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Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 26 januari 2022, 

nummer WBN 2022/1, 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

Artikel 6 HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 6 

1. Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een bevesti-
ging als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap:
a. de toegelaten meerderjarige vreemdeling die in het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is geboren 
en aldaar sedert zijn geboorte hoofdverblijf heeft;

b. de vreemdeling die in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of 
de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is geboren, aldaar gedurende een 
onafgebroken periode van tenminste drie jaren toelating en hoofdverblijf heeft en sedert 
zijn geboorte staatloos is;

c. de minderjarige vreemdeling die door een Nederlander is erkend en die niet op grond van 
de artikelen 3 of 4 Nederlander is of is geworden, indien hij onmiddellijk voorafgaand aan 
de verklaring gedurende een onafgebroken periode van ten minste drie jaren verzorging en 
opvoeding heeft genoten van de Nederlander door wie hij is erkend;

d. de minderjarige vreemdeling die krachtens Nederlandse rechterlijke beslissing of bij zijn 
geboorte van rechtswege onder het gezamenlijk gezag is komen te staan van een niet-
Nederlandse vader of moeder en een ander die Nederlander is, indien hij na het instellen 
van dat gezag gedurende een onafgebroken periode van tenminste drie jaren verzorging en 
opvoeding heeft genoten van deze Nederlander, en hij zijn hoofdverblijf niet heeft in het 
land waarvan hij onderdaan is. Op de minderjarige die ten tijde van het afleggen van de 
verklaring de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, is het vierde lid van dit artikel 
niet van toepassing;

e. de meerderjarige vreemdeling die sedert het bereiken van de leeftijd van vier jaar toelating 
en hoofdverblijf heeft in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of 
de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

f. de meerderjarige vreemdeling die te eniger tijd het Nederlanderschap of de staat van 
Nederlands onderdaan-niet-Nederlander heeft bezeten en in het Europese deel van 
Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba tenminste één jaar toelating voor onbepaalde tijd en hoofdverblijf heeft tenzij hij 
het Nederlanderschap heeft verloren op grond van artikel 15, eerste lid, onder d of e;

g. de vreemdeling die gedurende tenminste drie jaren de echtgenoot is van een Nederlander 
en gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijftien jaren toelating en hoofdver-
blijf heeft in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de 
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

h. de vreemdeling die de leeftijd van vijf en zestig jaar heeft bereikt en gedurende een 
onafgebroken periode van tenminste vijftien jaren toelating en hoofdverblijf heeft in het 
Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

i. de vreemdeling die vóór 1 januari 1985 is geboren uit een moeder die ten tijde van zijn 
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geboorte Nederlander was, terwijl de vader ten tijde van die geboorte niet-Nederlander 
was;

j. het vóór 1 januari 1985 in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten
of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij rechterlijke uitspraak geadop-
teerde niet-Nederlandse kind van een vrouw die op de dag dat de uitspraak kracht van
gewijsde heeft gekregen Nederlander was, indien het kind op de dag van de uitspraak in
eerste aanleg minderjarig was;

k. de vreemdeling die is geboren als kind van één van de in de onderdelen i of j bedoelde
personen die het Nederlanderschap heeft verkregen dan wel voor die verkrijging is
overleden;

l. de vreemdeling die voor de leeftijd van zeven jaar is erkend door één van de in de
onderdelen i of j bedoelde personen die het Nederlanderschap heeft verkregen dan wel
voor die verkrijging is overleden;

m. de vreemdeling die door één van de in de onderdelen i of j bedoelde personen die het
Nederlanderschap heeft verkregen dan wel voor die verkrijging is overleden, tijdens zijn
minderjarigheid is erkend, terwijl hij aangetoond heeft dat die persoon de biologische
vader is;

n. de vreemdeling die door een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap kind is van één
van de in de onderdelen i of j bedoelde personen die het Nederlanderschap heeft verkregen
dan wel voor die verkrijging is overleden, indien hij op de dag van de uitspraak in eerste
aanleg minderjarig was;

o. het in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij rechterlijke uitspraak geadopteerde kind van
één van de in de onderdelen i of j bedoelde personen die het Nederlanderschap heeft
verkregen dan wel voor die verkrijging is overleden, indien hij op de dag van de uitspraak
in eerste aanleg minderjarig was;

p. de vreemdeling die het Nederlanderschap van rechtswege heeft verloren, indien met dat
verlies het Unieburgerschap verloren ging en op dat moment redelijkerwijs voorzienbaar
was dat dit tot onevenredige gevolgen uit het oogpunt van het Unierecht zou leiden. De
herkrijging geschiedt met terugwerkende kracht tot en met het moment waarop het
Nederlanderschap verloren ging. Het tweede lid is niet van toepassing.

2. Bij het afleggen van de verklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap verklaart de
meerderjarige vreemdeling en de minderjarige vreemdeling die de leeftijd van zestien jaar
heeft bereikt tevens bereid te zijn bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring
van verbondenheid af te leggen. Het besluit tot bevestiging wordt niet bekendgemaakt dan
nadat de verklaring van verbondenheid daadwerkelijk is afgelegd.

3. De autoriteit die de verklaring in ontvangst neemt, beoordeelt aan de hand van de haar
overgelegde stukken de gronden waarop de verklaring berust. Indien de verklaring strekt tot
herkrijging van het Nederlanderschap als bedoeld in het eerste lid, onder p, vraagt de autoriteit
advies aan Onze Minister. Indien aan de vereisten is voldaan, bevestigt zij schriftelijk de
verkrijging van het Nederlanderschap.

4. Zij weigert de bevestiging indien op grond van het gedrag van de persoon, die de verklaring
betreft, ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk, tenzij volkenrechtelijke verplichtingen zich daartegen
verzetten.

5. Zij beslist binnen dertien weken na de inontvangstneming van de verklaring; deze termijn kan
éénmaal met ten hoogste dertien weken worden verlengd.

6. Indien een persoon op wie de verklaring betrekking heeft, geen geslachtsnaam of voornaam
heeft of indien de juiste spelling daarvan niet vaststaat, wordt deze in overleg met hem
vastgesteld en in de bevestiging vermeld; zijn naam wordt daarin zonodig in de in het
Koninkrijk gebruikelijke lettertekens overgebracht.

7. Voor de toepassing van het eerste lid, aanhef en onder a en b, wordt geboorte aan boord van
een in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te boek gesteld zeeschip of luchtvaartuig gelijk
gesteld met geboorte in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de
openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

8. Het minderjarige niet-Nederlandse kind van de vader, moeder of adoptiefouder als bedoeld in
artikel 11, achtste lid, die een verklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap aflegt, deelt
in die verkrijging, indien het in de verklaring tot dat doel is vermeld en het, behoudens in de
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gevallen waarin de verklaring wordt afgelegd op grond van het eerste lid, onder c, d of p, 
sedert het tijdstip van het afleggen van de verklaring toelating en hoofdverblijf heeft in het 
Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba. Kinderen van een kind dat in de verkrijging deelt, delen onder dezelfde 
voorwaarden in die verkrijging. Een kind dat ten tijde van het afleggen van de bereidverklaring 
de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, deelt slechts in de verkrijging indien het daarmee 
uitdrukkelijk instemt, de in het tweede lid bedoelde bereidverklaring, alsmede de verklaring zelf 
aflegt en jegens hem geen vermoedens bestaan als in het vierde lid bedoeld. Het besluit tot 
bevestiging wordt niet bekend gemaakt dan nadat de verklaring van verbondenheid daadwer-
kelijk is afgelegd. Indien de bevestiging strekt tot herkrijging van het Nederlanderschap als 
bedoeld in het eerste lid, onder p, geschiedt die herkrijging met terugwerkende kracht en 
behoeft geen verklaring van verbondenheid te worden afgelegd.

9. Aan de vreemdeling die te eniger tijd het Nederlanderschap door optie heeft verkregen, staat 
van de in het eerste lid genoemde mogelijkheden tot herkrijging van het Nederlanderschap 
door optie alleen die bedoeld onder f en p, open.

Verwijzingen
RWN: artikelen 1; 2; 8; 9; 12; 13; 14.1; 21; 22; 23; 26 en 28
RRWN: artikelen II.2 en V.1
BVVN: artikelen 3 t/m 12 en 73
Awb: artikelen 4:5; 4:7; 4:15 en hoofdstukken 6 t/m 8
BW: artikelen 1:5; 1:253aa; 1:253sa en 1:253t
Boek 10 BW: artikelen 22 lid 2 en 25 lid 1 onder a, 25 lid 1 onder b, 25 lid 2, 29, 58
WRvS: artikelen 37 en 39
Verdragen: artikel 1 Overeenkomst van Rome inzake de wettiging door huwelijk;
artikelen 1 en 12 Verdrag van New York ter beperking der staatloosheid;
artikelen 6.1a en 6.2b Europees Verdrag inzake nationaliteit.

Overgangsrecht
Zie artikel 26 RWN voor tijdelijk soepelere voorwaarden voor optie door bepaalde categorieën 
oud-Nederlanders, die golden tot en met 31 maart 2013. Zie voor de gevolgen van een 
erkenning van een minderjarige door een Nederlandse man vóór 1 april 2003, de toelichting bij 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, RWN, onder ‘Erkenning van minderjarigen vóór 1 april 
2003’.

B

6-1-p. Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, HRWN wordt toegevoegd en komt te 
luiden:

6-1-p. Toelichting ad artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p 

Na het afleggen van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring verkrijgt door een bevestiging 

als bedoeld in het derde lid het Nederlanderschap: de vreemdeling die het Nederlanderschap van 

rechtswege heeft verloren, indien met dat verlies het Unieburgerschap verloren ging en op dat 

moment redelijkerwijs voorzienbaar was dat dit tot onevenredige gevolgen uit het oogpunt van 

het Unierecht zou leiden. De herkrijging geschiedt met terugwerkende kracht tot en met het 

moment waarop het Nederlanderschap verloren ging. Het tweede lid is niet van toepassing.

