om vanwege de politieke situatie in een land
(tijdelijk) niet te verlangen dat van dat land een geldig reisdocument wordt overgelegd.
De optant, niet zijnde houder van een verblijfsvergunning asiel, die zich erop beroept dat hij door
de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is (of waar hij geboren is), niet of niet meer in
het bezit kan worden gesteld van een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) en/of geboorteakte, toont dat op de volgende wijze aan. De optant legt een schriftelijke verklaring over van de
autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is (of waar hij geboren is), waarin gemotiveerd
wordt aangegeven waarom de optant niet in het bezit wordt gesteld van een geldig buitenlands
reisdocument (paspoort) en/of geboorteakte.
Als er geen verklaring is van de buitenlandse autoriteiten waarom de optant niet in het bezit wordt
gesteld van een geldig buitenlands reisdocument en/of geboorteakte, toont hij met andere
objectieve en verifieerbare bewijsstukken aan wat hij heeft gedaan om in het bezit te komen van
deze documenten. Deze bewijsstukken worden in het optiedossier gevoegd. De burgemeester
beslist vervolgens of voldoende is aangetoond dat de verzoeker niet of niet meer in het bezit kan
worden gesteld van het gevraagde document. De bewijsstukken mogen bij het afleggen van de
optieverklaring in principe niet ouder zijn dan zes maanden.

