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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 21 september 

2021, nummer WBN 2021/8, 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, de Circulaire optie/naturalisatieverzoeken in het 
buitenland;

Besluit:

ARTIKEL I 

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 wordt als volgt 
gewijzigd:

A

1-1-c Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c, HRWN komt te luiden:

1-1-c. Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c 

Voor de toepassing van deze Rijkswet wordt verstaan onder moeder: de vrouw tot wie het kind, 

anders dan door adoptie, in de eerste graad in opgaande lijn in familierechtelijke betrekking staat.

Deze bepaling luidt zo sinds 1 april 2014. Op die dag is Boek 1 BW gewijzigd in verband met het 
ontstaan van het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door 
adoptie. Op grond van artikel 1:198 BW verkrijgt met ingang van 1 april 2014 de vrouwelijke 
partner van de moeder op basis van afstammingsrecht het juridisch ouderschap. Dit betekent dat 
deze vrouwelijke partner van de moeder, anders dan door adoptie, juridisch ouder kan worden 
buiten de rechter om: van rechtswege of door erkenning. Daarnaast kan zij ook op grond van 
artikel 1:207 BW (nieuw) het juridisch ouderschap verkrijgen door gerechtelijke vaststelling van het 
ouderschap.
Artikel 1:198, eerste lid BW luidt sinds 1 april 2014: Moeder van een kind is de vrouw:
a. uit wie het kind is geboren;
b. die op het tijdstip van de geboorte van het kind is gehuwd of door een geregistreerd partner-

schap is verbonden met de vrouw uit wie het kind is geboren, indien dit kind is verwekt door 
kunstmatige donorbevruchting als bedoeld in artikel 1, onder c, sub 1, van de Wet donorgege-
vens kunstmatige bevruchting en een door de stichting, bedoeld in die wet, ter bevestiging 
hiervan afgegeven verklaring is overgelegd, waaruit blijkt dat de identiteit van de donor aan de 
vrouw bij wie de kunstmatige donorbevruchting heeft plaatsgevonden onbekend is, tenzij de 
laatste zin van dit onderdeel of de eerste zin van artikel 199, onder b, geldt. De verklaring dient 
bij de aangifte van de geboorte te worden overgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand en werkt terug tot aan de geboorte van het kind. Indien het huwelijk of geregistreerd 
partnerschap na de kunstmatige donorbevruchting en voor de geboorte van het kind is 
ontbonden door de dood van de echtgenote of geregistreerde partner van de vrouw uit wie het 
kind is geboren, is de overleden echtgenote of geregistreerde partner eveneens moeder van 
het kind als de voornoemde verklaring wordt overgelegd bij de aangifte van de geboorte van 
het kind, zelfs indien de vrouw uit wie het kind is geboren was hertrouwd of een nieuw 
partnerschap had laten registreren;

c. die het kind heeft erkend;
d. wier ouderschap gerechtelijk is vastgesteld; of
e. die het kind heeft geadopteerd.

Tot 1 april 2014 luidde artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c Rijkswet op het Nederlanderschap:
c. moeder:  de vrouw die het kind ter wereld heeft gebracht.

Definitie familierechtelijke betrekking(en)

Een minderjarige staat volgens Nederlands recht in familierechtelijke betrekking met één ouder 
dan wel in familierechtelijke betrekkingen met twee ouders. Het begrip ‘familierechtelijke 
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betrekking’ doelt slechts op de familierechtelijke band, en dat is de juridische afstammingsrelatie 
(juridische afstammingsband) met de ouder (zie artikelen 1:197-1:199 BW). Andere juridische 
aspecten van ouderschap, zoals namenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichting, gezagsrecht etc, 
vallen niet onder het begrip ‘familierechtelijke betrekking’.

B

1-1-d. Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN wordt toegevoegd en komt te 
luiden:

1-1-d Toelichting ad artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d 

Voor de toepassing van deze Rijkswet wordt verstaan onder vader: de man tot wie het kind, 

anders dan door adoptie, in de eerste graad in opgaande lijn in familierechtelijke betrekking staat.

Definitie familierechtelijke betrekking(en)

Voor de betekenis van het begrip familierechtelijke betrekkingen in deze paragraaf wordt verwezen 
naar de definitie, zoals die is opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c RWN.

C

5-alg Toelichting ad artikel 5, HRWN komt te luiden:

5-alg. Toelichting algemeen 

Per 1 april 2003 zijn in het toenmalige artikel 5 RWN de woorden ‘de adoptief-vader of adoptief-
moeder’ gewijzigd in: ‘ten minste één der adoptiefouders’, zulks in verband met de mogelijkheid 
van adoptie door personen van hetzelfde geslacht.
Verder zijn op die datum de termijnen in het toenmalige eerste en derde lid van artikel 5 RWN 
aangepast aan de per 1 januari 2002 gewijzigde termijnen voor beroep en cassatie in verzoek-
schriftprocedures (zie artikel 358 respectievelijk artikel 426 WBRv).

Op 1 januari 2004 is artikel 5 RWN vervangen door de artikelen 5, 5a, 5b en 5c RWN (zie Stb. 2003, 
284). Vernummering van artikel 5 RWN, zoals dat artikel gold vanaf 1 oktober 1998 (Stb. 1998, 303), 
werd nodig geacht in verband met de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van de Wet conflicten-
recht adoptie (Stb. 2003, 283).

Definitie familierechtelijke betrekking(en)

Voor de betekenis van het begrip familierechtelijke betrekkingen in deze paragraaf wordt verwezen 
naar de definitie, zoals die is opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c en d 
RWN en in paragraaf ‘5a-alg Toelichting algemeen’ bij de toelichting op artikel 5a RWN.

Verklaring voor recht afgegeven voor 1 oktober 1998

Omstreeks 1997 is geoordeeld dat ook sprake is van verwerving van het Nederlanderschap door 
de minderjarige, indien door een Nederlandse rechter een verklaring voor recht werd afgegeven, 
inhoudende dat een buiten het Koninkrijk totstandgekomen adoptie rechtswerking binnen het 
Nederlandse recht heeft, én ten minste één van de adoptiefouders Nederlander was op het 
moment van de verklaring voor recht. Dit standpunt is met ingang van 1 oktober 1998 verlaten1).
Voor buitenlandse adopties van vóór 1 oktober 1998 geldt het volgende.

Op grond van artikel 5 RWN, zoals dit artikel luidde tot 1 oktober 1998, heeft ook het Nederlander-
schap verkregen de minderjarige vreemdeling ten aanzien van wie (cumulatief):
– vóór 1 oktober 1998; én
– een verklaring voor recht door een Nederlandse rechter is gegeven
– inhoudende dat de buiten het Koninkrijk totstandgekomen adoptie rechtswerking binnen het 

Nederlandse recht heeft; én
– waarbij op het moment van de afgifte van de verklaring voor recht ten minste één van de 

adoptiefouders Nederlander was.