Paragraaf 1. Algemeen 

De hier bedoelde vreemdeling, herkrijgt het Nederlanderschap door de bevestiging, bedoeld in 
artikel 6, derde lid, RWN als cumulatief:
• hij het Nederlanderschap van rechtswege heeft verloren op grond van het verdrag betreffende 

beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in 
geval van meervoudige nationaliteit (Verdrag van Straatsburg) (Trb. 1964, nr. 4) dan wel op 
grond van een van de volgende artikelen: artikel 14, zesde lid RWN, artikel 15, eerste lid, aanhef 
en onder a of c RWN, artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, c, d of e RWN, artikel 15, aanhef 
en onder a of c RWN (1985) of artikel 16, eerste lid, RWN (1985);

• hij met het Nederlanderschap ook het Unieburgerschap is verloren. Het Unieburgerschap 
bestaat sinds 1 november 1993. Indien het Nederlanderschap van rechtswege verloren is 
gegaan vóór 1 november 1993, komt betrokkene dus niet in aanmerking voor deze optiecatego-
rie. Ook als de optant op het moment van verlies van het Nederlanderschap in het bezit was 
van een nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, was geen sprake van 
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verlies van het Unieburgerschap en is opteren op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder p RWN niet mogelijk.

• het op het verliesmoment redelijkerwijs voorzienbaar was dat het verlies van het Unieburger-
schap zou leiden tot onevenredige gevolgen uit het oogpunt van het Unierecht. Om te bepalen 
of het verlies van het Unieburgerschap onevenredig was uit het oogpunt van het Unierecht, 
afgewogen tegen de wettelijke doelstelling van de desbetreffende verliesbepaling, verricht de 
autoriteit die de optieverklaring in ontvangst neemt een toetsing aan het door het Unierecht 
erkende evenredigheidsbeginsel. Om te bevorderen dat de verschillende bevoegde autoriteiten 
een eenduidige beoordeling hanteren inzake deze toets, wordt in alle gevallen advies gevraagd 
aan de IND. Het advies van de IND is niet bindend. Voor een inhoudelijke toelichting op de 
toets aan het evenredigheidsbeginsel, zie paragraaf 2.

• er op grond van zijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor de 
openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (Zie de toelichting bij artikel 
6, vierde lid, RWN, alsmede de toelichting bij artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN).

Indien aan alle voorwaarden is voldaan wordt de optieverklaring bevestigd en het Nederlander-
schap met terugwerkende kracht herkregen tot het moment waarop dat verloren ging. Indien naar 
het oordeel van de bevoegde autoriteit geen sprake is van onevenredige gevolgen, wordt de 
bevestiging geweigerd. In dat geval wordt het Nederlanderschap niet herkregen.

Voorbeeld 1

Mevrouw B heeft het Nederlanderschap van rechtswege gekregen bij geboorte. In 2001 is ze 
samen met haar Australische echtgenoot naar Australië geëmigreerd waar ze op 1 juli 2006 ook de 
Australische nationaliteit heeft verworven. Mevrouw B behield op dat moment het Nederlander-
schap op grond van artikel 15, tweede lid, onder c, RWN. Het Nederlandse paspoort van mevrouw 
B was geldig van 1 juni 2006 tot 1 juni 2011 en daarna heeft ze geen nieuw Nederlands paspoort 
meer aangevraagd. Op 1 juli 2016 is zij het Nederlanderschap daarom van rechtswege verloren op 
grond van artikel 15, eerste lid, onder c RWN. Mevrouw B wil haar Nederlanderschap, en Uniebur-
gerschap, graag terugkrijgen en legt in 2022 een optieverklaring af bij de Minister van Buiten-
landse Zaken op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, RWN. Ze stelt daarbij dat het 
verlies van haar Unieburgerschap onevenredig was vanuit het oogpunt van het Unierecht omdat 
ze begin 2016 al van plan was om in 2017 in Parijs een masteropleiding te gaan volgen. Ze 
overlegt echter geen bewijsstukken die onderbouwen dat ze daadwerkelijk concrete plannen had. 
Nu de gestelde plannen om in de EU te gaan studeren op geen enkele manier zijn onderbouwd 
concludeert de IND in zijn advies dat het op het verliesmoment in 2016 niet redelijkerwijs 
voorzienbaar was dat mevrouw B gebruik zou gaan maken van haar uit het Unieburgerschap 
voortvloeidende rechten. Van belemmering in de uitoefening van de uit het Unieburgerschap 
voortvloeiende rechten was dan ook geen sprake. Het advies van de IND aan de Minister van 
Buitenlandse Zaken is daarom negatief ten aanzien van de onevenredigheid van het verlies van het 
Unieburgerschap. De Minister van Buitenlandse Zaken volgt het advies van de IND en weigert de 
bevestiging van de optieverklaring.

Voorbeeld 2

De heer C is geboren in Canada en heeft bij geboorte zowel het Nederlanderschap als de Canadese 
nationaliteit van rechtswege gekregen. Op 10 oktober 2020, tien jaar nadat hij meerderjarig is 
geworden, verloor hij zijn Nederlanderschap van rechtswege op grond van artikel 15, eerste lid, 
onder c, RWN. De heer C was er echter niet van op de hoogte dat hij tot aan het verliesmoment 
nog Nederlander was. In 2021 gaat hij met zijn Canadese vriendin in Frankrijk wonen waar deze 
vriendin een bedrijf aan het oprichten is. Zijn vriendin was in april 2020 begonnen met de 
voorbereidingen voor het opzetten van het bedrijf en ook de heer C was zich in die periode aan het 
oriënteren op een leven en een studie in Frankrijk. Als Canadezen ondervinden de heer C en zijn 
vriendin in Frankrijk verschillende moeilijkheden bij het daadwerkelijk beginnen met het uitvoeren 
van economische activiteiten en het starten van een studie. De oprichting van het bedrijf heeft 
door het wachten op de uitkomst van verblijfsrechtelijke procedures grote vertraging opgelopen 
met economische schade tot gevolg, en de heer C kan zich uiteindelijk niet inschrijven voor de 
beoogde studie omdat de studiekosten voor derdelanders veel hoger, en voor hem onbetaalbaar 
zijn. Omdat de heer C deze problemen als Nederlander, en dus Unieburger, niet zou hebben, legt 
hij in 2022 een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, RWN, af bij de 
Minister van Buitenlandse Zaken. Omdat hij de plannen van zijn vriendin voor de oprichting van 
een bedrijf en zijn eigen plannen om in Frankrijk te gaan studeren uitgebreid met bewijsstukken en 
verklaringen kan onderbouwen, concludeert de IND in zijn advies aan de Minister van Buiten-
landse Zaken dat de heer C als gevolg van het verlies van het Unieburgerschap onevenredig 
belemmerd is in de uitoefening van zijn beroepsleven en dat van zijn vriendin en dat het verlies 
van het Unieburgerschap dus onevenredig was. De Minister van Buitenlandse Zaken volgt het 

4 Staatscourant 2022 nr. 3503 1 februari 2022

guit003
Markering

guit003
Markering

guit003
Markering

guit003
Markering

guit003
Markering



advies van de IND en bevestigt de optieverklaring van de heer C. De heer C herkrijgt het Nederlan-
derschap met terugwerkende kracht tot 10 oktober 2020.

Paragraaf 2. Toets aan evenredigheidsbeginsel na van rechtswege verlies van het 
Unieburgerschap 

In het kader van de evenredigheidstoets wordt door de IND in het advies, zoals bedoeld in artikel 6, 
derde lid, RWN, beoordeeld of het verlies van het Unieburgerschap in het individuele geval 
gevolgen heeft gehad die vanuit het oogpunt van het Unierecht onevenredig zijn, afgewogen 
tegen de wettelijke doelstelling van de desbetreffende verliesbepaling.

Voor een beroep op het unierechtelijk evenredigheidsbeginsel is vereist dat de optant concrete, 
aantoonbare en onevenredige gevolgen heeft ondervonden die in de sfeer van het Unierecht 
liggen. Niet direct op het Unierecht betrekking hebbende omstandigheden, zoals het argument dat 
iemand zich nog steeds als Nederlander beschouwt of een sterke verbondenheid voelt met 
Nederland, blijven buiten beschouwing.1 Als toetsingsmoment geldt de datum waarop het 
Nederlanderschap verloren ging, met dien verstande dat niet alleen de gevolgen van het verlies 
van het Unieburgerschap die zich op dat moment reeds hadden gemanifesteerd worden meege-
wogen, maar ook gevolgen die op dat moment redelijkerwijs voorzienbaar waren. Hypothetische 
gevolgen of gevolgen die ten tijde van de peildatum niet redelijkerwijze voorzienbaar waren, 
worden niet meegewogen.

Het moet gaan om onevenredige gevolgen van het verlies van de aan het burgerschap van de 
Unie verbonden rechten, en de door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(hierna: het Handvest) gewaarborgde grondrechten. Dit betreft onder meer de uitoefening van het 
recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie en de 
mogelijkheid daar beroepsactiviteiten te verrichten, het recht op eerbiediging van het familie- en 
gezinsleven, gelezen in samenhang met het in artikel 24, tweede lid, van het in het Handvest 
neergelegde belang van het kind, en/of de omstandigheid dat de betrokkene op het grondgebied 
van de derde staat waar hij verblijft, niet langer de consulaire bescherming op grond van artikel 20, 
tweede lid, aanhef en onder c, van het VWEU kan genieten.