1

Staatscourant 2021 nr. 27292

28 mei 2021

Voorbeeld 1 bewijsnood
Een Vietnamese wil Nederlander worden, maar heeft geen Vietnamees paspoort en geen
geboorteakte. Zij vraagt bij de Vietnamese ambassade een paspoort en geboorteakte aan. Zij krijgt
twee verklaringen dat deze documenten niet kunnen worden gegeven. In de verklaringen staat als
reden: ‘after you left the locality without declaration, therefore we did not have any record’. Dit
betekent dat de autoriteiten geen registratie meer hebben van betrokkene, omdat zij zich niet heeft
afgemeld toen zij wegging uit Vietnam. Daarnaast is bekend dat Vietnamezen die langer dan twee
jaar in het buitenland wonen, verwijderd worden uit de HuKau. Vietnamezen die niet meer in de
HuKau staan, kunnen alleen documenten krijgen als zij eerst opnieuw zijn geregistreerd. Dit kan
alleen als zij zelf naar Vietnam gaan.
In dit geval kan bewijsnood worden verleend omdat er verklaringen zijn van de Vietnamese
overheid en er ook geen twijfel is over de identiteit van betrokkene.
Voorbeeld 2 bewijsnood
De optant heeft zich gewend tot de ambassade van het land waarvan hij onderdaan is. Hij heeft
daar verzocht in het bezit te worden gesteld van een geboorteakte teneinde zijn identiteit aan te
kunnen tonen bij zijn optieverklaring. Van de ambassade heeft betrokkene een brief ontvangen
waarin is opgenomen dat hij door de ambassade niet in het bezit kan worden gesteld van de
geboorteakte, aangezien deze enkel door de bevoegde instanties in het land van herkomst kunnen
worden afgegeven, met een verwijzing naar de afgevende instantie. Naar aanleiding van deze brief
heeft de optant geen actie ondernomen, maar legt hij de brief bij de gemeente over als zijnde een
bewijsstuk van bewijsnood. In dit geval is géén sprake van bewijsnood omdat de geboorteakte in
beginsel kan worden geleverd, de buitenlandse overheid functioneert voor de afgifte ervan.
Daarnaast heeft betrokkene zich niet tot de juiste instantie gericht.
Voorbeeld 3 bewijsnood
Betrokkene heeft regulier verblijfsrecht gekregen, nadat haar asielverzoek was afgewezen. Bij het
verkrijgen van die reguliere verblijfsvergunning werd zij indertijd vrijgesteld van het paspoortvereiste. Bij het afleggen van haar optieverklaring overlegt zij nu een Engelstalige verklaring van de
ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte
heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. Daar
is echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven.
Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat
betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer
er geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en
wanneer de gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij
eerder op heeft gegeven bij het indienen van haar asielverzoek en bij het afleggen van de VOE kan
op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood aangenomen worden. Andere
stukken (zoals een schooldiploma of een doopakte uit het land van herkomst) waar ook dezelfde
gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval makkelijker maken om het beroep op
bewijsnood te accepteren.
Voorbeeld 4 bewijsnood
Betrokkene heeft in 2007 samen met zijn ouders regulier verblijfsrecht gekregen, waarbij sprake
was van vrijstelling van het ‘paspoortvereiste’. Inmiddels is hij 23 jaar en wil graag naturaliseren.
Zijn ouders zijn afkomstig uit Irak. Betrokkene is geboren in een Iraaks vluchtelingenkamp.
Geboorten werden volgens betrokkene niet geregistreerd in de plaats waar het vluchtelingenkamp
stond en evenmin in het kamp zelf. Als hetgeen wordt gesteld door betrokkene inderdaad zo is, is
bij de geboorteakte/bewijsstuk van de geboorteregistratie sprake van bewijsnood, want het
gevraagde document is nooit opgemaakt.
Syrië
Tot 1 oktober 2018 geldt dat in Syrië geboren vreemdelingen tijdelijk geen Syrisch paspoort noch
een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeven te overleggen. De vrijstelling blijft gelden als op het
naturalisatieverzoek na 1 oktober 2018 nog moet worden beslist, al dan niet na een rechterlijke
procedure over het verzoek. Deze maatregel is tijdelijk omdat een groot deel van de Syrische
ambassades in West-Europa is gesloten en de Syrische ambassade in Brussel levert nog maar
beperkt consulaire diensten. Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige
geboorteakte hebben, dan wordt deze door de bevoegde autoriteiten, na de gebruikelijke controle
en akkoordbevinding, geregistreerd in de desbetreffende bevolkingsbasisregistratie.
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Etnisch Armenen uit Azerbeidzjan
Geboorteakte en paspoort
Met ingang van 26 oktober 2015 zijn etnisch Armenen die geboren zijn in Azerbeidzjan, vrijgesteld
van het overleggen van een geboorteakte uit Azerbeidzjan alsook van een Azerbeidzjaans paspoort
(Kamerstuk 19 637, nr. 2072). Van etnisch Armenen uit Azerbeidzjan wordt aangenomen dat zijn in
bewijsnood verkeren nu de Azerbeidzjaanse autoriteiten het (juridische) bezit van de Azerbeidzjaanse nationaliteit in het algemeen niet erkennen als het een etnisch Armeen betreft.
Als de optant bij het afleggen van een optieverklaring stelt etnisch Armeen te zijn kan de gemeente
via de Ketenservice telefoonlijn van de IND hierover navraag doen. Het gegeven dat betrokkene uit
Azerbeidzjan afkomstig is volgt uit de BRP aan de hand van de bij betrokkene geregistreerde
geboorteplaats.
Optanten afkomstig uit een land zonder (erkend) centraal gezag
De optant die vanwege het ontbreken van centraal gezag of door Nederland erkend centraal gezag
in de verblijfsrechtelijke procedure is vrijgesteld van het ‘paspoortvereiste’ en die in het bezit is
van een regulier verblijfsdocument, moet eveneens zijn identiteit en nationaliteit aantonen. Hiertoe
moet de optant documenten overleggen waarover hij wel de beschikking heeft, bijvoorbeeld een
(oud) paspoort, identiteitsbewijs, geboortebewijs en/of huwelijksakte. Conform de ‘Circulaire
legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken, alsmede toepassing DNA-onderzoek in
gevallen waarin bewijsstukken ontbreken’, kan niet om legalisatie en verificatie van deze documenten worden verzocht. Voor de vraag of sprake is van een land zonder (erkend) centraal gezag
kan de burgemeester contact opnemen met de ketenpartnerlijn van de IND.
Optanten, met een reguliere verblijfsvergunning, afkomstig uit niet-erkende staten
Er vindt geen uitwisseling van officiële stukken plaats met staten die door Nederland niet erkend
zijn. De verzoeker mag daarom het naturalisatieverzoek indienen zonder een document (bij
voorbeeld een geboorteakte) uit een dergelijk land. Dit geldt op dit moment voor documenten die
uit Abchazië, Noord-Cyprus, Zuid-Ossetië of Taiwan zouden moeten komen.
Wel moet de verzoeker bij het naturalisatieverzoek een geldig nationaal paspoort overleggen van
het land, waartoe de niet-erkende staat feitelijk behoort. Dit hoeft niet als de verzoeker volgens de
IND voldoende heeft aangetoond dat hij niet kan beschikken over een geldig nationaal paspoort
(bewijsnood). Ook moet de verzoeker daarbij aantonen, dat hij uit het gebied van de niet-erkende
staat afkomstig is.
Staatloze optanten met een reguliere verblijfsvergunning
Vreemdelingen, die in de BRP zijn opgenomen als staatloos, en die in het bezit zijn van een
reguliere verblijfsvergunning, moeten bij hun verzoek om naturalisatie een geboorteakte overleggen. Zij kunnen echter wel tegen problemen aanlopen bij het verkrijgen van een geboorteakte. Als