1 ) Zie in dit verband Handleiding RWN 1999, TBN 2000/4, van 22 september 2000, Stc. 2000, 200 van 16 oktober 2000.
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Toelichting artikel 5 RWN 2004

Per 1 april 2003 is de wijze van vaststelling van de dag, waarop het Nederlanderschap door 
adoptie verkregen wordt, anders geformuleerd. Vóór 1 april 2003 was bepaald, dat het Nederlan-
derschap verkregen werd op de dag dat de rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde had 
gekregen. De huidige, daarvan afwijkende, formulering houdt verband met het feit dat, sinds het 
procesrecht in zaken van personen- en familierecht op 1 april 1995 gewijzigd is, een adoptiebe-
schikking strikt genomen niet meer in kracht van gewijsde gaat, aangezien er altijd een kleine kans 
bestaat dat een onbekende belanghebbende alsnog hoger beroep instelt.

Het in Nederland, Curaçao en Sint Maarten bij rechterlijke uitspraak geadopteerde kind van 
vreemde nationaliteit verkrijgt het Nederlanderschap indien het op de dag van de uitspraak in 
eerste aanleg minderjarig is en ten minste één van de adoptiefouders Nederlander is:
– op de eerste dag na een periode van drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak in 

eerste aanleg, of
– indien hoger beroep is ingesteld: op de eerste dag na een periode van drie maanden, te 

rekenen van de dag van de uitspraak in hoger beroep, of
– indien beroep in cassatie is ingesteld: op de dag van de uitspraak in cassatie.

Afhankelijk van de omstandigheden verkrijgt het kind het Nederlanderschap op één van de dagen, 
genoemd achter de bovenstaande aandachtstekens. Dit is de datum waarop de rechterlijke 
uitspraak in het algemeen niet meer open staat voor beroep.

Zou na het tijdstip van verkrijging van het Nederlanderschap alsnog tegen de adoptiebeschikking 
met succes beroep of beroep in cassatie worden ingesteld (door een destijds onbekende belang-
hebbende), dan gaat, mits het kind dan nog minderjarig is, in principe het verkregen Nederlander-
schap verloren op grond van artikel 14, zesde (tot 1 maart 2017 het tweede) lid, RWN (zie voor 
verlies van het Nederlanderschap door het vervallen van de familierechtelijke betrekking waaraan 
het wordt ontleend, de toelichting bij artikel 14, zesde lid).

Voorbeeld

Bij beschikking van de rechtbank Dordrecht van 9 januari 2004 is A (geboren 15 maart 1986), van 
vreemde nationaliteit, geadopteerd door twee Nederlanders. Tegen de uitspraak wordt hoger 
beroep ingesteld, echter zonder succes. De uitspraak in hoger beroep is van 12 juli 2004. Tegen die 
uitspraak wordt geen beroep in cassatie ingesteld.

Ingevolge artikel 5 RWN, verkrijgt A het Nederlanderschap op 13 oktober 2004 (dat is de eerste dag 
na een periode van drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak in hoger beroep). Aan 
alle voorwaarden van artikel 5 is voldaan; dat zijn in casu de volgende:
– A is in het Koninkrijk bij rechterlijke uitspraak geadopteerd;
– op 9 januari 2004 (de dag van de uitspraak in eerste aanleg) is A minderjarig;
– op 13 oktober 2004 (de eerste dag na een periode van drie maanden te rekenen van de dag van 

de uitspraak in hoger beroep) is ten minste één van de adoptiefouders Nederlander (overigens 
zijn in casu beide adoptiefouders Nederlander).

Laatstbedoelde datum moet worden aangehouden, omdat van de uitspraak in hoger beroep geen 
beroep in cassatie is ingesteld.

Dat A reeds meerderjarig is op 13 oktober 2004 speelt geen rol. Wat dat betreft is uitsluitend de 
dag van de uitspraak in eerste aanleg bepalend en op die dag was A nog minderjarig.

Zou A zelf een kind gehad hebben, dan zou dat kind eveneens op 13 oktober 2004 Nederlander 
geworden zijn, en wel op grond van artikel 5c RWN.

In het hierboven besproken geval gaat het om een zogenaamde ‘sterke adoptie’, namelijk waarbij 
de familierechtelijke betrekkingen met de ouders door de adoptie zijn verbroken, waardoor het 
kind van rechtswege de Nederlandse nationaliteit verkrijgt.

D

5a-alg Toelichting ad artikel 5a, HRWN komt te luiden

5a-alg. Toelichting algemeen 

Artikel 5a RWN vormde van 1 oktober 1998 tot 1 januari 2004 de leden twee en drie van het 
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toenmalige artikel 5 RWN. Op 1 januari 2004 zijn deze artikelleden vernummerd tot artikel 5a RWN 
(Stb. 2003, 284).
Per 1 april 2003 zijn in het toenmalige artikel 5 RWN de woorden“de adoptief-vader of adoptief-
moeder’ gewijzigd in:“ten minste één der adoptiefouders’, zulks in verband met de mogelijkheid 
van adoptie door personen van hetzelfde geslacht.

Verder zijn op die datum de termijnen in het toenmalige derde lid van artikel 5 RWN aangepast aan 
de per 1 januari 2002 gewijzigde termijnen voor beroep en cassatie in verzoekschriftprocedures 
(zie artikel 358 respectievelijk artikel 426 WBRv).

De oorspronkelijke leden twee en drie van artikel 5 RWN, zijn toegevoegd bij Rijkswet van 14 mei 
1998, Stb. 303, welke wet in werking is getreden op 1 oktober 1998. De toevoeging vond plaats in 
verband met de uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag 
inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van interlandelijke 
adoptie (Het Haags adoptieverdrag). Dit Verdrag is eveneens op 1 oktober 1998 in werking 
getreden. Het Verdrag voorziet in de erkenning van rechtswege van adopties die conform het 
verdrag tot stand zijn gekomen in alle verdragsstaten (zie hierna). Het verdrag verplicht Nederland 
dus om een in een andere verdragsstaat, in overeenstemming met het verdrag tot stand gekomen 
adoptie te erkennen. De wijziging in 1998 van artikel 5 RWN houdt daarmee verband.

Definitie familierechtelijke betrekking(en)

Een minderjarige staat volgens Nederlands recht in familierechtelijke betrekking met één ouder 
dan wel in familierechtelijke betrekkingen met twee ouders. Het begrip ‘familierechtelijke 
betrekking’ doelt slechts op de familierechtelijke band, en dat is de juridische afstammingsrelatie 
(juridische afstammingsband) met de ouder (zie artikelen 1:197-1:199 BW). Andere juridische 
aspecten van ouderschap, zoals namenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichting, gezagsrecht etc, 
vallen niet onder het begrip ‘familierechtelijke betrekking’. Dit valt ook op te maken uit de 
parlementaire stukken van de Wet conflictenrecht adoptie [28 457, nr. 3, p. 12], die later is 
opgenomen in Boek 10 BW.
Als een adoptie de oorspronkelijk bestaande juridische afstammingsband volledig verbreekt en in 
de plaats daarvan een nieuwe juridische afstammingsband vestigt met de adoptiefouder dan 
wordt dat een sterke adoptie genoemd. Gebeurt dat niet, dan wordt de adoptie een zwakke adoptie 
genoemd.