Er is sprake van onevenredige gevolgen als het verlies van deze Unierechten gevolgen heeft die de 
normale ontwikkeling van het gezins- en beroepsleven van de betrokkene (en in voorkomend geval 
van die van zijn gezinsleden) uit het oogpunt van het Unierecht aantasten op een wijze die 
onevenredig is aan de doelstelling die door middel van de verliesbepaling wordt nagestreefd door 
de nationale wetgever.

Een belangrijke doelstelling van het Nederlandse nationaliteitsrecht is van oudsher het nastreven 
van enkelvoudige nationaliteit. Daaruit vloeit voort dat het Nederlanderschap verloren kan gaan 
indien men daarnaast ook een andere nationaliteit heeft en de band met Nederland niet meer 
effectief is, bijvoorbeeld door langdurig verblijf buiten het Koninkrijk. De Nederlandse wetgever 
heeft dit uitgangspunt vastgelegd in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c RWN (in combinatie 
met artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d RWN). De verliesbepalingen neergelegd in artikel 16 
RWN hebben daarnaast als doelstelling het bevorderen van de nationaliteitsrechtelijke eenheid 
van het gezin.

Naast de vraag of daadwerkelijk gebruik werd gemaakt van Unierechten of dat dat redelijkerwijs 
voorzienbaar was, kunnen bij de evenredigheidstoets ook andere factoren van belang zijn, zoals 
het feit dat de betrokkene mogelijkerwijs geen afstand kon doen van de nationaliteit van een derde 
staat en om die reden binnen de werkingssfeer van artikel 15, lid 1, onder c, RWN valt.

Het is in beginsel aan de optant om het bestaan van relevante feiten en omstandigheden te 
vermelden en deze aannemelijk te maken met behulp van bewijsstukken2. De IND beoordeelt de 
(redelijkerwijs voorzienbare) gevolgen van het verlies van het Unieburgerschap in het individuele 
geval op basis van alle door de optant ingebrachte verklaringen en documenten.

Paragraaf 3. Exclusieve procedure voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel 

De optieprocedure van artikel 6, eerste lid, aanhef onder p RWN biedt een exclusieve procedure 
om de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel vanuit het oogpunt van het Unierecht te verrichten 

1 ABRvS 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:423, r.o. 11.2.
2 Zie ABRvS, ro 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:423 11.2 en Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 859 (R2157), nr. 3, p 4 

en p 9.
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en het Nederlanderschap op deze grond eventueel te herkrijgen.3 Vanaf 1 april 2022, de datum van 
inwerkingtreding van de Rijkswet van 17 november 2021 tot wijziging van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap om te voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel 
in gevallen waarin het Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van 
de termijn voor van rechtswege verlies, Staatsblad 2021 572, is het dus niet meer mogelijk om 
deze toetsing aan het evenredigheidsbeginsel vanuit het oogpunt van het Unierecht te verrichten 
in andere procedures, zoals een verzoekschriftprocedure tot vaststelling van het Nederlanderschap 
ex artikel 17 RWN, de aanvraag van een reisdocument of Nederlandse identiteitskaart in de zin van 
de Paspoortwet of de verstrekking van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap. 
Als in het kader van een van deze procedures vóór 1 april 2022 om een evenredigheidstoets is 
verzocht, worden deze toets en deze procedure, en eventuele vervolgprocedures, (ook na 1 april 
2022) voltooid. Als wordt vastgesteld dat een dergelijke verzoeker onevenredige gevolgen heeft 
ondervonden van het verlies van het Unieburgerschap wordt het Nederlanderschap met terugwer-
kende kracht herkregen op grond van artikel 20 VWEU en hoeft de verzoeker dus niet meer te 
opteren op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef onder p RWN.

C

Artikel 6, derde lid, HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

6-3. Toelichting ad artikel 6, derde lid 

De autoriteit die de verklaring in ontvangst neemt, beoordeelt aan de hand van de haar overge-
legde stukken de gronden waarop de verklaring berust. Indien de verklaring strekt tot herkrijging 
van het Nederlanderschap als bedoeld in het eerste lid, onder p, vraagt de autoriteit advies aan 
Onze Minister. Indien aan de vereisten is voldaan, bevestigt zij schriftelijk de verkrijging van het 
Nederlanderschap.

D

Paragraaf 2.2.3/6-3. Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

Paragraaf 2.2.3. Te verstrekken gegevens 

Op grond van artikel 6, eerste lid, BVVN moet de optant bij het afleggen van de optieverklaring 
betreffende zichzelf, voor zoveel mogelijk, gegevens te verstrekken met betrekking tot:
a. geslachtsnaam en voornaam of voornamen, onderscheidenlijk naam of namen;
b. geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
c. adres, postcode en woonplaats;
d. geslacht;
e. nationaliteit(en);
f. tegenwoordige en, voor zoveel nodig, eerdere verblijfsrechtelijke status;
g. als van toepassing: duur van huidige toegelaten verblijf in het Koninkrijk en duur van eerder 

toegelaten verblijf in het Koninkrijk;
h. als van toepassing: bestaan en duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel de 

ontbinding daarvan, alsmede ten aanzien van de echtgenoot of partner de gegevens hierboven 
bedoeld onder a tot en met e;

i. als van toepassing: betreffende de minderjarige kinderen van de optant, de gegevens 
hierboven bedoeld onder a tot en met e, en onder g;

j. als van toepassing: betreffende de ouders of grootouders van de optant, de gegevens bedoeld 
in de onderdelen a tot en met g. Voor de toepassing van de optiemogelijkheid in artikel 6, 
eerste lid, onder i t/m o van de Rijkswet van 17 juni 2010 (Stb. 2010, 242) kunnen onder 
gegevens bedoeld in onderdeel e mede worden verstaan de historische gegevens betreffende 
de nationaliteit van de ouders of grootouders van de optant;

k. als het een minderjarige betreft over wie gezag wordt uitgeoefend, de gegevens bedoeld in de 
onderdelen a tot en met e van degene of degenen die dit gezag uitoefenen;

l. de overige gegevens die naar het oordeel van de tot het in ontvangst nemen van de verklaring 
bevoegde autoriteit nodig zijn voor de beoordeling van het geval.

Voor zoveel mogelijk verstrekt de optant dezelfde gegevens over de minderjarige kinderen en 
kindskinderen die hij in zijn optie wenst te betrekken (artikel 6, tweede lid, BVVN).

De informatie over de gegevens genoemd bij a tot en met e, zal bij iedere optieverklaring moeten 

3 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 859 (R2157), nr. 3, p. 2 en p 10.
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worden verstrekt. Dit geldt zowel voor de optieverklaring afgelegd op grond van artikel 6, eerste 
lid, RWN als artikel 28 RWN. Deze gegevens komen dan ook in ieder model optieformulier terug. 
De noodzakelijkheid van verstrekking van gegevens genoemd in de onderdelen f tot en met l is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo is het verstrekken van gegevens over de 
verblijfsstatus (f) wel nodig bij een optie op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, b, e, 
f, g en h, RWN maar niet bij een optie op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, d en i 
t/m p RWN, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f juncto artikel 26 RWN en artikel 28 RWN. Het 
verstrekken van gegevens over het huwelijk of de ontbinding daarvan (h) is bijvoorbeeld met name 
bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder g, RWN, artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder f juncto artikel 26, eerste lid, aanhef en onder c, RWN en artikel 28 RWN van belang. 
Daarnaast kan het feit of een huwelijk is gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan 
uiteraard van belang zijn voor de vraag of de optant wel of niet meerderjarig is. De gegevens bij 
onderdeel j zijn met name van belang bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder 
c, d en i t/m o RWN.

Ad a t/m e, g (wat betreft de duur van het hoofdverblijf) en h t/m k

Het verdient mede gelet op het bepaalde in artikel 4:7 Awb aanbeveling deze gegevens met 
betrekking tot de optant zelf (en als van toepassing met betrekking tot in de optieverklaring 
genoemde (kinds)kinderen) onmiddellijk in overleg met de optant te vergelijken met de beschik-
bare gegevens in de BRP. Hiermee kunnen onnodige procedures worden voorkomen.

De duur van het hoofdverblijf zal over het algemeen uit de (historische adresgegevens in de) BRP 
afgeleid kunnen worden. Als dit niet mogelijk is, wordt van de optant (aanvullend) ander bewijs 
verlangd. Met betrekking tot in de optieverklaring genoemde minderjarige kinderen is het van 
belang dat uit de BRP blijkt of anderszins wordt aangetoond wat de geslachtsnaam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte van de ouders van de minderjarige kinderen zijn en wie het gezag 
over de kinderen uitoefent. Voorts zal over het algemeen uit de BRP (moeten) blijken dat de in de 
optieverklaring genoemde kinderen hoofdverblijf in Nederland hebben.

Voor de optanten bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i t/m o RWN geldt dat zij naast de 
afstamming ook de nationaliteit van hun (groot)ouders moeten aantonen. Hiervoor kan in 
sommige gevallen vereist zijn, dat de optant een persoonskaart of een uittreksel met historische 
gegevens van één van de (groot)ouders of van beiden overlegt. Dit document kan worden 
opgevraagd bij de gemeente. Een gemeente mag echter niet zomaar aan een kind de gegevens 
van de (groot) ouders verstrekken en is daarbij gebonden aan de Wet basisregistratie personen 
(Wet BRP). Artikel 3.6, eerste lid, van de Wet BRP vereist voor de verstrekking van deze gegevens 
een grondslag in een algemeen verbindend voorschrift. Artikel 6, eerste lid, onderdeel j, van het 
BVVN voorziet in deze grondslag.

Dit betekent dat een gemeente aan een persoon, die wil opteren op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder i t/m o RWN, gegevens van de persoonskaart van de (groot)ouders dan wel een 
uittreksel met historische gegevens van de (groot)ouders op diens verzoek moet verstrekken.