een verzoeker volgens de BRP staatloos is, wordt bij de vraag of sprake is van bewijsnood mede
betrokken wat de oorzaak is van de staatloosheid. Afhankelijk daarvan kan de aannemelijkheid
worden bepaald of de verzoeker het betreffende document niet kan verkrijgen.
Op www.ind.nl is een rapport uit 2016 opgenomen over staatloosheid in de wereld. Daarin is ook
informatie opgenomen over mogelijkheden van geboorteregistratie bij staatlozen.
Optant die als minderjarige samen met de ouder(s) of zelfstandig een Ranov-vergunning heeft
gekregen
Geboorteakte en paspoort
Met ingang van 1 juni 2021 is de meerderjarige optant, die minderjarig was op de ingangsdatum
van zijn Ranov-verblijfsrecht, vrijgesteld van:
• het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een bewijs van het actuele
bezit van een vreemde nationaliteit);en
• het overleggen van een (buitenlands) geboorteakte/ geboorteregistratiebewijs.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet betrokkene sinds de Ranov-vergunning hoofdverblijf
in Nederland hebben gehad. Dit omdat het huidige verblijfsrecht rechtstreeks moet kunnen
worden herleid tot de eerder verstrekte Ranov-vergunning.
Voorbeeld 1
Betrokkene heeft een Ranov-vergunning gekregen en was op de ingangsdatum (vaak 15 juni 2007)
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minderjarig. Betrokkene is op dit moment meerderjarig. Betrokkene is vrijgesteld van het
overleggen van de hiervoor genoemde documenten.
Voorbeeld 2
Betrokkene is als minderjarige Nederland ingereisd. Betrokkene was meerderjarig op de ingangsdatum (vaak 15 juni 2007) van zijn Ranov-verblijfsrecht. Betrokkene is niet vrijgesteld van het
overleggen van de hiervoor genoemde documenten.
Voorbeeld 3
Betrokkene is geboren na Ranov-vergunning verlening aan de ouder(s). Betrokkene heeft zelf geen
Ranov-vergunning, maar een reguliere verblijfsvergunning voor verblijf bij ouder(s) gekregen.
Als betrokkene meerderjarig wordt, is betrokkene niet vrijgesteld van het overleggen van een
geldig buitenlands paspoort. Omdat betrokkene is geboren in Nederland, zal hij wel beschikken
over een geboorteakte.
Geen bewijsnood
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de
onderstaande omstandigheden:
• de verzoeker beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum
van de verleende reguliere verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de
autoriteiten van het land van herkomst;
• op verzoek van de verzoeker een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de
autoriteiten waarvan de optant de nationaliteit bezit betrokken waren; of
• de verzoeker vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit.
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks één van bovenstaande omstandigheden zich
heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood.
Artikel 4:84 Awb
Indien er geen bewijsnood wordt aangenomen dan kan beoordeeld worden of de zaak ingewilligd
kan worden met toepassing van artikel 4:84 Awb. Dit houdt in dat er bezien wordt in hoeverre het
in het individuele geval bij reguliere vergunninghouders wegens bijzondere omstandigheden
onredelijk is om vast te houden aan de hierbovenstaande beleidsregels.
B
6a-1. Toelichting ad artikel 6a, eerste lid komt te luiden:
De in artikel 6, derde lid, bedoelde bevestiging wordt geweigerd indien de vreemdeling als
bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e, een andere nationaliteit bezit en niet het mogelijke heeft
gedaan om die nationaliteit te verliezen dan wel niet bereid is het mogelijke te zullen doen om, na
de totstandkoming van de bevestiging, die nationaliteit te verliezen, tenzij dit redelijkerwijs niet
kan worden verlangd.
Een vreemdeling die een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder e, RWN aflegt
(vanaf het vierde levensjaar toelating en hoofdverblijf in een land van het Koninkrijk), moet in
beginsel afstand doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. Dit is alleen anders als het doen van
afstand redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden. Daarnaast zijn er categorieën optanten
waarop het vereiste van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit niet van toepassing is (zie
artikel 6a, tweede lid, RWN).
Gronden om geen afstand van de oorspronkelijke nationaliteit te vragen of te hoeven doen.
Een optant die in beginsel afstandsplichtig is, hoeft als één van de onderstaande situaties zich
voordoet toch geen afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit:
1. de optant die door verkrijging van het Nederlanderschap zijn oorspronkelijke nationaliteit
automatisch verliest;
2. de optant die onderdaan is van een staat die niet toestaat dat afstand van die nationaliteit
wordt gedaan;
3. de optant die volgens de wetgeving van het land waarvan hij de nationaliteit bezit eerst afstand
van die nationaliteit kán doen nadat hij Nederlander is geworden. Na de verkrijging van het
Nederlanderschap dient de optant wél afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit;
4. de optant die voor het doen van afstand van zijn oorspronkelijke nationaliteit een zodanig hoog
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bedrag moet betalen dat hij een substantieel financieel nadeel zal lijden;
5. de optant die door het doen van afstand vermogensrechtelijke rechten zal verliezen, waardoor
hij een substantieel financieel nadeel zal lijden;
6. de optant die eerst afstand van zijn oorspronkelijke nationaliteit kan doen, nadat hij in het land
waarvan hij de nationaliteit bezit zijn militaire dienstplicht heeft verricht of deze heeft afgekocht;
7. de optant van wie niet kan worden verlangd dat hij contact opneemt met de autoriteiten van de
staat waarvan hij de nationaliteit bezit;
8. de optant die bijzondere en objectief waardeerbare redenen heeft om geen afstand te doen van
zijn oorspronkelijke nationaliteit;
9. de optant die onderdaan is van een staat welke niet door Nederland wordt erkend;
10. de meerderjarige optant die minderjarig was op de ingangsdatum van zijn Ranovverblijfsrecht;
11. de optant die onderdaan is van een staat die partij is bij het zogenaamde Tweede Protocol;
12. de optant die is geboren in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten en daar zijn hoofdverblijf heeft ten tijde van de optieverklaring;
13. de optant die is gehuwd met een Nederlander;
14. de optant die in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten is erkend als vluchteling.
Voor de toelichtingen wordt verwezen naar artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, RWN, paragraaf
3. Zie tevens artikel 6 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap.
Een optant die in de BRP is ingeschreven als staatloze en daarom wordt aangemerkt als staatloze
in de zin van de RWN (zie de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder f, RWN), kan
logischerwijs geen afstand doen. Hij wordt immers door geen enkele staat als onderdaan
beschouwd. Dit geldt niet voor een optant die in de BRP is ingeschreven als zijnde van onbekende
nationaliteit, omdat zijn nationaliteit niet kan worden vastgesteld (zie de toelichting bij artikel 1,
eerste lid, aanhef en onder f, RWN). Hij zal in de meeste gevallen immers wel in het bezit zijn van
een nationaliteit. Pas als deze optant aan de hand van de daarvoor geldende regels (artikel 2.15
Wet BRP) in de BRP wordt opgenomen als zijnde staatloos, kan worden aangenomen dat hij geen
afstand van een nationaliteit kan doen.
C
7 Toelichting ad artikel 7, paragraaf 3.5.5., RWN komt te luiden:

Paragraaf 3.5.5. Bewijsnood of inwilliging met toepassing van art. 4:84 Awb: geldig
buitenlands reisdocument (paspoort) en of geboorteakte
De houder van een reguliere verblijfsvergunning is op grond van artikel 7 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap (RWN) en de lagere regelgeving, als hoofdregel verplicht om bij het indienen
van een naturalisatieverzoek zijn identiteit en nationaliteit aan te tonen. Dit moet hij doen met een
gelegaliseerde of van een apostillestempel voorziene geboorteakte alsmede met een geldig
buitenlands paspoort. Van deze hoofdregel wordt afgeweken als sprake is van bewijsnood dan wel
als het in het individuele geval het onevenredig zou zijn om vast te houden aan de hoofdregel.
Bewijsnood akten van de burgerlijke stand
Inzake buitenlandse akten van de burgerlijke stand wordt bewijsnood aangenomen als:
– Het bewuste document nooit is opgemaakt omdat in het desbetreffende land nimmer
geboorteakten worden/werden opgemaakt;
– Het bewuste document wel is opgemaakt, maar het register waarin het was opgenomen, is
verloren gegaan;
– Op basis van een ambtsbericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is besloten om
vanwege de politieke situatie in een land (tijdelijk) niet te verlangen dat in dat land akten (of
andere bewijsstukken) worden overgelegd.
Bewijsnood geldig buitenlands paspoort
Inzake een buitenlands paspoort wordt bewijsnood aangenomen als:
– Betrokkene staatloos is;
– Op basis van een ambtsbericht van BZ is besloten om vanwege de politieke situatie in een land
(tijdelijk) niet te verlangen dat van dat land een geldig reisdocument wordt overgelegd.