E

5a-1 Toelichting ad artikel 5a, eerste lid, HRWN komt te luiden:

5a-1. Toelichting ad artikel 5a, eerste lid (sterke adoptie) 

Nederlander wordt ook het kind dat in het buitenland bij uitspraak van een ter plaatse bevoegde 
autoriteit wordt geadopteerd in overeenstemming met het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot 
stand gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied 
van de interlandelijke adoptie, indien en op het tijdstip waarop aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:
a. de adoptie is in overeenstemming met het voornoemde verdrag tot stand gekomen, en
b. die adoptie heeft tot gevolg dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden 

verbroken, en
c. ten minste één der adoptiefouders is Nederlander op de dag dat de uitspraak kracht van 

gewijsde heeft gekregen, en
d. het kind was op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig.

Tot 1 oktober 1998 kon, onder voorwaarden, het Nederlanderschap door adoptie slechts worden 
verkregen indien de adoptie in Nederland, Curaçao en Sint Maarten of Aruba tot stand was 
gekomen.

Vanaf 1 oktober 1998 verkrijgt een kind met gewone verblijfplaats in een verdragsstaat, dat wordt 
geadopteerd door een persoon of personen met gewone verblijfplaats in een andere verdrags-
staat, ook indien de uitspraak in het land van herkomst van het kind tot stand is gekomen, van 
rechtswege het Nederlanderschap, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de adoptie is in overeenstemming met het Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de 

samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie tot stand gekomen; én
– de adoptie heeft tot gevolg dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden 

verbroken; én
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– ten minste één der adoptiefouders is Nederlander op de dag dat de uitspraak kracht van 
gewijsde heeft gekregen; én

– het kind was op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig.

Is aan alle hierboven genoemde vereisten voldaan, dan verkrijgt het overeenkomstig het Verdrag 
geadopteerde kind ingevolge dit artikellid het Nederlanderschap op de dag waarop de uitspraak 
betreffende de adoptie in kracht van gewijsde is gegaan. Die datum blijkt uit de hieronder 
genoemde door de betreffende verdragsstaat af te geven verklaring of uit een afschrift / uittreksel 
van de adoptie-uitspraak.

De hier bedoelde, in een verdragsstaat tot stand gekomen adoptie door echtgenoten of door een 
persoon (gehuwd of ongehuwd), waarbij familierechtelijke betrekkingen tussen het kind en de 
adoptant(en) ontstaan, wordt (behoudens, gelet op het belang van het kind, kennelijke strijd met 
de openbare orde) in alle verdragsstaten van rechtswege erkend.

Een zogenaamde verdragsadoptie is redelijk eenvoudig als zodanig te herkennen, omdat de 
verdragsstaat, waar de adoptie heeft plaatsgevonden, een verklaring dient af te geven, waaruit 
blijkt dat de adoptie overeenkomstig het Verdrag tot stand is gekomen. Tevens zal uit die verklaring 
blijken of de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders door de adoptie al dan 
niet zijn verbroken en veelal zal ook de datum waarop de adoptieuitspraak in kracht van gewijsde 
is gegaan, erin zijn opgenomen. Elke verdragsstaat dient een instantie aan te wijzen die deze 
verklaring afgeeft. Overigens kan de hier bedoelde verklaring zonder enige vorm van legalisatie 
worden geaccepteerd1.

In het hierboven besproken geval gaat het om een zogenaamde ‘sterke adoptie’, namelijk waarbij 
de familierechtelijke betrekkingen met de ouders door de adoptie zijn verbroken, waardoor het 
kind van rechtswege de Nederlandse nationaliteit verkrijgt.

Voor een overzicht van de landen die zijn aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag wordt 
verwezen naar de bijlage bij dit artikel.

Definitie familierechtelijke betrekking(en)

Voor de betekenis van het begrip familierechtelijke betrekkingen in deze paragraaf wordt verwezen 
naar de definitie, zoals die is opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c en d 
RWN en in paragraaf ‘5a-alg Toelichting algemeen’ bij de toelichting op artikel 5a RWN.

Voorbeeld

B, van vreemde nationaliteit, geboren in 2001 en wonende in verdragsstaat X, is in verdragsstaat X 
geadopteerd door twee in Nederland wonende Nederlanders. Nadat de adoptie-uitspraak in kracht 
van gewijsde is gegaan, is B bij de adoptiefouders in Nederland komen wonen. Overgelegd wordt 
een verklaring, afgegeven door de daartoe door verdragsstaat X aangewezen bevoegde instantie, 
waaruit blijkt dat de adoptie door voormelde Nederlanders bij rechterlijke uitspraak en in overeen-
stemming met het Haags adoptieverdrag totstandgekomen is, alsmede dat de familierechtelijke 
betrekkingen met de oorspronkelijke ouders door de adoptie verbroken zijn en dat de uitspraak 
betreffende de adoptie van 19 maart 2004 op 19 mei 2004 in kracht van gewijsde is gegaan.
Ingevolge artikel 5a, eerste lid, RWN, heeft B het Nederlanderschap verkregen met ingang van 
19 mei 2004 (dat is de dag waarop de rechterlijke uitspraak betreffende de adoptie in kracht van 
gewijsde is gegaan). Aan alle voorwaarden van artikel 5a, eerste lid, is voldaan; dat zijn in casu de 
volgende:
– B is in het buitenland geadopteerd bij uitspraak van een ter plaatse bevoegde autoriteit;
– de adoptie is totstandgekomen in overeenstemming met het Haags adoptieverdrag;
– de familierechtelijke betrekkingen met de oorspronkelijke ouders zijn door de adoptie 

verbroken;
– op 19 mei 2004 (de dag waarop de rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan) is 

ten minste één van de adoptiefouders Nederlander (overigens zijn in casu beide adoptiefou-
ders Nederlander);

– B is minderjarig op 19 maart 2004 (de dag van de uitspraak in eerste aanleg).

F

5b-1 Toelichting ad artikel 5b, eerste lid, HRWN komt te luiden:
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5b-1. Toelichting ad artikel 5b, eerste lid 

Nederlander wordt ook het kind dat in het buitenland bij uitspraak van een ter plaatse bevoegde 

autoriteit wordt geadopteerd, indien en op het tijdstip waarop aan de volgende voorwaarden is 

voldaan:

a. de adoptie voldoet aan de voorwaarden voor erkenning in Nederland van artikel 108 of artikel 

109 van Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, en

b. de adoptie heeft tot gevolg dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden 

verbroken, en

c. ten minste een der adoptiefouders is Nederlander op de dag dat de uitspraak kracht van 

gewijsde heeft gekregen, en

d. het kind was op de dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig.