Daarnaast kan de niet-Nederlandse nationaliteit van de vader van de optant bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, aanhef en onder i en j, RWN worden aangetoond aan de hand van een zo nodig 
gelegaliseerde verklaring van de autoriteiten van het land van nationaliteit van deze vader.

Ook kan een zo nodig gelegaliseerde verklaring van de autoriteit van het land van de nationaliteit 
van de echtgenoot van moeder, bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i RWN, en een zo 
nodig gelegaliseerde verklaring van de autoriteit van het land van geboorte van de optant worden 
verlangd, waaruit blijkt dat de moeder van de optant niet de nationaliteit van een van deze landen 
bezat op de dag van de geboorte van de optant. Ten aanzien van de adoptiefmoeder, bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder j RWN, kan worden volstaan met de eerste verklaring.

Ad f en g (wat betreft de periode van toelating)

Behoudens in het geval dat toelating van de optant geen voorwaarde is voor de bevestiging (zie 
hierboven), moet de optant zijn verblijfsrechtelijke status (onderdeel f) aantonen door het 
overleggen van een verblijfsdocument waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken. Toelating 
voor onbepaalde tijd, zoals vereist bij de optie op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, 
RWN, kan ook worden aangetoond door het overleggen van een verblijfsdocument waarvan de 
geldigheidsduur niet is verstreken (zie de toelichting bij artikel 1, aanhef en onder g, RWN voor 
uitleg van de begrippen ‘toelating’ en ‘toelating voor onbepaalde duur’).

Geldt in de betreffende optiemogelijkheid een periode van toelating (onderdeel g) dan kan dit 
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blijken uit het verblijfsdocument van de optant in combinatie met de gegevens in de BRP dan wel 
uit een bericht omtrent toelating (artikel 3 BOT). Voor de gevallen waarin en de wijze waarop een 
bericht omtrent toelating moet worden gevraagd, wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1, 
eerste lid, aanhef en onder g, RWN.

Ad l

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn nadere gegevens en bewijsstukken te vragen 
(vergelijk ook artikel 6, vijfde lid, BVVN). Te denken valt bijvoorbeeld aan:
• een bewijs van eerder bezit van de Nederlandse nationaliteit. Als de burgemeester, na 

raadpleging van de BRP, twijfelt aan het gestelde oud-Nederlanderschap of oud-Nederlands 
onderdaanschap, moet daarvan een bewijs worden overgelegd door de optant;

• een bewijs van gezagsvoorziening, voorzover dit niet blijkt uit de BRP. Hierbij kan worden 
gedacht aan bijvoorbeeld een buitenlands rechterlijke voogdijbeschikking of een echtschei-
dingsvonnis, waarbij tevens in het gezag over de kinderen is voorzien. Het hier bedoelde 
bewijs kan bijvoorbeeld nodig zijn om te kunnen beoordelen of een minderjarige al dan niet zal 
delen in de naamsvaststelling van zijn ouder; om te kunnen vaststellen wie voor een minderja-
rige een verzoek mag indienen of wie gehoord moet worden;

• een bewijs van verzorging en opvoeding (in geval van een optie op grond van artikel 6, eerste 
lid, aanhef en onder c of d, RWN).

• bewijzen van (op het verliesmoment redelijkerwijs voorzienbare) onevenredige gevolgen van 
het verlies van het Unieburgerschap (in geval van een optie op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder p, RWN).

E

Paragraaf 2.4.2/6-3. Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

paragraaf 2.4.2. Beoordeling of aan de (overige) voorwaarden wordt voldaan 

paragraaf 2.4.2.1. Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid (bij 
optieverklaringen afgelegd op of ná 1 maart 2009) 

Behoudens bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, RWN controleert de 
burgemeester bij optieverklaringen die op of ná 1 maart 2009 zijn ingediend of iedere persoon die 
in de optieverklaring is genoemd en die hiertoe wettelijk verplicht is, zich bereid heeft verklaard bij 
de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen (zie 
paragraaf 2.2.4.1 en toelichting bij artikel 6, tweede lid, RWN). Alleen als het afleggen ervan 
redelijkerwijs niet gevraagd kan worden, zoals aan optanten die niet in staat zijn hun wil te bepalen 
of deze niet kunnen uiten of aan optanten aan wie het, door de burgemeester, is toegestaan zich bij 
het afleggen van de optieverklaring te laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, hoeft de 
bereidverklaring niet ondertekend te zijn. Indien de optant zich op de naturalisatieceremonie laat 
vertegenwoordigen door een gemachtigde, moet de verklaring van verbondenheid schriftelijk 
getekend door de optant, worden aangeleverd door de gemachtigde op de ceremonie.

Indien een aspirant-optant, ten aanzien van wie door de burgemeester is bepaald dat niet kan 
worden afgezien van invulling en ondertekening van de bereidverklaring, die verklaring (model 
1.36) niet heeft ingevuld en ondertekend of indien een aspirant-optant heeft verklaard niet bereid 
te zijn om de verklaring van verbondenheid af te leggen en betrokkene desondanks toch in zijn 
optie persisteert, weigert de burgemeester de verkrijging van het Nederlanderschap te bevestigen 
(zie paragraaf 2.8Weigering bevestiging).’.

Paragraaf 2.4.2.2. Verblijfsrechtelijke status optant 

Behoudens bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en p, RWN, artikel 
28 RWN en artikel II RRWN (2008)4, onderzoekt de burgemeester de verblijfsrechtelijke gegevens 
van de optant en van de kinderen die met het oog op medeverkrijging in de optieverklaring zijn 
genoemd (artikel 10, eerste lid, BVVN). Aan de hand van het verblijfsdocument waarvan de 
geldigheidsduur niet is verstreken in combinatie met de gegevens in de BRP kan worden beoor-
deeld of er sprake is van ‘toelating’ dan wel ‘toelating voor onbepaalde tijd’ (zie de toelichting bij 
artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, RWN). Als de optant of een van de kinderen die in de 
optieverklaring wordt genoemd niet in het bezit is van een verblijfsdocument, wordt hij verwezen 

4 RRWN van 27 juni 2008, Stb. 270. Zie voor de inhoud van deze optieregeling ook de toelichting op artikel 6, eerste lid onder c, 
RWN, sub 6.
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naar de IND om zijn verblijfsrechtelijke positie te regelen.

Geldt in de betreffende optiemogelijkheid een onafgebroken periode van toelating, dan kan dit 
worden beoordeeld aan de hand van het verblijfsdocument van de optant in combinatie met de 
gegevens in de BRP dan wel uit een bericht omtrent toelating (artikel 3 BOT). Als het verblijfsdocu-
ment in combinatie met de gegevens in verband met het verblijfsrecht in de BRP onvoldoende 
antwoord geven op de vraag of sprake is van een onafgebroken periode van toelating, zal de 
burgemeester een bericht omtrent toelating bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
opvragen (artikel 4 BOT). Zie hiervoor de toelichting bij artikel 1, eerste lid, aanhef en onder g, 
RWN.

paragraaf 2.4.2.3. Geen gevaar voor de openbare orde, etc. 

Daarna onderzoekt de burgemeester of er op grond van het gedrag van de minderjarige optant van 
zestien jaar of ouder, de meerderjarige optant of dat van zijn minderjarige kinderen van zestien jaar 
of ouder voor wie medeverkrijging van het Nederlanderschap wordt beoogd, ernstige vermoedens 
bestaan dat zij een gevaar opleveren voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van 
het Koninkrijk (artikel 10, tweede lid, BVVN).

Dit onderzoek wordt verricht aan de hand van de door of namens de optant verstrekte gegevens, 
door de burgemeester opgevraagde uittreksels uit het register van de Justitiële documentatie-
dienst (JDD) en gegevens van de korpschef (NSIS, OPS, HKD). Op het moment van de bevestiging 
van de optieverklaring geldt dat uittreksels van de JDD niet ouder mogen zijn dan zes maanden 
(zie de toelichting bij artikel 6, vierde lid, RWN en artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN).

Bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b (als de optant minderjarig is) RWN, 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d en k t/m o, RWN (als de optant op het moment van het 
afleggen van de optie de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt) en bij opties op grond van 
artikel II RRWN(2008) (als de optant op het moment van het afleggen van de optie nog minderjarig 
is) blijft onderzoek naar de eventuele antecedenten van de optant achterwege. Er wordt ook geen 
onderzoek gedaan naar de eventuele antecedenten van minderjarige kinderen van wie het de 
bedoeling is dat zij delen in de optie en die op het moment van de optieverklaring de leeftijd van 
zestien jaar nog niet hebben bereikt. Bovendien onderzoekt de burgemeester of de optant 
polygaam gehuwd is (zie toelichting bij artikel 6, derde lid, RWN).

paragraaf 2.4.2.4. Naamsvaststelling en naamskeuze bij optie 

Indien vaststelling van de naam van de optant is voorgeschreven (artikel 6, zesde lid, RWN), 
overlegt de burgemeester met de optant over de vast te stellen geslachtsna(a)m(en) en/of 
voorna(a)m(en), alsmede over de vaststelling van de namen van de personen voor wie om 
medeverkrijging van het Nederlanderschap is verzocht. Voorts overlegt en beslist de burgemeester 
over de in het Koninkrijk gebruikelijke lettertekens waarin de naam van de optant, en de namen 
van de personen voor wie om medeverkrijging van het Nederlanderschap is verzocht, worden 
overgebracht (artikel 10, derde lid, BVVN). Het beleid inzake naamsvaststelling bij naturalisatie is 
van overeenkomstige toepassing (zie de toelichting bij artikel 12 RWN).

Bij de naamsvaststelling worden de wettelijk vertegenwoordiger, de andere ouder als bedoeld in 
artikel 2, vierde lid, RWN en de kinder(en), die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt, in de 
gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken (artikel 10, vierde lid, BVVN).