De verzoeker, niet zijnde houder van een verblijfsvergunning asiel, die zich erop beroept dat hij
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door de autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is (of waar hij geboren is), niet of niet
meer in het bezit kan worden gesteld van een geldig buitenlands reisdocument en/of geboorteakte,
toont dat op volgende wijze aan. De verzoeker legt een schriftelijke verklaring over van de
autoriteiten van het land waarvan hij onderdaan is (of waar hij geboren is), waarin gemotiveerd
wordt aangegeven waarom de verzoeker niet in het bezit wordt gesteld van een geldig buitenlands
reisdocument (paspoort) en/of geboorteakte.
Als er geen verklaring is van de buitenlandse autoriteiten waarom de verzoeker niet in het bezit
wordt gesteld van een geldig buitenlands reisdocument en/of geboorteakte, toont hij met andere,
objectieve en verifieerbare bewijsstukken aan wat hij heeft gedaan om in het bezit te komen van
deze documenten. Deze bewijsstukken worden in het naturalisatiedossier gevoegd. De IND beslist
vervolgens of voldoende is aangetoond dat de verzoeker niet of niet meer in het bezit kan worden
gesteld van het gevraagde document. De bewijsstukken mogen bij de indiening van het verzoek
om naturalisatie in principe niet ouder zijn dan zes maanden.
Voorbeeld 1 bewijsnood
Een Vietnamese wil Nederlander worden, maar heeft geen Vietnamees paspoort en geen
geboorteakte. Zij vraagt bij de Vietnamese ambassade een paspoort en geboorteakte aan. Zij krijgt
twee verklaringen dat deze documenten niet kunnen worden gegeven. In de verklaringen staat als
reden: ‘after you left the locality without declaration, therefore we did not have any record’. Dit
betekent dat de autoriteiten geen registratie meer hebben van betrokkene, omdat zij zich niet heeft
afgemeld toen zij wegging uit Vietnam. Daarnaast is bekend dat Vietnamezen die langer dan twee
jaar in het buitenland wonen, verwijderd worden uit de HuKau. Vietnamezen die niet meer in de
HuKau staan, kunnen alleen documenten krijgen als zij eerst opnieuw zijn geregistreerd. Dit kan
alleen als zij zelf naar Vietnam gaan.
In dit geval kan bewijsnood worden verleend omdat er verklaringen zijn van de Vietnamese
overheid en er ook geen twijfel is over de identiteit van betrokkene.
Voorbeeld 2 bewijsnood
Verzoeker heeft zich gewend tot de ambassade van het land waarvan hij onderdaan is. Hij heeft
daar verzocht in het bezit te worden gesteld van een geboorteakte teneinde zijn identiteit aan te
tonen bij de indiening van zijn verzoek om naturalisatie. Van de ambassade heeft betrokkene een
brief ontvangen waarin is opgenomen dat hij door de ambassade niet in het bezit kan worden
gesteld van de geboorteakte, aangezien deze enkel door de bevoegde instanties in het land van
herkomst kunnen worden afgegeven, met een verwijzing naar de afgevende instantie. Naar
aanleiding van deze brief heeft verzoeker geen actie ondernomen, maar legt hij de brief bij de IND
over als zijnde een bewijsstuk van bewijsnood. In dit geval is géén sprake van bewijsnood omdat
de geboorteakte in beginsel kan worden geleverd, de buitenlandse overheid functioneert voor de
afgifte ervan. Daarnaast heeft betrokkene zich niet tot de juiste instantie gericht.
Voorbeeld 3 bewijsnood
Betrokkene heeft regulier verblijfsrecht gekregen, nadat haar asielverzoek was afgewezen. Bij het
verkrijgen van die reguliere verblijfsvergunning werd zij indertijd vrijgesteld van het paspoortvereiste. Bij het indienen van het verzoek om naturalisatie overlegt zij nu een Engelstalige verklaring
van de ambassade van het land van herkomst. Uit de verklaring blijkt dat betrokkene een geboorteakte heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst.
Daar is echter gebleken dat haar geboortegegevens onvindbaar zijn in de betreffende archieven.
Deze verklaring op zich is niet voldoende om bewijsnood aan te tonen. Het zou immers kunnen dat
betrokkene niet werkelijk geboren is in het land waar zij vandaan stelt te komen. Slechts wanneer
er geen indicaties zijn dat betrokkene wellicht afkomstig is uit een ander land dan gesteld en
wanneer de gegevens van betrokkene op de verklaring overeenkomen met de gegevens die zij
eerder op heeft gegeven bij het indienen van haar asielverzoek en bij het afleggen van de VOE kan
op grond van een dergelijke verklaring eventueel bewijsnood aangenomen worden. Andere
stukken (zoals een schooldiploma of een doopakte uit het land van herkomst) waar ook dezelfde
gegevens op vermeld staan, zouden het in dit geval makkelijker maken om het beroep op
bewijsnood te accepteren.
Voorbeeld 4 bewijsnood
Betrokkene heeft in 2007 samen met zijn ouders regulier verblijfsrecht gekregen, waarbij sprake
was van vrijstelling van het ‘paspoortvereiste’. Inmiddels is hij 23 jaar en wil graag naturaliseren.
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Zijn ouders zijn afkomstig uit Irak. Betrokkene is geboren in een Iraaks vluchtelingenkamp.
Geboorten werden volgens betrokkene niet geregistreerd in de plaats waar het vluchtelingenkamp