Op 1 januari 2012 is de Wet conflictenrecht adoptie (Wcad) vervallen. Vanaf die datum is artikel 
10:103 tot en met artikel 10:112 BW van toepassing. Artikel 10:112 BW bepaalt dat het conflicten-
recht van artikel 10:103 tot en met artikel 10:112 BW van toepassing is (met terugwerkende kracht) 
vanaf 1 januari 2004.

Definitie familierechtelijke betrekking(en)

Voor de betekenis van het begrip familierechtelijke betrekkingen in deze paragraaf wordt verwezen 
naar de definitie, zoals die is opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c en d 
RWN en in paragraaf ‘5a-alg Toelichting algemeen’ bij de toelichting op artikel 5a RWN.

5.1 Kern artikel 5b, eerste lid RWN: ‘sterke adoptie’

Kern van artikel 5b, eerste lid (en onder b) RWN is dat de buitenlandse adoptie leidde tot verbre-
king van de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen. Dit wordt een ‘sterke adoptie’ 
genoemd. Of sprake is (geweest) van een ‘sterke adoptie’ volgt uit het van toepassing zijnde 
vreemde familierecht. Is dit niet het geval geweest: lees verder bij artikel 5b, tweede lid RWN. 
Landeninformatie uit 2019 over buitenlandse adopties is te vinden in de overzichtslijst Simple and 
full adoption van het International Reference Centre fort he Rights of Children Deprived of their 
Family, International Social Service (ISS/IRC); www.iss-ssi.org.
Het moet niet alleen gaan om een ‘sterke adoptie’. De adoptie moet ook in aanmerking komen 
voor erkenning in Nederland, op grond van hetzij artikel 10:108 BW of artikel 10:109 BW. Onder-
scheiden naar artikel 10:108 BW en artikel 10:109 BW volgen hieronder twee overzichten met de 
voorwaarden voor de verkrijging van het Nederlanderschap. Voor de voorwaarden van artikel 
10:108 BW: zie onder 5.2, en zie voor de voorwaarden van artikel 10:109 BW onder 5.4.

5.2 Concrete voorwaarden voor de verkrijging van het Nederlanderschap als artikel 10:108 BW in 
het spel is, zijn:
• er is een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags adoptieverdrag);
• door deze adoptie is de familierechtelijke band tussen het kind en de oorspronkelijke ouder(s) 

verbroken;
• volgens artikel 10:108 BW heeft die adoptie van rechtswege werking binnen de Nederlandse 

rechtsorde (zie nummer 5.3);
• op de dag dat tegen die buitenlandse adoptie geen rechtsmiddel meer openstond (in het land 

waar de adoptie plaatsvond) is ten minste één der adoptiefouders Nederlander;
• op de dag dat in eerste instantie de adoptie in het buitenland werd uitgesproken, was het kind 

minderjarig.

Nogmaals: bij artikel 10:108 BW geldt dat het moet gaan om adoptiefouder(s) die, ten tijde van de 
adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) buiten Nederland, Curaçao en Sint Maarten of 
Aruba.
Het kind wordt Nederlander op de dag dat de buitenlandse adoptie niet langer (naar het recht van 
het adoptieland) vatbaar is voor aantasting door middel van het instellen van een rechtsmiddel 
tegen de adoptie.

5.3 Uitleg beoordeling erkenning van rechtswege van buitenlandse adoptie ex artikel 10:108 BW.

Criteria beoordeling

De erkenningsvraag in geval van artikel 10:108 BW zal doorgaans worden beantwoord door de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, door de ambtenaar van de basisregistratie personen (BRP) of 
door de consulaire ambtenaar bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland. Wordt die 
vraag positief beantwoord dan is inschrijving van de betreffende registers mogelijk zonder dat een 
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gerechtelijke erkennings- of exequaturprocedure nodig is. Wordt de inschrijving geweigerd, dan 
kan verzoeker zich tot de rechter wenden.
Leidraad bij de erkenning op grond van artikel 10:108 BW is het afschrift van de buitenlandse 
adoptie-uitspraak. Dit buitenlandse document moet, zo nodig, zijn gelegaliseerd of zijn voorzien 
van een apostille in het land van herkomst.
Ook moet met (als nodig: gelegaliseerde) bescheiden de gewone verblijfplaats van betrokkenen 
worden aangetoond zowel op het moment van indiening van het adoptieverzoek als het moment 
van totstandkoming van de adoptie.
Tenzij er aanwijzingen zijn voor fraude, zal de ambtenaar zich, behalve genoemde bescheiden, 
geen andere bescheiden van andere buitenlandse bij de adoptie betrokken instanties behoeven te 
laten overleggen. (Nota naar aanleiding van het verslag, Tweede Kamer, 28 457, 2002-2003, nr. 6, 
pp. 7 en 8.)

Situaties artikel 10:108 BW

Als vermeld: bij de toepassing van artikel 10:108 BW gaat het altijd om adoptiefouder(s) die, ten 
tijde van de adoptie, gewone verblijfplaats heeft (hebben) (gehad) buiten Europees Nederland, 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Onder-
staand volgen twee overzichten met de voorwaarden voor de erkenning van rechtswege, 
onderscheiden naar gewone verblijfplaats van adoptiefouder(s) én adoptiefkind:
• op het moment van het indienen van het adoptieverzoek alsook,
• op het moment van de totstandkoming van de buitenlandse adoptie-uitspraak.

Overzicht situatie 1: alle betrokkenen woonachtig in het land waar de adoptie plaatsvond

Erkenning van rechtswege van een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het 
Haags adoptieverdrag) geschiedt in het geval dat adoptiefouders én adoptiefkind hun gewone 
verblijfplaats hebben (gehad) in het land waar de adoptie plaatsvond als de adoptie is uitgespro-
ken door de tot adoptie-uitspraken bevoegde autoriteit.
Het moet altijd gaan om een in het betreffende buitenland tot het uitspreken van adopties 
bevoegde instantie.
Zowel op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek als de totstandkoming van de 
buitenlandse adoptie-uitspraak moeten adoptiefouders én adoptiefkind hun gewone verblijfplaats 
hebben gehad in het land waar de adoptie plaatsvond.
Ondanks het zojuist vermelde vindt tóch geen erkenning van rechtswege plaats als:
• aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan; of
• aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijke rechtspleging ten grondslag ligt; of
• de erkenning van de adoptie kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn. Dit is in elk geval 

zo als de adoptie een kennelijke schijnhandeling betreft.

Overzicht situatie 2: adoptiefouders wonen in het ene vreemde land, het kind in het andere 
vreemde land

Voorwaarden voor erkenning van rechtswege van een buitenlandse adoptie (niet zijnde een 
adoptie conform het Haags adoptieverdrag) als de adoptie is uitgesproken in het land waar òf de 
adoptiefouder(s) zijn/hun gewone verblijfplaats heeft/hebben (gehad), òf het kind zijn gewone 
verblijfplaats heeft (gehad), zijn:
• de adoptie is in den vreemde uitgesproken door de tot adoptie-uitspraken bevoegde autoriteit. 

Het moet altijd gaan om een in het betreffende buitenland tot het uitspreken van adopties 
bevoegde instantie.