Verzoeken tot naamsvaststelling, alsmede verklaringen van instemming van de wettelijk vertegen-
woordiger, andere ouder en de kinderen die de leeftijd van twaalf jaar en ouder hebben bereikt, 
zijn opgenomen in model 1.15, model 1.20 en model 1.24. Op de optieverklaring wordt vermeld of 
tevens een verzoek tot vaststelling van de geslachtsna(a)m(en)/of voorna(a)m(en) is gedaan.

Indien de burgemeester concludeert dat aan de optievoorwaarden is voldaan, maar dat de naam 
van de optant of van de persoon ten aanzien van wie een verklaring tot medeverkrijging is 
afgelegd, niet kan worden vastgesteld op de wijze zoals in de naamsverklaring is verzocht, deelt de 
burgemeester dit aan de optant mee en geeft hij aan op welke wijze hij de namen van de optant zal 
vaststellen. Hij vraagt de optant of deze in dat geval zijn optieverklaring wil intrekken of dat deze 
toch een bevestiging van de optieverklaring wenst. Indien de optant de procedure wil voortzetten 
wordt de optieverklaring bevestigd en de naam vastgesteld in overeenstemming met het 
Nederlandse namenrecht. Bij deze vaststelling wordt zoveel als mogelijk is, rekening gehouden 
met de door de optant uitgesproken voorkeur. In een bijlage bij de bevestiging wordt gemotiveerd 
aangegeven waarom de naam niet is vastgesteld zoals verzocht. Dit besluit is voor bezwaar 
vatbaar.
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Bij een optie op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, RWN kan in bepaalde gevallen 
een verklaring van naamskeuze worden afgelegd (zie de toelichting bij artikel 6, eerste lid, aanhef 
en onder c, RWN). Indien naamskeuze wordt gewenst, verwijst de burgemeester beide ouders van 
de optant of de optant zelf (indien deze de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt), naar de ambte-
naar van de burgerlijke stand van de eigen gemeente om de verklaring van naamskeuze af te 
leggen.

paragraaf 2.4.2.5. Onderzoek naar zienswijze kind/wettelijk vertegenwoordiger/(andere) 
ouder 

Indien dit nog niet is gebeurd in een eerdere fase van de procedure -bijvoorbeeld tegelijk met het 
afleggen van de optieverklaring door de optant -stelt de burgemeester de andere in de optieverkla-
ring genoemde personen, mits zij de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt, alsook de wettelijk 
vertegenwoordiger en de andere ouder (als bedoeld in artikel 2, vierde lid, RWN) op hun verzoek in 
de gelegenheid hun zienswijze inzake de optie kenbaar te maken (artikel 10, vierde lid, BVVN). Zie 
ook hiervoor bij 2.2.1, ‘Verklaring afleggen in persoon’ en de toelichting bij artikel 2, vierde lid, 
RWN.

Paragraaf 2.4.2.6. Adviesprocedure bij optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder p, RWN 

De autoriteit die de optieverklaring in ontvangst heeft genomen, vraagt op grond van artikel 6, 
derde lid RWN advies aan de IND. Het advies van de IND beperkt zich tot de beoordeling of het 
verlies van het Unieburgerschap in het individuele geval gevolgen heeft gehad die vanuit het 
oogpunt van het Unierecht onevenredig zijn. De autoriteit die de optieverklaring in ontvangst heeft 
genomen stelt derhalve eerst zelf vast of de optant het Nederlanderschap van rechtswege heeft 
verloren en deelt de verliesdatum en de verliesgrond mee aan de IND. Ook stelt de autoriteit vast 
dat met het verlies van het Nederlanderschap tevens het Unieburgerschap verloren is gegaan.

Het verzoek aan de IND om advies wordt gedaan met model 1.52. De autoriteit die de optieverkla-
ring in ontvangst heeft genomen stuurt het ingevulde model samen met alle onderliggende 
stukken naar de IND. Dit gebeurt bij voorkeur via de bestandenpostbus van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid maar kan ook per post. Gezien de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) kan geen gebruik worden gemaakt van e-mail. De IND gebruikt voor het advies model 
1.53 en stuurt dit bij voorkeur via de bestandenpostbus terug naar de adviesvragende autoriteit.

De IND geeft het gemotiveerde advies binnen een redelijke termijn, zodat de optieverklaring 
binnen de maximale beslistermijn van 26 weken kan worden bevestigd of geweigerd. Het advies 
van de IND is niet bindend voor de adviesvragende autoriteit. Het advies is geen besluit, zodat er 
geen afzonderlijke rechtsmiddelen tegen open staan. In het Europese deel van het Koninkrijk is dit 
een advies als bedoeld in afdeling 3.3 Awb. Dat betekent onder andere dat de autoriteit het advies 
van de IND aan het besluit ten grondslag kan leggen, en daar ter motivering van dit besluit mee 
kan volstaan (artikel 3:49 Awb). Indien de autoriteit van het advies afwijkt, wordt dit in het besluit 
gemotiveerd (artikel 3:50 Awb).

F

6-8. Toelichting ad artikel 6, achtste lid, HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

6-8. Toelichting ad artikel 6, achtste lid 

Het minderjarige niet-Nederlandse kind van de vader, moeder of adoptiefouder als bedoeld in 

artikel 11, achtste lid, die een verklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap aflegt, deelt in 

die verkrijging, indien het in de verklaring tot dat doel is vermeld en het, behoudens in de 

gevallen waarin de verklaring wordt afgelegd op grond van het eerste lid, onder c, d of p, sedert 

het tijdstip van het afleggen van de verklaring toelating en hoofdverblijf heeft in het Europese 

deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint 

Eustatius en Saba. Kinderen van een kind dat in de verkrijging deelt, delen onder dezelfde 

voorwaarden in die verkrijging. Een kind dat ten tijde van het afleggen van de verklaring de 

leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, deelt slechts in de verkrijging indien het daarmee uitdrukkelijk 

instemt en jegens hem geen vermoedens bestaan als in het derde lid bedoeld. Indien de bevesti-

ging strekt tot herkrijging van het Nederlanderschap als bedoeld in het eerste lid, onder p, 

geschiedt die herkrijging met terugwerkende kracht en behoeft geen verklaring van verbonden-

heid te worden afgelegd.

Het op het moment van de bevestiging minderjarige kind van de optant deelt in het verkrijgen van 
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de Nederlandse nationaliteit als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden zijn:
− het kind staat in een familierechtelijke betrekking tot de optant. De vraag of sprake is van een 

familierechtelijke betrekking wordt beheerst door het Nederlandse internationaal privaatrecht;
− het kind heeft sinds het afleggen van de verklaring toelating en hoofdverblijf in Nederland (zie 

de toelichting bij artikel 1, aanhef en onder g en h, RWN). Deze voorwaarde geldt echter niet 
voor de kinderen van de optanten bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, d en p, 
RWN;

− de personalia van het kind zijn in de optieverklaring vermeld;
− de personalia van het kind zijn in de bevestiging vermeld; en
− de bepalingen van artikel 2 RWN zijn in acht genomen.

Het kind van twaalf jaar en ouder waarvan het de bedoeling van de optant is dat het deelt in de 
verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede de wettelijk vertegenwoordiger van het kind, 
worden op hun verzoek in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Als het 
kind en de wettelijke vertegenwoordiger (of andere ouder als bedoeld in artikel 2, vierde lid, RWN) 
beiden niet instemmen met de medeverkrijging, deelt het kind niet. Zie hiervoor de toelichting bij 
artikel 2, vierde lid, RWN.

Voor het minderjarige kind dat op het moment van het afleggen van de verklaring zestien jaar of 
ouder is, geldt dat het bovendien slechts deelt in de verkrijging van het Nederlanderschap van de 
ouder als:
− hij zich bereid heeft verklaard bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 

verbondenheid af te leggen;
− hij daarmee uitdrukkelijk instemt. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring van instem-

ming; én
− er op grond van zijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij gevaar oplevert voor de 

openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk.

Als het kind in de loop van de procedure zestien jaar of ouder wordt, hoeft het niet opnieuw in te 
stemmen voordat het kan meedelen in de verkrijging van het Nederlanderschap. Als uit het dossier 
blijkt dat een kind zich voor zijn zestiende jaar schriftelijk heeft uitgesproken tegen de medeverkrij-
ging, dan geldt dit nadat het zestien jaar is geworden als het ontbreken van instemming. De 
bevestiging van het Nederlanderschap wordt in dat geval ten aanzien van dit kind geweigerd.

Als het kind in de loop van de optieprocedure zestien jaar of ouder wordt, hoeft het zich niet bereid 
te verklaren om de verklaring van verbondenheid af te leggen en hoeft het niet opnieuw in te 
stemmen voordat het kan meedelen in de verkrijging van het Nederlanderschap. Dit geldt ook als 
dat kind op het moment van de bevestiging inmiddels zestien of zeventien jaar oud is.

Gevolgen voor de kinderen van de kinderen

Heeft het kind, dat in de verkrijging van het Nederlanderschap heeft gedeeld, zelf een kind, dan kan 
ook dat kind delen in de verkrijging van het Nederlanderschap. Hiervoor gelden dezelfde voor-
waarden als voor zijn op het moment van de bevestiging minderjarige ouder.

Dus:
− het kind staat in een familierechtelijke betrekking tot de minderjarige ouder. De vraag of sprake 

is van een familierechtelijke betrekking wordt beheerst door het Nederlandse internationale 
privaatrecht;

− het kind heeft sinds het afleggen van de verklaring toelating en hoofdverblijf in Nederland, 
Curaçao en Sint Maarten of Aruba (zie de toelichting bij artikel 1, aanhef en onder g en h, 
RWN). Deze voorwaarde geldt echter niet voor de kindskinderen van optanten bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, d en p, RWN;

− de personalia van het kind zijn in de optieverklaring vermeld;
− de personalia van het kind zijn in de bevestiging vermeld; én
− de bepalingen van artikel 2 RWN zijn in acht genomen.