stond en evenmin in het kamp zelf. Als hetgeen wordt gesteld door betrokkene inderdaad zo is, is
bij de geboorteakte/bewijsstuk van de geboorteregistratie sprake van bewijsnood, want het
gevraagde document is nooit opgemaakt.
Syrië
Tot 1 oktober 2018 geldt dat in Syrië geboren vreemdelingen tijdelijk geen Syrisch paspoort noch
een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeven te overleggen. De vrijstelling blijft gelden als op het
naturalisatieverzoek na 1 oktober 2018 nog moet worden beslist, al dan niet na een rechterlijke
procedure over het verzoek. Deze maatregel is tijdelijk omdat een groot deel van de Syrische
ambassades in West-Europa is gesloten en de Syrische ambassade in Brussel levert nog maar
beperkt consulaire diensten. Mocht een in Syrië geboren vreemdeling wel een uit Syrië afkomstige
geboorteakte hebben, dan wordt deze door de bevoegde autoriteiten, na de gebruikelijke controle
en akkoordbevinding, geregistreerd in de desbetreffende bevolkingsbasisregistratie.
Etnisch Armenen uit Azerbeidzjan
Geboorteakte en paspoort
Met ingang van 26 oktober 2015 zijn etnisch Armenen die geboren zijn in Azerbeidzjan, vrijgesteld
van het overleggen van een geboorteakte uit Azerbeidzjan alsook van een Azerbeidzjaans paspoort
(Kamerstuk 19 637, nr. 2072). Van etnisch Armenen uit Azerbeidzjan wordt aangenomen dat zijn in
bewijsnood verkeren nu de Azerbeidzjaanse autoriteiten het (juridische) bezit van de Azerbeidzjaanse nationaliteit in het algemeen niet erkennen als het een etnisch Armeen betreft.
Bij het in ontvangstnemen van het naturalisatieverzoek beoordeelt de gemeente niet of de
verzoeker daadwerkelijk etnisch Armeniër is. Bij het behandelen van het naturalisatieverzoek zal de
IND aan de hand van het vreemdelingenrechtelijke dossier onderzoeken of de verzoeker etnisch
Armeens is en afkomstig uit Azerbeidzjan. Het gegeven dat betrokkene uit Azerbeidzjan afkomstig
is, volgt uit de BRP aan de hand van de bij betrokkene geregistreerde geboorteplaats.
Reguliere verzoekers afkomstig uit een land zonder (erkend) centraal gezag
De verzoeker die vanwege het ontbreken van centraal gezag of door Nederland erkend centraal
gezag in de verblijfsrechtelijke procedure is vrijgesteld van het ‘paspoortvereiste’ en die in het
bezit is van een regulier verblijfsdocument, moet eveneens zijn identiteit en nationaliteit aantonen.
Hiertoe overlegt de verzoeker documenten waarover hij wel de beschikking heeft, bijvoorbeeld een
(oud) paspoort, identiteitsbewijs, geboortebewijs en/of huwelijksakte. Conform de ‘Circulaire
legalisatie en verificatie buitenlandse bewijsstukken, alsmede toepassing DNA-onderzoek in
gevallen waarin bewijsstukken ontbreken’, kan niet om legalisatie en verificatie van deze documenten worden verzocht. Voor de vraag of sprake is van een land zonder (erkend) centraal gezag
kan de burgemeester contact opnemen met de ketenpartnerlijn van de IND.
Reguliere verzoekers afkomstig uit niet-erkende staten
Er vindt geen uitwisseling van officiële stukken plaats met staten die door Nederland niet erkend
zijn. De verzoeker mag daarom het naturalisatieverzoek indienen zonder een document (bij
voorbeeld een geboorteakte) uit een dergelijk land. Dit geldt op dit moment voor documenten die
uit Abchazië, Noord-Cyprus, Zuid-Ossetië of Taiwan zouden moeten komen.
Wel moet de verzoeker bij het naturalisatieverzoek een geldig nationaal paspoort overleggen van
het land, waartoe de niet-erkende staat feitelijk behoort. Dit hoeft niet als de verzoeker volgens de
IND voldoende heeft aangetoond dat hij niet kan beschikken over een geldig nationaal paspoort
(bewijsnood). Ook moet de verzoeker daarbij aantonen, dat hij uit het gebied van de niet-erkende
staat afkomstig is.
Staatlozen met een reguliere verblijfsvergunning
Vreemdelingen, van wie is vastgesteld dat zij als staatloos moeten worden aangemerkt, en die in
het bezit zijn van een reguliere verblijfsvergunning, moeten bij hun verzoek om naturalisatie een
geboorteakte overleggen. Zij kunnen echter wel tegen problemen aanlopen bij het verkrijgen van
een geboorteakte. Als een verzoeker vastgesteld staatloos is, wordt bij de vraag of sprake is van
bewijsnood mede betrokken wat de oorzaak is van de staatloosheid. Afhankelijk daarvan kan de
aannemelijkheid worden bepaald of de verzoeker de betreffende documenten niet kan verkrijgen.
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Op www.ind.nl is een rapport uit 2016 opgenomen over staatloosheid in de wereld. Daarin is ook
informatie opgenomen over mogelijkheden van geboorteregistratie bij staatlozen.
Verzoeker die als minderjarige samen met de ouder(s) of zelfstandig een Ranov-vergunning heeft
gekregen
Geboorteakte en paspoort
Met ingang van 1 juni 2021 is de meerderjarige verzoeker, die minderjarig was op de ingangsdatum van zijn Ranov-verblijfsrecht, vrijgesteld van:
• het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een bewijs van het actuele
bezit van een vreemde nationaliteit);en
• het overleggen van een (buitenlands) geboorteakte/ geboorteregistratiebewijs.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de verzoeker sinds de Ranov-vergunning hoofdverblijf