• op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek alsook op het tijdstip van totstandko-
ming van de buitenlandse adoptie-uitspraak hadden adoptiefouders hun gewone verblijfplaats 
in het land waar de adoptie plaatsvond; dan wel

• op het tijdstip van het indienen van het adoptieverzoek alsook op het tijdstip van totstandko-
ming van de buitenlandse adoptie-uitspraak had het adoptiefkind gewone verblijfplaats in het 
land waar de adoptie plaatsvond.

Ondanks het zojuist vermelde vindt tóch geen erkenning van rechtswege plaats als:
• aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijk onderzoek is voorafgegaan; of
• aan de adoptie-uitspraak kennelijk geen behoorlijke rechtspleging ten grondslag ligt; of
• de adoptie die in de staat van herkomst van het kind is uitgesproken, niet erkend is in de staat 

waarin de adoptiefouder(s) zowel ten tijde van het adoptieverzoek als ten tijde van de uitspraak 
hun gewone verblijfplaats hadden; of

• de adoptie die in de staat van de gewone verblijfplaats van de adoptiefouder(s) is uitgespro-
ken, niet is erkend in de staat waar het kind zowel ten tijde van het adoptieverzoek als ten tijde 
van de uitspraak zijn gewone verblijfplaats had; of
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• de erkenning van de adoptie kennelijk in strijd met de openbare orde zou zijn. Dit is in elk geval 
zo als de adoptie een kennelijke schijnhandeling betreft.

5.4 Concrete voorwaarden voor de verkrijging van het Nederlanderschap als artikel 10:109 BW in 
het spel is, zijn:
• er is een buitenlandse adoptie (niet zijnde een adoptie conform het Haags adoptieverdrag);
• door deze adoptie is de familierechtelijke band tussen het kind en de oorspronkelijke ouder(s) 

verbroken;
• er is een rechterlijke verklaring op grond van artikel 1:26 BW aanwezig (de rechterlijke 

verklaring);
• op de dag dat tegen die buitenlandse adoptie geen rechtsmiddel meer openstond (in het land 

waar de adoptie plaatsvond) is ten minste één der adoptiefouders Nederlander;
• op de dag dat in eerste instantie de adoptie in het buitenland werd uitgesproken, was het kind 

minderjarig.

Nogmaals: bij artikel 10:109 BW geldt dat het altijd gaat om adoptiefouder(s) die, ten tijde van de 
adoptie, gewone verblijfplaats hebben (heeft) in Europees Nederland. Let op: dus niet van 
toepassing als de adoptiefouders woonachtig zijn in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Het kind verkrijgt het Nederlanderschap met ingang van de datum waarop de Nederlandse rechter 
een verklaring op grond van artikel 1:26 BW heeft afgegeven. Deze verklaring is een constitutief 
vereiste voor de erkenning van de buitenlandse adoptie.

Voorbeeld

Mevrouw A heeft de Nederlandse nationaliteit en vestigt zich in 2012 in Malawi. In 2015 adopteert 
A volgens Malawisch recht kind B, geboren in Malawi in 2012. Malawi is in 2015 geen partij bij het 
Haags adoptieverdrag. Dit betekent dat artikel 5a RWN niet op deze adoptie van toepassing is, 
maar artikel 5b RWN. Uit de overgelegde stukken blijkt dat aan de adoptiebeslissing een behoorlijk 
onderzoek en een behoorlijke rechtspleging vooraf is gegaan. Ook blijkt dat de adoptie de namen 
van de minderjarige heeft gewijzigd (het kind heeft de geslachtsnaam van de adoptiefouder 
gekregen), dat de minderjarige een nieuwe geboorteakte heeft gekregen (daarop staat de 
adoptiefmoeder vermeld als moeder) en dat de adoptie is geregistreerd in het adoptieregister van 
Malawi. Er blijkt echter ook dat een adoptie naar Malawisch recht niet de erfrechtelijke band tussen 
het geadopteerde kind en zijn geboorte-ouder(s) verbreekt. De band blijft in tact voor zover die op 
het moment van de adoptie bestaat. Wel ontstaat er naar Malawisch recht een erfrechtelijke band 
met de adoptiefouders.
Omdat onder ‘familierechtelijke betrekkingen’ in artikel 5a RWN en 5b RWN moet worden verstaan: 
de ‘juridische afstammingsrelatie met de ouder’, en niet meer dan dat, is de conclusie dat hier 
sprake is van een sterke adoptie en van toepasbaarheid van artikel 5b, eerste lid RWN. Dit betekent 
dat het kind in dit geval de Nederlandse nationaliteit heeft verkregen. Dit voorbeeld is tot stand 
gekomen aan de hand van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag, van 22 december 2020 
(ECLI:NL:RBDHA:2020:14082).

G

Paragraaf 2.2.5.5/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN 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 
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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 geboorte-
akte, 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.

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 paspoortver-
eiste. 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 
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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 augustus 2023 geldt dat in Syrië geboren vreemdelingen tijdelijk geen Syrisch paspoort noch 
een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeven te overleggen.
De reden hiervoor is dat uit het ambtsbericht over Syrië uit juni 2021 gebleken is dat in Syrië nog 
steeds sprake is van een te instabiele situatie, waardoor het verkrijgen van documenten niet 
gevergd kan worden.

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 Azerbei-
dzjaanse 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 docu-
menten 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 
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reguliere verblijfsvergunning, moeten bij hun verzoek om naturalisatie een geboorteakte overleg-
gen. 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 in 2007 of 2008 een Ranov-vergunning heeft gekregen

Geboorteakte en paspoort

Met ingang van 1 november 2021 is de optant, die in 2007 of 2008 een Ranov-verblijfsvergunning 
kreeg en meerderjarig 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.

De optant die in 2007 of 2008 een Ranov-verblijfsvergunning kreeg en minderjarig was op de 
ingangsdatum van zijn Ranov-verblijfsrecht kwam sinds 1 juni 2021 in aanmerking voor de 
genoemde vrijstellingen.

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 hierboven staande beleidsregels.

H

Paragraaf 3.5.5/7 Toelichting ad artikel 7, HRWN 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:
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– 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 
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 paspoortver-
eiste. 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 geboorte-
akte heeft proberen op te vragen en dat haar verzoek door is gestuurd naar het land van herkomst. 
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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 augustus 2023 geldt dat in Syrië geboren vreemdelingen tijdelijk geen Syrisch paspoort noch 
een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeven te overleggen. De reden hiervoor is dat uit het 
ambtsbericht over Syrië uit juni 2021 gebleken is dat in Syrië nog steeds sprake is van een te 
instabiele situatie, waardoor het verkrijgen van documenten niet gevergd kan worden.

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 Azerbei-
dzjaanse 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 docu-
menten 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 
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(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.
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 in 2007 of 2008 een Ranov-vergunning heeft gekregen

Geboorteakte en paspoort

Met ingang van 1 november 2021 is de verzoeker, die in 2007 of 2008 een Ranov-
verblijfsvergunning heeft gekregen en meerderjarig 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.