Als besloten wordt dat een kind niet kan delen in de verkrijging van het Nederlanderschap van zijn 
ouder(s), terwijl dit wel is verzocht, wordt dit schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de 
wettelijke vertegenwoordiger en (eventueel) aan de ouder die om medeverkrijging heeft verzocht 
(die behoeft niet tevens te kunnen worden aangemerkt als de wettelijke vertegenwoordiger). Dit is 
een voor bezwaar en beroep vatbare beschikking in de zin van de Awb.

Kinderen van optanten bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, RWN

De laatste zin van artikel 6, achtste lid, RWN geldt voor het minderjarige kind dat als Nederlander 
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was geboren voor het verlies van het Nederlanderschap door de ouder en heeft meegedeeld in het 
verlies van de ouder, maar ook voor het minderjarige kind dat is geboren nadat de ouder het 
Nederlanderschap verloor en daarom nooit Nederlander is geweest. Ook dit laatste kind wordt 
door de optiebevestiging geacht vanaf zijn geboorte Nederlander te zijn geweest. Gelet op het 
arrest van 12 maart 2019 van het Europese Hof van Justitie (C-221/17) is in deze gevallen voorzien 
in een uitzondering op het uitgangspunt van de RWN dat het Nederlanderschap niet met terugwer-
kende kracht wordt verkregen (zie artikel 2, eerste lid, RWN).

Door minderjarige kinderen die niet op de optieverklaring worden vermeld wordt het Nederlander-
schap, gelet op artikel 2, eerste lid, RWN, niet herkregen. Gelet op de reikwijdte van artikel 6, 
achtste lid, wordt het Nederlanderschap evenmin herkregen door een kind dat ten tijde van de 
optie inmiddels meerderjarig is. Voor beide groepen staat natuurlijk wel de mogelijkheid open om 
zelfstandig een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, RWN af te 
leggen, mits zij het Nederlanderschap en daarmee het burgerschap van de Unie van rechtswege 
zijn verloren.

G

6-9. Toelichting ad artikel 6, negende lid, HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

6-9. Toelichting ad artikel 6, negende lid 

Aan de vreemdeling die te eniger tijd het Nederlanderschap door optie heeft verkregen, staat van 

de in het eerste lid genoemde mogelijkheden tot herkrijging van het Nederlanderschap door optie 

alleen die bedoeld onder f en p, open.

De vreemdeling die de Nederlandse nationaliteit ooit door optie heeft verkregen en de Neder-
landse nationaliteit vervolgens weer is verloren, bijvoorbeeld door het vrijwillig verkrijgen van een 
andere nationaliteit of door het doen van afstand van de Nederlandse nationaliteit, kan de 
Nederlandse nationaliteit slechts door optie herkrijgen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder f of p, RWN. Deze oud-Nederlander kan het Nederlanderschap dus niet herkrijgen op grond 
van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, b, c, d, e, g, h, i, j, k, l, m, n en o, RWN ook al voldoet hij 
wel aan de voorwaarden genoemd in deze subleden. Hiermee wordt met name voorkomen dat 
minderjarigen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c en d, RWN die het Nederlander-
schap door bevestiging van de optieverklaring hebben verkregen en daarna het Nederlanderschap 
hebben verloren op grond van artikel 16 RWN, in een gunstiger positie komen te verkeren dan de 
minderjarige oud-Nederlander die het Nederlanderschap van rechtswege heeft verkregen op 
grond van artikel 3, 4 of 5 RWN.

H

14-6. Toelichting ad artikel 14, zesde lid, HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

14-6.  Toelichting ad artikel 14, zesde lid 

Het Nederlanderschap wordt door een minderjarige verloren door het vervallen van de familie-

rechtelijke betrekking waaraan het wordt ontleend ingevolge artikel 3, 4, 5, 5a, 5b, 5c of 6, eerste 

lid, aanhef en onder c, alsmede ingevolge artikel 4 zoals dit luidde tot de inwerkingtreding van de 

Rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrij-

ging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap van 21 december 2000, Stb. 618en 

ingevolge artikel 5 zoals dat luidde tot de inwerkingtreding van de Rijkswet van 3 juli 2003 tot 

wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de totstandkoming van de 

Wet conflictrecht adoptie (Stb. 284). Het verlies bedoeld in de eerste zin treedt niet in indien de 

andere ouder op het tijdstip van het vervallen van die betrekking Nederlander is of dat was ten 

tijde van zijn overlijden. Het verlies treedt evenmin in indien het Nederlanderschap ook kan 

worden ontleend aan artikel 3, derde lid, of aan artikel 2, onder a, van de Wet van 12 december 

1892 op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 268).

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 
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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 
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 
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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.

Onevenredige gevolgen van verlies Unieburgerschap

Als met het van rechtswege verlies van het Nederlanderschap ook het Unieburgerschap verloren is 
gegaan en dit verlies onevenredige gevolgen heeft gehad vanuit het oogpunt van het Unierecht, 
kan het Nederlanderschap gelet op het arrest van 12 maart 2019 van het Europese Hof van Justitie 
(C-221/17) met terugwerkende kracht worden herkregen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef 
en onder p, RWN. Zie verder de toelichting bij dat artikel. In voorkomende gevallen en indien 
mogelijk, ligt het voor de hand om door de verliesbepaling van artikel 14, zesde lid, RWN geraakte 
personen actief voor te lichten over deze mogelijkheid om het Nederlanderschap te herkrijgen.

Paragraaf 2. Overgangsrecht artikel 14, zesde lid 

Ingevolge overgangsbepaling artikel III RRWN 2000 heeft artikel 14, zesde lid, RWN, zoals die 
bepaling luidt sedert 1 april 2003, terugwerkende kracht tot 1 januari 1985. Dit is onder meer van 
belang in verband met het gestelde in de tweede en derde zin van het voormalige tweede lid (tot 
2010, en daarna het vierde lid, en vanaf 2017 het zesde lid van artikel 14 RWN). Daar is bepaald, dat 
geen verlies van het Nederlanderschap intreedt indien de andere ouder Nederlander is op het 
tijdstip van het vervallen van de familierechtelijke betrekking of dat was ten tijde van zijn overlijden 
en dat evenmin verlies intreedt indien het kind het Nederlanderschap ook ontleent aan artikel 3, 
derde lid, RWN of aan artikel 2, aanhef en onder a, WNI. Deze uitzonderingen op de hoofdregel van 
artikel 14, zesde lid, RWN zijn pas sedert 1 april 2003 in dat artikel van de RWN opgenomen. Echter, 
als gevolg van het bepaalde bij overgangsbepaling artikel III RRWN moet, wat betreft de toepas-
sing van onderhavig artikellid ervan worden uitgegaan dat bedoelde uitzonderingen reeds gelden 
vanaf 1 januari 1985. Zou dus vóór 1 april 2003 ten aanzien van een minderjarige zijn geconclu-
deerd tot verlies van het Nederlanderschap door het vervallen van de familierechtelijke betrekking 
waaraan het werd ontleend (ingevolge bijvoorbeeld artikel 3, eerste lid, RWN), zulks ondanks 
bijvoorbeeld dat de minderjarige het Nederlanderschap tevens ontleende aan artikel 3, derde lid, 
RWN, dan moet die persoon thans geacht worden het Nederlanderschap nimmer te hebben 
verloren.

Verder is sedert 1 april 2003 in onderhavig artikellid tot uitdrukking gebracht dat de betreffende 
verliesbepaling alleen van toepassing is op minderjarigen. Ook dat moet ingevolge overgangsbe-
paling artikel III RRWN geacht worden te gelden sedert 1 januari 1985. Zou dus vóór 1 april 2003 
ten aanzien van een meerderjarige, op grond van het toen geldende artikel 14, eerste lid, RWN, zijn 
geconcludeerd tot verlies van het Nederlanderschap door het als gevolg van bijvoorbeeld 
herroeping van adoptie vervallen van de familierechtelijke betrekking waaraan het werd ontleend, 
dan moet die persoon thans geacht worden het Nederlanderschap nimmer te hebben verloren.

N.B. Tot 1 april 2003 gold een verliesgrond, in hoofdlijnen overeenkomend met het huidige artikel 
14, zesde lid, RWN. Die verliesgrond was opgenomen in het eerste lid van het oude artikel 14 RWN 
en tevens van toepassing op meerderjarigen. Voorwaarde was dat het Nederlanderschap moest 
worden ontleend aan artikel 3, 4 of 5 RWN. De vraag die zich bij de toepassing van die bepaling 
voordeed was: wat rechtens indien de familierechtelijke betrekking is komen te vervallen en het 
Nederlanderschap wordt ontleend aan de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap 
van 1892? Uit de uitspraak van de Rechtbank ‘s-Gravenhage van 16 april 1999, nr. 98 637, blijkt dat 
het oude artikel 14, eerste lid, RWN naar de letter dient te worden toegepast. Dit heeft tot gevolg 
dat in die gevallen waarin de familierechtelijke betrekking is komen te vervallen en het Nederlan-
derschap wordt ontleend aan de WNI, betrokkene niet geacht wordt het Nederlanderschap door 
het vervallen van de betrekking te hebben verloren.

Voorbeeld 1

A, geboren in 1990, is het kind van een Nederlandse man en een Franse vrouw. A ontleent het 
Nederlanderschap aan uitsluitend artikel 3, eerste lid, RWN en is tevens van Franse nationaliteit.