in Nederland hebben gehad. Dit omdat het huidige verblijfsrecht rechtstreeks moet kunnen
worden herleid tot de eerder verstrekte Ranov-vergunning.
Voorbeeld 1
Betrokkene heeft een Ranov-vergunning gekregen en was op de ingangsdatum (vaak 15 juni 2007)
minderjarig. Betrokkene is op dit moment meerderjarig. Betrokkene is vrijgesteld van het
overleggen van de hiervoor genoemde documenten.
Voorbeeld 2
Betrokkene is als minderjarige Nederland ingereisd. Betrokkene was meerderjarig op de ingangsdatum (vaak 15 juni 2007) van zijn Ranov-verblijfsrecht. Betrokkene is niet vrijgesteld van het
overleggen van de hiervoor genoemde documenten.
Voorbeeld 3
Betrokkene is geboren na Ranov-vergunning verlening aan de ouder(s). Betrokkene heeft zelf geen
Ranov-vergunning, maar een reguliere verblijfsvergunning voor verblijf bij ouder(s) gekregen.
Als betrokkene meerderjarig wordt, is betrokkene niet vrijgesteld van het overleggen van een
geldig buitenlands paspoort. Omdat betrokkene is geboren in Nederland, zal hij wel beschikken
over een geboorteakte.
Geen bewijsnood
In principe wordt geen bewijsnood aangenomen indien gebleken is dat sprake is van één van de
onderstaande omstandigheden:
• de verzoeker beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum
van de verleende reguliere verblijfsvergunning aan hem in persoon is afgegeven door de
autoriteiten van het land van herkomst;
• op verzoek van de verzoeker een rechtsfeit of rechtshandeling heeft plaatsgevonden waarbij de
autoriteiten waarvan de optant de nationaliteit bezit betrokken waren; of
• de verzoeker vrijwillig naar het land van herkomst is gereisd, waarvan hij de nationaliteit bezit.
Er kunnen echter omstandigheden zijn dat ondanks één van bovenstaande omstandigheden zich
heeft voorgedaan, toch sprake is van bewijsnood.
Artikel 4:84 Awb
Indien er geen bewijsnood wordt aangenomen dan kan beoordeeld worden of de zaak ingewilligd
kan worden met toepassing van artikel 4:84 Awb. Dit houdt in dat er bezien wordt in hoeverre het
in het individuele geval bij reguliere vergunninghouders wegens bijzondere omstandigheden
onredelijk is om vast te houden aan de hierbovenstaande beleidsregels.
D
9-1-b Toelichting ad artikel 9-1-b, paragraaf 3 komt te luiden:
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paragraaf 3. Uitzonderingscategorieën
Niet alle verzoekers zijn verplicht om afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit(en). In
artikel 9, derde lid, RWN wordt een viertal uitzonderingen genoemd. Daarnaast zijn er vreemdelingen van wie redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij afstand doen van hun oorspronkelijke
nationaliteit(en) (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, RWN). Samengevat komt het erop neer dat
de hieronder genoemde categorieën verzoekers geen afstand hoeven te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit:
1. de verzoeker die door de naturalisatie tot Nederlander zijn oorspronkelijke nationaliteit
automatisch verliest;
2. de verzoeker die onderdaan is van een staat die niet toestaat dat afstand van die nationaliteit
wordt gedaan;
3. de verzoeker die volgens de wetgeving van het land waarvan hij de nationaliteit bezit eerst
afstand van die nationaliteit kán doen nadat hij is genaturaliseerd. Na de totstandkoming van
de naturalisatie dient de verzoeker wél afstand te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit;
4. de verzoeker die voor het doen van afstand van zijn oorspronkelijke nationaliteit een zodanig
hoog bedrag moet betalen dat hij een substantieel financieel nadeel zal lijden;
5. de verzoeker die door het doen van afstand vermogensrechtelijke rechten zal verliezen,
waardoor hij een substantieel financieel nadeel zal lijden;
6. de verzoeker die eerst afstand van zijn oorspronkelijke nationaliteit kan doen, nadat hij in het
land waarvan hij de nationaliteit bezit zijn militaire dienstplicht heeft verricht of deze heeft
afgekocht;
7. de verzoeker van wie niet kan worden verlangd dat hij contact opneemt met de autoriteiten van
de Staat waarvan hij de nationaliteit bezit;
8. de verzoeker die bijzondere en objectief waardeerbare redenen heeft om geen afstand te doen
van zijn oorspronkelijke nationaliteit;
9. de verzoeker die onderdaan is van een staat welke niet door Nederland wordt erkend;
10. de meerderjarige verzoeker die minderjarig was op de ingangsdatum van zijn Ranovverblijfsrecht;
11. de verzoeker die onderdaan is van een staat die partij is bij het zogenaamde Tweede Protocol
(zie hierna);
12. de verzoeker die is geboren in Nederland, Curaçao en Sint Maarten of Aruba en daar zijn
hoofdverblijf heeft ten tijde van het indienen van het verzoek om naturalisatie;
13. de verzoeker is gehuwd met een Nederlander;
14. de verzoeker die in Nederland, Curaçao en Sint Maarten of Aruba is erkend als vluchteling.
Hieronder worden de uitzonderingscategorieën 1 tot en met 10 toegelicht. De overige vier
categorieën worden behandeld bij artikel 9, derde lid, RWN.
E
9-1-b Toelichting ad artikel 9-1-b, paragraaf 3.10 wordt toegevoegd en komt te luiden:

Paragraaf 3.10 Meerderjarige verzoeker die minderjarig was op de ingangsdatum van zijn
Ranov-verblijfsrecht
Met ingang van 1 juni 2021 is de meerderjarige verzoeker, die minderjarig was op de ingangsdatum van zijn Ranov-verblijfsrecht en sinds de Ranov-vergunning zijn hoofdverblijf in Nederland
heeft gehad, vrijgesteld van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit
(en daarvan een bewijsstuk te overleggen).

De verzoeker hoeft geen bereidheidsverklaring tot afstand van de oorspronkelijke nationaliteit
(model 2.4) te ondertekenen.
ARTIKEL II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2021.
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Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 25 mei 2021
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W.H.M. Beaujean
directeur-generaal Migratie

10

Staatscourant 2021 nr. 27292

28 mei 2021

TOELICHTING
Algemeen
De Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV) is ook wel bekend onder de
term pardonregeling. Deze regeling was bedoeld voor vreemdelingen die onder de oude Vreemdelingenwet (dus voor 1 april 2001) een asielaanvraag hebben ingediend en sindsdien ononderbroken in
Nederland hebben verbleven. Deze vreemdelingen kwamen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een reguliere verblijfsvergunning, die bekend is als de Ranov-vergunning.
Op 20 april 2021 is de motie van de leden van Jasper van Dijk en Kuik aangenomen (Kamerstuk
19 637, nr. 2709). Deze motie gaat over het nader onderzoek naar door Ranov-vergunninghouders
ervaren knelpunten bij een naturalisatieverzoek.
De strekking van de motie is om het gezamenlijke WODC/IND-onderzoek te schrappen en direct
uitvoering te geven aan de motie van 4 februari 2021 van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg
(Kamerstuk 35 483, nr. 68). In deze laatste motie is voorgesteld om voor Ranov-vergunninghouders in
de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap een vrijstelling op te
nemen van de voor reguliere vreemdelingen geldende documenteneis.
Bij brief van 26 april 2021 (Kamerstuk 19 637, nr. 2725) heeft de Staatssecretaris van Justitie en
Veiligheid, de Tweede Kamer meegedeeld dat met ingang van 1 juni 2021 de nog nietgenaturaliseerde 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 vrijgesteld wordt van:
• het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een bewijs van het actuele
bezit van een vreemde nationaliteit);
• het overleggen van een (buitenlands) geboorteakte/ geboorteregistratiebewijs; en
• de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit (en daarvan een bewijsstuk
te overleggen).
De overige optie- en naturalisatievoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.
Met dit WBN is het aangegeven beleid in de HRWN (artikel 6-3, paragraaf 2.2.5.5, artikel 6a-1,
paragraaf 3, artikel 7, paragraaf 3.5.5, artikel 9-1-b, de paragrafen 3 en 3.10) opgenomen.

Artikelsgewijs
A
Artikel 6-3 Paragraaf 2.2.5.5. HRWN is aangepast en in lijn gebracht met het beleid als opgenomen in
de genoemde brief aan de Tweede Kamer. Met ingang van 1 juni 2021 is de meerderjarige optant, die
minderjarig was op de ingangsdatum van zijn Ranov-verblijfsrecht en sinds de Ranovvergunningverlening zijn hoofdverblijf in Nederland heeft gehad, vrijgesteld van:
• het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een bewijs van het actuele
bezit van een vreemde nationaliteit);en
• het overleggen van een (buitenlands) geboorteakte/ geboorteregistratiebewijs.

B
In de toelichting ad artikel 6a, eerste lid HRWN is een nieuwe uitzonderingscategorie opgenomen die
geen afstand hoeft te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. In lijn met de eerdergenoemde
Kamerbrief is toegevoegd: de meerderjarige optant die minderjarig was op de ingangsdatum van zijn
Ranov-verblijfsrecht.
Dit omdat met ingang van 1 juni 2021 de 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 is vrijgesteld van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit (en daarvan een bewijsstuk te overleggen).

C
Artikel 7, paragraaf 3.5.5. HRWN is aangepast en in lijn gebracht met het beleid als opgenomen in de
hiervoor genoemde brief aan de Tweede Kamer. Met ingang van 1 juni 2021 is de meerderjarige
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verzoeker, die minderjarig was op de ingangsdatum van zijn Ranov-verblijfsrecht en sinds de
Ranov-vergunningverlening zijn hoofdverblijf in Nederland heeft gehad, vrijgesteld van:
• het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een bewijs van het actuele
bezit van een vreemde nationaliteit);en
• het overleggen van een (buitenlands) geboorteakte/ geboorteregistratiebewijs.

D
In de toelichting ad artikel 9-1-b, paragraaf 3 HRWN is een nieuwe uitzonderingscategorie opgenomen
die geen afstand hoeft te doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. In lijn met de eerdergenoemde
Kamerbrief is namelijk toegevoegd: de meerderjarige verzoeker die minderjarig was op de ingangsdatum van zijn Ranov-verblijfsrecht.

E
Aan de Toelichting ad artikel 9-1-b, is paragraaf 3.10 toegevoegd. In deze paragraaf is opgenomen dat
met ingang van 1 juni 2021 de meerderjarige verzoeker, die minderjarig was op de ingangsdatum van
zijn Ranov-verblijfsrecht en sinds de Ranov-vergunningverlening zijn hoofdverblijf in Nederland heeft
gehad, is vrijgesteld van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit (en
daarvan een bewijsstuk te overleggen).
De verzoeker is niet verplicht om de bereidheidsverklaring tot afstand van de oorspronkelijke
nationaliteit (model 2.4) te ondertekenen.
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze,
J.W.H.M. Beaujean
directeur-generaal Migratie
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