De verzoeker die in 2007 of 2008 een Ranov-vergunning heeft gekregen en minderjarig was op de 
ingangsdatum van zijn Ranov-verblijfsrecht kwam sinds 1 juni 2021 in aanmerking voor de 
genoemde vrijstellingen.

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.

I

11-8 Toelichting ad artikel 11, achtste lid, HRWN komt te luiden:

11-8. Toelichting ad artikel 11, achtste lid 

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder vader of moeder mede verstaan de adoptiefouder, 
indien de adoptie tot stand is gekomen in overeenstemming met de regelen van Nederlands 
internationaal privaatrecht en de adoptie tot gevolg heeft gehad dat de voordien bestaande 
familierechtelijke betrekkingen zijn verbroken.

Uit dit artikellid volgt dat de man of vrouw die een kind heeft geadopteerd ook voor dat kind op 
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dezelfde wijze als voor een eigen kind kan verzoeken om medeverlening2. De adoptie moet dan 
wel in overeenstemming met de regels van internationaal privaatrecht tot stand zijn gekomen en 
de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen moeten zijn verbroken.

Met ‘eigen kind’ wordt hier bedoeld het kind van de moeder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
aanhef en onder c, RWN en het kind van de vader als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en 
onder d, RWN.

Definitie familierechtelijke betrekking(en)

Voor de betekenis van het begrip familierechtelijke betrekkingen in deze paragraaf wordt verwezen 
naar de definitie, zoals die is opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c en d 
RWN en in paragraaf ‘5a-alg Toelichting algemeen’ bij de toelichting op artikel 5a RWN.

J

Paragraaf 1/14-6 Toelichting ad artikel 14, zesde lid, HRWN komt te luiden:

Paragraaf 1. Algemeen 

De huidige redactie van deze bepaling is in de wet gekomen met de wetswijzigingen van 2003 en 
2010. Ten gevolge van artikel III RRWN 2000 heeft de redactie van het huidige artikel 14, zesde lid, 
RWN terugwerkende kracht tot de inwerkingtreding van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
(1 januari 1985). Zie de toelichting bij artikel 14, zesde lid, RWN, paragraaf 2.
Ingevolge dit artikellid gaat het Nederlanderschap voor een minderjarige verloren door het 
vervallen van de familierechtelijke betrekking waaraan het wordt ontleend. Het Nederlanderschap 
moet dan wel zijn verkregen ingevolge artikel 3, 4, 5 oud, 5, 5a, 5b, 5c of 6, eerste lid, aanhef en 
onder c, RWN, dan wel ingevolge artikel 4 RWN, zoals die bepaling luidde tot 1 april 2003 (dat 
betrof verkrijging van het Nederlanderschap door erkenning of wettiging door een Nederlander).
Op grond van artikel II, lid 4 RRWN 2009 gaat het Nederlanderschap voor minderjarigen op grond 
van dit artikel verloren als het Nederlanderschap is verkregen op grond van artikel II, lid 1 RRWN 
2009 (optie op grond van het overgangsrecht).
Bij de verkrijging op grond van artikel 6, lid 1 onder c RWN en op grond van artikel II, lid 1 RRWN 
2009 (optie na 01.03.2009 na een erkenning in de periode 01.04.2003 – 01.03.2009 door een 
Nederlandse man) is het Nederlanderschap verkregen door een optiebesluit en niet van rechts-
wege. De optieverklaring kan alleen afgelegd worden als het kind is erkend door een Nederlander. 
Als de familierechtelijke betrekking met de Nederlandse erkenner vervalt, dan gaat het Nederlan-
derschap ook automatisch verloren. Er is geen intrekkingsbesluit nodig.
Verlies als bedoeld zal echter niet intreden indien:
• de andere ouder op het tijdstip van het vervallen van de familierechtelijke betrekking Nederlan-

der is of dat was ten tijde van zijn overlijden;
• het Nederlanderschap via de andere ouder wordt ontleend aan artikel 3, derde lid, RWN;
• de minderjarige tevens Nederlander is op grond van artikel 2, onder a van de Wet op het 

Nederlanderschap en het ingezetenschap van 1892 (hierna: WNI);
• betrokkene daardoor staatloos zou worden.

Bij het vervallen van familierechtelijke betrekkingen moet worden gedacht aan bijvoorbeeld: 
ontkenning vaderschap, vernietiging erkenning of herroeping adoptie.
Het verlies van het Nederlanderschap treedt in op de dag waarop in het algemeen de rechterlijke 
uitspraak niet meer openstaat voor beroep, mits het kind op die dag (nog) minderjarig is. Betreft 
het een Nederlandse rechterlijke uitspraak dan is dat als gevolg van wijziging van het Burgerlijk 
Procesrecht met ingang van 1 januari 2002 (zie artikel 358 WBRv en artikel 426 WBRv):
• op de eerste dag na een periode van drie maanden na de dag van de uitspraak in eerste 

aanleg, tenzij binnen de gestelde termijn hoger beroep en/of cassatie is ingesteld; óf
• indien hoger beroep is ingesteld, op de eerste dag na een periode van drie maanden na de dag 

van de uitspraak in hoger beroep, tenzij cassatie is ingesteld;
• óf
• indien cassatie is ingesteld, op de dag van de uitspraak in cassatie.

Hierbij dient wel te worden bedacht dat, indien bovenbedoelde beroepstermijn eindigt op een 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, die termijn ingevolge artikel 1 van de Algemene 
termijnenwet wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of 

2 Met ‘eigen kind’ wordt hier bedoeld het kind van de moeder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c, RWN en het 
kind van de vader als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d, RWN.
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algemeen erkende feestdag is. Pas de dag daarop gaat dan het Nederlanderschap verloren.
Betreft het een buitenlandse rechterlijke uitspraak, die volgens de regelen van Nederlands 
internationaal privaatrecht hier te lande moet worden erkend, dan gaat het Nederlanderschap 
verloren op de dag waarop deze uitspraak kracht van gewijsde heeft gekregen.
Voor rechterlijke uitspraken van na 1 januari 1985, maar vóór 1 januari 2002 dient te worden 
bedacht dat de termijn voor het instellen van de rechtsmiddelen hoger beroep en cassatie korter is 
geweest dan de termijn van drie maanden die per 1 januari 2002 geldt. Voor de bepaling van de 
dag waarop het Nederlanderschap is verloren, dient rekening te worden gehouden met het feit dat 
deze uitspraken eerder in kracht van gewijsde zijn gegaan.
De persoon ten aanzien van wie de familierechtelijke betrekking vervalt, hoeft niet noodzakelijk 
Nederlander te zijn. Het kind kan namelijk via die persoon het Nederlanderschap ontlenen aan 
uitsluitend artikel 3, derde lid, RWN. Ook in dat geval moet worden gesteld dat het Nederlander-
schap wordt ontleend aan de familierechtelijke betrekking met die persoon.
Immers, zonder bedoelde familierechtelijke betrekking had nooit sprake kunnen zijn van het 
Nederlanderschap ex artikel 3, derde lid, RWN. Met andere woorden, vervalt de familierechtelijke 
betrekking met de persoon via wie het Nederlanderschap wordt ontleend aan artikel 3, derde lid, 
RWN, ook dan treedt verlies van het Nederlanderschap in.