Bij beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 7 januari 2004 wordt de gegrondverklaring 
uitgesproken tot ontkenning van het vaderschap ten aanzien van de minderjarige A. Tegen de 
uitspraak wordt geen hoger beroep ingesteld. Ingevolge artikel 1:202, eerste lid, BW vervalt de 
familierechtelijke betrekking tussen de Nederlandse man en A op het moment dat de beschikking 
van 7 januari 2004 in kracht van gewijsde is gegaan.

Derhalve verliest de minderjarige A op 8 april 2004 het Nederlanderschap op grond van het toen 
geldende artikel 14, tweede lid RWN, (dit artikellid, is in 2010 vernummerd tot het vierde lid RWN 
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en vervolgens in 2017 tot het zesde lid RWN). Het verlies kan niet worden voorkomen; immers, de 
moeder is niet van Nederlandse nationaliteit, A ontleent het Nederlanderschap niet tevens aan 
artikel 3, derde lid, RWN, en hij zal door het verlies van het Nederlanderschap ook niet staatloos 
worden.

Voorbeeld 2

B, minderjarig kind van Belgische ouders, ontleent het Nederlanderschap via de vader aan artikel 
3, derde lid, RWN en is tevens van Belgische nationaliteit.

Bij beschikking van de Rechtbank ’s-Gravenhage van 5 maart 2011 wordt de gegrondverklaring 
uitgesproken tot ontkenning van het vaderschap ten aanzien van B. Tegen de uitspraak wordt 
hoger beroep ingesteld. De uitspraak in dat beroep volgt op 9 juli 2011 en bij die uitspraak wordt 
de beschikking van de rechtbank bevestigd. Beroep in cassatie wordt niet ingesteld.

De minderjarige B verliest met ingang van 10 oktober 2011 het Nederlanderschap op grond van 
artikel 14, vierde lid RWN. B wordt daardoor niet staatloos, omdat hij de Belgische nationaliteit 
bezit. Weliswaar kan verlies van het Nederlanderschap niet intreden indien betrokkene het 
Nederlanderschap tevens ontleent aan artikel 3, derde lid, RWN, maar B ontleent het Nederlander-
schap niet óók aan artikel 3, derde lid, RWN. Hij bezat het via de vader uitsluitend op grond van die 
bepaling.

Zou B het Nederlanderschap tevens via de moeder aan artikel 3, derde lid, RWN ontlenen, dan zou 
voor hem geen verlies intreden. De familierechtelijke betrekking met de moeder is immers niet 
vervallen.

Voorbeeld 3

C is in 1999 geboren in Australië als dochter van een Australische vrouw. In 2000 is C erkend door 
een Nederlander, waardoor zij het Nederlanderschap verkreeg op grond van het toen geldende 
artikel 4 RWN. Sindsdien is C van Nederlandse en Australische nationaliteit. Het Nederlanderschap 
ontleent zij uitsluitend aan het toen geldende artikel 4 RWN. In 2001 verkrijgt de moeder van C het 
Nederlanderschap door naturalisatie. Na het overlijden van de Nederlandse moeder wordt bij 
beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 7 april 2004 de erkenning van C vernietigd. Tegen 
de uitspraak wordt geen hoger beroep ingesteld.

In principe zou dit voor de minderjarige C verlies van het Nederlanderschap meebrengen, en wel 
met ingang van 8 juli 2004. Echter, in dit geval treedt geen verlies in, omdat de andere ouder ten 
tijde van haar overlijden Nederlander was.

Voorbeeld 4

D ontleent bij haar geboorte in 2006 de Dominicaanse nationaliteit aan haar ongehuwde moeder. 
Op 11 maart 2012 wordt zij erkend door een Nederlandse man. Zij verkrijgt daardoor het Nederlan-
derschap op grond van artikel 4 lid 2 RWN en behoudt de Dominicaanse nationaliteit. Haar moeder 
vestigt zich kort daarna met D in Nederland en dient op 20 oktober 2017, na vijf jaar toelating en 
hoofdverblijf, een verzoek om naturalisatie in. In april 2018 wordt aan haar het Nederlanderschap 
verleend. De Nederlandse man verzoekt de rechtbank in mei 2018 zijn erkenning van D te 
vernietigen. De rechtbank gaat daartoe over bij beschikking van 30 september 2018. Daartegen 
wordt geen hoger beroep ingesteld, zodat de beschikking op 31 december 2018 in kracht van 
gewijsde gaat. Hoewel uit artikel 1:206 lid 1 BW volgt dat de erkenning wordt geacht nimmer 
rechts gevolg te hebben gehad, verliest D het Nederlanderschap niet omdat haar moeder op 
31 december 2018 Nederlander was. Dat de moeder op 11 maart 2012 nog geen Nederlander was, 
is niet van belang.

I

Artikel 15 HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

Artikel 15 

1. Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren:
a. door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit;
b. door het afleggen van een verklaring van afstand;
c. indien hij tevens een vreemde nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende 

een ononderbroken periode van dertien jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn 
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hoofdverblijf heeft buiten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de 
gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is, anders dan 
in een dienstverband met Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten dan wel met een 
internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd, of als echtgenoot van of 
als ongehuwde in een duurzame relatie samenlevend met een persoon in een zodanig 
dienstverband;

d. door intrekking door Onze Minister van het besluit waarbij het Nederlanderschap is 
verleend, welke kan plaatsvinden, indien de betrokkene heeft nagelaten na de totstandko-
ming van zijn naturalisatie al het mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te 
verliezen;

e. door intrekking door Onze Minister van het besluit waarbij de verkrijging van het Nederlan-
derschap is bevestigd, welke kan plaatsvinden, indien de vreemdeling als bedoeld in artikel 
6, eerste lid, onder e, heeft nagelaten na de verkrijging van het Nederlanderschap het 
mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen.

2. Het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op de verkrijger
a. die in het land van die andere nationaliteit is geboren en daar ten tijde van de verkrijging 

zijn hoofdverblijf heeft;
b. die voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een onafgebroken periode 

van tenminste vijf jaren in het land van die andere nationaliteit zijn hoofdverblijf heeft 
gehad; of

c. die gehuwd is met een persoon die die andere nationaliteit bezit.

3. De periode bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt geacht niet te zijn onderbroken indien de 
betrokkene gedurende een periode korter dan één jaar zijn hoofdverblijf in Nederland, Aruba, 
Curaçao of Sint Maarten heeft, dan wel in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de 
Europese Unie van toepassing is.

4. De periode, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt gestuit door de verstrekking van een 
verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan wel van een reisdocument of 
Nederlandse identiteitskaart in de zin van de Paspoortwet. Vanaf de dag der verstrekking begint 
een nieuwe periode van dertien jaren te lopen. Indien het Nederlanderschap is herkregen op 
grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, begint de periode te lopen op de dag dat de 
optie is bevestigd.

Verwijzingen

RWN: artikelen 1.1b; 1.2; 2.2 en 14.4
RRWN: artikelen IV enV
BVVN: artikelen 3; 61 t/m 70 en 72
Boek 10 BW: artikel 19

Overgangsrecht

Zie voor het overgangsrecht de toelichting bij de afzonderlijke artikelleden.

J

15-alg. Toelichting ad artikel 15 HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

15-alg.  Toelichting algemeen 

Dit artikel regelt uitsluitend het verlies van het Nederlanderschap door meerderjarigen. Meerderja-
rig zijn volgens artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, RWN:
– personen van achttien jaar en ouder;
– personen, jonger dan achttien jaar, die gehuwd of gehuwd zijn geweest;
– personen, jonger dan achttien jaar, die in Nederland een geregistreerd partnerschap zijn 

aangegaan of buiten Nederland een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan als bedoeld in 
artikel 1, tweede lid, RWN. Zij blijven ook meerderjarig na beëindiging met wederzijds 
goedvinden of door ontbinding van het partnerschap of na het overlijden van de partner 
voordat betrokkene achttien is geworden.

Onevenredige gevolgen van verlies Unieburgerschap

Als met het van rechtswege verlies van het Nederlanderschap ook het Unieburgerschap verloren is 
gegaan en dit verlies onevenredige gevolgen heeft gehad vanuit het oogpunt van het Unierecht, 
kan het Nederlanderschap gelet op het arrest van 12 maart 2019 van het Europese Hof van Justitie 
(C-221/17) met terugwerkende kracht worden herkregen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef 
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en onder p, RWN. Zie verder de toelichting bij dat artikel.

K

Paragraaf 1.4/15-1-a Toelichting ad artikel 15, eerste lid onder a, HRWN komt te vervallen.

L

15-1-c Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, HRWN wordt gewijzigd en komt te 
luiden:

15-1-c. Toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c 

Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren indien hij tevens een vreemde 
nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende een ononderbroken periode van 
dertien jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland, Aruba, 
Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese 
Unie van toepassing is, anders dan in een dienstverband met Nederland, Aruba, Curaçao of Sint 
Maarten dan wel met een internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd, of als 
echtgenoot van of als ongehuwde in een duurzame relatie samenlevend met een persoon in een 
zodanig dienstverband.

Paragraaf 1. Algemeen 

Behoudens het gestelde in de volgende alinea, treedt verlies van het Nederlanderschap in door 
langdurig verblijf in het buitenland. Van belang hierbij is dat aan alle volgende voorwaarden is 
voldaan. Betrokkene:
• bezit naast het Nederlanderschap een andere nationaliteit; én
• heeft gedurende dertien jaren onafgebroken hoofdverblijf buiten Nederland, Curaçao en Sint 

Maarten en Aruba n buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van 
toepassing is. Het Verdrag betreffende de Europese Unie geldt behalve in de lidstaten van de 
Europese Unie ook in de zogeheten Ultra Perifere Gebieden (dit zijn de overzeese departemen-
ten Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana, Réunion Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en 
Madeira (Portugal) en de Canarische Eilanden (Spanje)); én

• was gedurende voormelde dertien jaren in het bezit van beide nationaliteiten; én
• was meerderjarig gedurende voormelde dertien jaren.