Definitie familierechtelijke betrekking(en)

Voor de betekenis van het begrip familierechtelijke betrekkingen in deze paragraaf wordt verwezen 
naar de definitie, zoals die is opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c en d 
RWN en in paragraaf ‘5a-alg Toelichting algemeen’ bij de toelichting op artikel 5a RWN.

K

Model 1.14 HRWN is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.

L

Model 1.14a HRWN is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 2.

M

Model 1.14-1b HRWN is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 3.

N

Model 2.4 HRWN is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 4.

O

Model 2.5 HRWN is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 5.

P

Model 2.5a HRWN is gewijzigd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 6.

Q

Paragraaf 2.2.5.2/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN Circulaire voor Optie/
Naturalisatieverzoeken in het buitenland komt te luiden:

Paragraaf 2.2.5.2. Buitenlandse akten van de burgerlijke stand 

Wat betreft verklaringen en/of afschriften dan wel uittreksels van buitenlandse akten van de 
burgerlijke stand geldt dat de optant in beginsel de volgende documenten dient over te leggen (zie 
voor uitzonderingen ook hierna bij paragraaf 2.2.5.3):
– geboorteakte van hemzelf; én
– geboorteakten van kinderen waarvoor medeverkrijging van het Nederlanderschap beoogd 

wordt; in geval van adoptiefkinderen eventueel aangevuld met adoptieakte/-vonnis of andere 
stukken waarmee de adoptie aangetoond kan worden; én

– huwelijksakte indien de optant als gevolg van het huwelijk meerderjarig is geworden of indien 
het betreft een optie met toepassing van artikel 26, eerste lid, aanhef en onder c RWN;

– bewijs van erkenning of wettiging (bijvoorbeeld erkenningsakte, geboorteakte met latere 
vermelding betreffende erkenning/wettiging of huwelijksakte ouders) in geval van een 
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optieverklaring als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c, RWN.
– bewijs van gezamenlijk gezag (bijvoorbeeld akte van registratie van het partnerschap van de 

moeder van de optant en haar Nederlandse partner, of het vonnis van de Nederlandse rechter 
waarbij tot gezamenlijk gezag is besloten) in geval van een optieverklaring als bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, onder d, RWN.

– bewijs van ontbinding van het huwelijk (bijvoorbeeld overlijdensakte van de echtgenoot of 
echtscheidingsvonnis) in geval van een optieverklaring als bedoeld in artikel 28 RWN.

Syrië

Tot 1 augustus 2023 geldt dat in Syrië geboren vreemdelingen tijdelijk geen Syrisch paspoort noch 
een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeven te overleggen. De reden hiervoor is dat uit het 
ambtsbericht over Syrië uit juni 2021 gebleken is dat in Syrië nog steeds sprake is van een te 
instabiele situatie, waardoor het verkrijgen van documenten niet gevergd kan worden.

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 Azerbei-
dzjaanse nationaliteit in het algemeen niet erkennen als het een etnisch Armeen betreft.

Oproep buitenlandse dienstplicht als bewijs van actueel bezit vreemde nationaliteit

Het komt voor dat optanten stellen niet van de eigen autoriteiten een geldig paspoort te krijgen 
omdat zij in het herkomstland de militaire dienstplicht (nog) moeten vervullen. Omdat een 
betrokkene in verzuim is met het tijdig vervullen van de dienstplicht geven de desbetreffende 
autoriteiten geen (nieuw) paspoort meer af, ondanks het feit dat betrokkene (nog) wel de nationali-
teit van dat land heeft. Dat een vreemdeling door zijn autoriteiten wordt opgeroepen om dienst-
plicht te vervullen, is een aanwijzing dat hij in het bezit is van de door hem gestelde vreemde 
nationaliteit. De eis om een geldig buitenlands paspoort te overleggen, vervalt daarom als 
betrokkene een schriftelijke oproep voor de militaire dienstplicht overlegt, die op de dag van het 
afleggen van de optieverklaring niet ouder is dan een jaar.

R

Paragraaf 3.5.6/7-1 Toelichting ad artikel 7, eerste lid HRWN Circulaire voor Optie/
Naturalisatieverzoeken in het buitenland komt te luiden:

Paragraaf 3.5.6. Bewijsnood 

Van de voorwaarde van het overleggen van uit het buitenland afkomstige gelegaliseerde/van 
apostille voorziene documenten kan worden vrijgesteld de persoon die wegens bewijsnood niet in 
staat is dergelijke documenten over te leggen. Indien geen sprake is van bewijsnood, wordt geen 
vrijstelling verleend.
Bewijsnood zal zich met name voordoen in het geval dat registers van de burgerlijke stand in het 
land waar de documenten vandaan moeten komen niet bestaan dan wel onvolledig zijn, alsmede 
wanneer in het land in kwestie geen stukken kunnen worden verkregen vanwege de op dat 
moment bestaande politieke situatie.

Syrië

Tot 1 augustus 2023 geldt dat in Syrië geboren vreemdelingen tijdelijk geen Syrisch paspoort noch 
een uit Syrië afkomstige geboorteakte hoeven te overleggen. De reden hiervoor is dat uit het 
ambtsbericht over Syrië uit juni 2021 gebleken is dat in Syrië nog steeds sprake is van een te 
instabiele situatie, waardoor het verkrijgen van documenten niet gevergd kan worden.

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 
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(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 Azerbei-
dzjaanse nationaliteit in het algemeen niet erkennen als het een etnisch Armeen betreft.

Oproep buitenlandse dienstplicht als bewijs van actueel bezit vreemde nationaliteit

Het komt voor dat naturalisatieverzoekers stellen niet van de eigen autoriteiten een geldig 
paspoort te krijgen omdat zij in het herkomstland de militaire dienstplicht (nog) moeten vervullen. 
Omdat een betrokkene in verzuim is met het tijdig vervullen van de dienstplicht geven de 
desbetreffende autoriteiten geen (nieuw) paspoort meer af, ondanks het feit dat betrokkene (nog) 
wel de nationaliteit van dat land heeft. Dat een vreemdeling door zijn autoriteiten wordt opgeroe-
pen om dienstplicht te vervullen, is een aanwijzing dat hij in het bezit is van de door hem gestelde 
vreemde nationaliteit. De eis om een geldig buitenlands paspoort te overleggen, vervalt daarom 
als betrokkene een schriftelijke oproep, die op de dag van het indienen van het naturalisatiever-
zoek niet ouder is dan een jaar, voor de militaire dienstplicht overlegt.

S

Model 2.5a HRWN Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het buitenland is gewijzigd en komt 
te luiden als aangegeven in bijlage 7.

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 september 2021

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
namens deze, 
J.W.H.M. Beaujean 
directeur-generaal Migratie 
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BIJLAGE 1 

Model 1.14 HRWN: Verklaring verblijf en gedrag 
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BIJLAGE 2 

Model 1.14a HRWN: Verklaring verblijf en gedrag 
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BIJLAGE 3 

Model 1.14-1b HRWN: Verklaring in verband met verlies van de Egyptische / Georgische / 
Libische / Mauritaanse / Oegandese / Oostenrijkse / Sri Lankaanse / Zuid-Afrikaanse 
nationaliteit 
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BIJLAGE 4 

Model 2.4 HRWN: Bereidheidsverklaring tot afstand huidige nationaliteit(en) bij het verzoek 
tot verkrijging van het Nederlanderschap door naturalisatie 
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BIJLAGE 5 

Model 2.5 HRWN: Verklaring in verband met verlies van de Egyptische / Georgische / 
Libische / Mauritaanse / Oegandese / Oostenrijkse / Sri Lankaanse / Zuid-Afrikaanse 
nationaliteit 
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BIJLAGE 6 

Model 2.5a HRWN: Verklaring in verband met verlies van de Egyptische / Georgische / 
Libische / Mauritaanse / Oegandese / Oostenrijkse / Sri Lankaanse / Zuid-Afrikaanse 
nationaliteit 
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BIJLAGE 7 

Model 2.5a HRWN: Verklaring in verband met verlies van de Egyptische / Georgische / 
Libische / Mauritaanse / Oegandese / Oostenrijkse / Sri Lankaanse / Zuid-Afrikaanse 
nationaliteit 
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TOELICHTING 

ARTIKELSGEWIJS 

A, B, C, D, E, F, I, J 

In paragraaf 5a-alg, bij de toelichting op artikel 5a RWN, is voor het begrip ‘familierechtelijke betrek-
king(en)’ opgenomen dat het begrip alleen de afstammingsrelatie omvat en dat andere juridische 
aspecten van ouderschap, zoals namenrecht, erfrecht, onderhoudsverplichting, gezagsrecht etc, niet 
onder het begrip ‘familierechtelijke betrekking’ vallen.
Deze definitie is volledigheidshalve ook opgenomen in de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder c, 
RWN.

In de toelichting op artikel 1, eerste lid, onder d, RWN, paragraaf 5-alg bij de toelichting op artikel 5 
RWN, bij de toelichtingen op artikel 5a, eerste lid (sterke adoptie) RWN, op artikel 5b, eerste lid, RWN, 
op artikel 11, achtste lid HRWN, en in paragraaf 1 bij artikel 14, zesde lid, RWN, is een verwijzing naar 
deze definitie aangebracht.

Daarnaast is in de toelichting op artikel 5b, eerste lid, RWN een voorbeeld opgenomen.

G, H, Q, R 

Voor vreemdelingen afkomstig uit Syrië geldt al langer (sinds 1 april 2014) de beleidsregel dat zij 
vanwege bewijsnood zijn vrijgesteld van het overleggen van een paspoort en de geboorteakte. Het 
staand beleid dat Syrische vreemdelingen geen paspoort of geboorteakte hoeven te overleggen wordt 
verlengd met twee jaar tot 1 augustus 2023.

De motivering hiervoor is dat uit het ambtsbericht over Syrië uit juni 2021 blijkt dat in Syrië nog steeds 
sprake is van een instabiele situatie, waardoor het verkrijgen van documenten niet gevergd kan 
worden.

K, L 

In WBN 2021/2 zijn de modellen 2.3 en 2.3a aangepast. Daarin wordt limitatief opgesomd onder welke 
omstandigheden iemand niet in aanmerking komt voor verlening of verkrijging van het Nederlander-
schap. De bijkomende straffen zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, Wetboek van Strafrecht 
zijn niet opgenomen in deze limitatieve opsomming.

Deze wijziging wordt nu ook doorgevoerd in modellen 1.14 en 1.14a.

M, O, P, S 

Op grond van artikel 11 RWN hebben minderjarige kinderen die meenaturaliseren geen afstandsver-
plichting. Voor minderjarige kinderen die mee-opteren met een ouder die opteert op grond van artikel 
6, eerste lid onder e RWN, geldt hetzelfde op grond van artikel 6 en 8 RWN.

Egyptische, Georgische, Libische, Mauritaanse, Oegandese, Sri Lankaanse en Zuid-Afrikaanse 
meerderjarige onderdanen, die na de naturalisatie of optie op grond van artikel 6, eerste lid, onder e 
RWN alleen nog de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen dus minderjarige kinderen hebben die 
ook Nederlander zijn geworden, maar die ook de oorspronkelijke nationaliteit bezitten zonder dat 
Nederland verwacht dat zij hier afstand van doen. Voor deze minderjarige kinderen hoeft dus niet te 
worden verklaard dat niet aan de autoriteiten van de eerste nationaliteit is gevraagd om behoud van 
die nationaliteit. Voor Oostenrijkse onderdanen geldt een uitzondering op grond van artikel 1, tweede 
lid van het Verdrag van Straatsburg. Daarom wordt van Oostenrijkse onderdanen wel gevraagd om te 
verklaren dat, ook namens hun minderjarige kinderen, niet om behoud van de Oostenrijkse nationali-
teit is gevraagd.
De modellen 1.14-1b, 2.5 en 2.5a HRWN en 2.5a HRWN Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in 
het buitenland zijn hierop aangepast.

Per abuis is met WBN 2021/8 in model 2.5a HRWN Circulaire voor Optie/Naturalisatieverzoeken in het 
buitenland, onder het vijfde gedachtestreepje, niet de aangepaste landenlijst overgenomen. Met deze 
wijziging is dit hersteld.
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N 

Per abuis is model 2.4 niet gewijzigd per WBN 2021/4. In het WBN 2021/4 zijn de afstandsbepalingen 
bij verkrijging van het Nederlanderschap voor een negental landen gewijzigd, waaronder IJsland.

Uit informatie ontvangen van de IJslandse autoriteiten in Nederland is gebleken dat IJslanders geen 
toestemming nodig hebben van de IJslandse autoriteiten om het Nederlanderschap aan te nemen of 
om afstand te doen van de IJslandse nationaliteit. Ze kunnen na het verkrijgen van het Nederlander-
schap afstand doen van de IJslandse nationaliteit. De kwalificatie van IJsland op de landenlijst blijft 
dus B, de aanvullende instructie wordt geschrapt, inclusief een verouderde passage.

IJslanders zijn daarom verplicht met ingang van 30 augustus 2021 bij het indienen van een naturalisa-
tieverzoek of een optieverklaring op grond van artikel 6, lid 1, onder e RWN een verklaring te onderte-
kenen dat de autoriteiten van het land van herkomst niet is gevraagd noch zal worden gevraagd om 
behoud van deze nationaliteit.

Model 2.4 is met deze wijziging in lijn gebracht met de landenlijst.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
namens deze, 
J.W.H.M. Beaujean 
directeur-generaal Migratie
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