Echter, ook al wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden, dan nog treedt géén 
verlies van het Nederlanderschap in, indien:
• men in het buitenland verblijft in een dienstverband met Nederland, Curaçao en Sint Maarten 

of Aruba, dan wel et een internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd 
(bijvoorbeeld Verenigde Naties, Organisatie van de Verenigde Naties voor Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuur (UNESCO), Wereld Voedselprogramma (WFP), Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), 
Wereld Handelsorganisatie (WTO), Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen en dergelijke); 
óf

• het betreft de echtgenoot of geregistreerde partner (zie artikel 1, tweede lid, RWN) van een 
persoon met een zodanig dienstverband, of de met die persoon in een duurzame relatie 
samenlevende ongehuwde partner; óf

• men vóór de afloop van bedoelde periode van dertien jaren in het bezit is gesteld van een 
verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap, dan wel van een reisdocument of 
Nederlandse identiteitskaart in de zin van de Paspoortwet (vergelijk artikel 15, vierde lid, RWN).

In verband met de wijziging van de Paspoortwet (Stb 2014, 10) heeft de Nederlandse identiteits-
kaart sinds 20 januari 2014 (Stb 2014, 11) binnen de EU niet langer de status van een reisdocu-
ment, maar van een identiteitskaart. De Nederlandse identiteitskaart is geldig voor de landen die 
behoren tot de Europese Unie. Als landen buiten de Europese Unie zijn aangewezen Andorra, 
Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland waar binnen de 
grenzen van de Paspoortwet een daar woonachtige Nederlander recht heeft op verstrekking van 
een Nederlandse identiteitskaart (artikel 5a Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001).

Als een Nederlander ingevolge paragraaf 3 Abs (2) Staatsangehörigkeitsgesetz (2007) in 2007 met 
terugwerkende kracht de Duitse nationaliteit heeft verkregen zou dit kunnen betekenen dat hij/zij – 
achteraf bezien – het Nederlanderschap heeft verloren op grond van artikel 15, eerste lid en aanhef 
onder c, RWN. Voor deze benadering wordt echter niet gekozen omdat het nationaliteitsbeleid ten 
aanzien van Nederlanders in het buitenland daardoor zou worden beïnvloed door wetgeving van 
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een vreemde overheid. Immers, een vreemde staat zou door het met terugwerkende kracht van 
rechtswege verschaffen van zijn nationaliteit aan Nederlanders, hen het Nederlanderschap kunnen 
ontnemen. Dat is niet gewenst.

Situatie vanaf 1 april 2022: onmiddellijke werking van de verlenging van de verliestermijn

Sinds 1 april 2022 bedraagt de verliestermijn van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN 
dertien jaar. Tussen 1 april 2003 en 1 april 2022 bedroeg deze verliestermijn tien jaar. De verlenging 
van de verliestermijn van tien naar dertien jaar had onmiddelijke werking (Stb. 2021, nr. 572). Dat 
betekent dat, indien de verliestermijn van tien jaar op op 1 april 2022 nog niet was volgelopen, 
deze met drie jaar werd verlengd.

Voorbeeld

Betrokkene Y is het bezit van zowel de Nederlandse als de Australische nationaliteit en heeft nog 
nooit binnen het Koninkrijk of binnen de Europese Unie gewoond. Zij is ook nog nooit in het bezit 
gesteld van een Nederlands reisdocument. Y werd meerderjarig op 1 mei 2012. Wanneer verliest 
zij het Nederlanderschap? Antwoord: Op 1 april 2022 is de verliestermijn van tien jaar van artikel 
15, eerste lid, onder c, RWN (zoals dat artikel luidde van 1 april 2003 tot 1 april 2022) nog niet 
voltooid. De verliestermijn wordt door de verlenging van de verliestermijn van tien naar dertien 
jaar per 1 april 2022, met drie jaar verlengd. Derhalve verliest Y het Nederlanderschap op 1 mei 
2025.

Situatie van 1 april 2003 tot 1 april 2022

Tussen 1 april 2003 en 1 april 2022 bedroeg de verliestermijn van artikel 15, eerste lid, onder c, 
RWN tien jaar. Voor het overige was de tekst van dit artikel in deze periode gelijk aan de tekst van 
het huidige artikel.

Situatie van 1 januari 1985 tot 1 april 2003

Tussen 1 januari 1985 en 1 april 2003 kon het Nederlanderschap eveneens verloren gaan door 
tienjarig verblijf buiten Nederland, Curaçao en Sint Maarten en Aruba. Dit was geregeld in het 
oude artikel 15, aanhef en onder c, RWN. Volgens het oude artikel 15, aanhef en onder c, RWN trad 
verlies van het Nederlanderschap op indien werd voldaan aan alle hierna genoemde voorwaarden:
− geboren buiten Nederland, Curaçao en Sint Maarten of Aruba; én
− naast het Nederlanderschap, bezit van de nationaliteit van het land van geboorte; én
− na de meerderjarigheid gedurende tien jaren ononderbroken woonplaats in het land van 

geboorte en nationaliteit; én
− gedurende voormelde tien jaren beide nationaliteiten hebben bezeten.

Het verlies als hiervoor bedoeld, trad niet in indien:
− het verblijf in het buitenland verband hield met een dienstverband met Nederland, Curaçao en 

Sint Maarten of Aruba, dan wel met een internationaal orgaan waarin het Koninkrijk was 
vertegenwoordigd; of

− het de echtgenoot betrof van een persoon met een zodanig dienstverband.

N.B. Onder vigeur van de verliesbepaling van het oude artikel 15, aanhef en onder c, RWN kon 
verlies van het Nederlanderschap niet worden voorkomen door de afgifte van een bewijs van 
Nederlanderschap of een Nederlands reisdocument. Het verlies kon alleen worden tegengegaan óf 
door vóór het einde van de periode van tien jaar de woonplaats te vestigen in een ander land dan 
het geboorteland, óf door afstand te doen van de nationaliteit van het land van geboorte.

Paragraaf 1.1. Stuiting van de verliestermijn 

Door de verstrekking van één van laatstbedoelde documenten wordt de verliestermijn van dertien 
jaren gestuit. In het document moet op grond van artikel 3, zesde lid Paspoortwet het Nederlander-
schap van de houder zijn vermeld. Behalve door afgifte van een Nederlands paspoort of een 
Nederlandse identiteitskaart wordt de termijn ook gestuit bij afgifte van een:
• Nederlands diplomatiek paspoort;
• Nederlands dienstpaspoort;
• Nederlands noodpaspoort of laissez-passer;
• ander reisdocument zoals bedoeld in artikel 2, lid 1 onder g Paspoortwet.

Vanaf de dag van de verstrekking van een dergelijk document begint een nieuwe verliestermijn 
van dertien jaren te lopen (artikel 15, vierde lid, RWN). Dus, als men er – steeds binnen dertien 
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jaren – voor zorgt in het bezit te worden gesteld van bedoelde verklaring van Nederlanderschap, 
een Nederlands reisdocument of Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in de Paspoortwet, kan 
het Nederlanderschap nimmer op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN verloren 
gaan door verblijf in het buitenland.

Bepalen van de dag der verstrekking

Als ‘de dag der verstrekking’ van het Nederlandse paspoort geldt in beginsel de afgiftedatum van 
het reisdocument. Op die in het reisdocument vermelde datum stopt in beginsel een op grond van 
artikel 15, eerste lid en onder c RWN lopende dertienjaarstermijn en start een nieuwe termijn. Het 
gaat hier om een voor iedere burger en wetstoepasser duidelijke en goed vindbare datum.

Onder daartoe aanleiding gevende omstandigheden kan in een incidenteel geval worden 
onderzocht op welke datum (vlak voor de afgiftedatum) door de paspoortautoriteit intern is 
besloten om het paspoort te laten produceren. Dit is alleen van belang als een op grond van artikel 
15, eerste lid en onder c RWN lopende dertienjaarstermijn afloopt/eindigt in de korte periode 
tussen de beslisdatum om het paspoort ten behoeve van de Nederlander te laten produceren en 
de in het vervolgens geproduceerde paspoort vermelde afgiftedatum. Het zal hier om zeer 
incidentele gevallen gaan. In een voorkomend geval is een op grond van artikel 15, eerste lid en 
onder c RWN lopende dertienjaarstermijn gestuit op de beslisdatum om het paspoort ten behoeve 
van de Nederlander te laten produceren. In een dergelijk geval wordt evenwel tevens aangenomen 
dat de volgende op grond van artikel 15, eerste lid en onder c RWN lopende dertienjaarstermijn is 
gestart op de afgiftedatum van het paspoort.

Paragraaf 1.2. Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap 

Uit artikel 61 BVVN volgt dat als verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap als 
bedoeld in artikel 15, vierde lid, RWN en in artikel V, tweede lid, RRWN geldt:
a. de onherroepelijke rechterlijke beschikking waarbij het Nederlanderschap is vastgesteld;
b. een afschrift uit de BRP waaruit blijkt dat de betrokkene als Nederlander is aangemerkt;
c. een verklaring afgegeven door het hoofd van de diplomatieke of consulaire post, waaruit blijkt 

dat de betrokkene Nederlander is.

Verder is in artikel 61 BVVN geregeld dat:
• een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap alleen wordt verstrekt op verzoek 

van de betrokken persoon;
• de hiervoor onder b en c genoemde documenten de woorden “verklaring omtrent het bezit van 

het Nederlanderschap” dienen te bevatten en van een datum van verstrekking en dienststem-
pel moeten zijn voorzien;

• bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke andere documenten kunnen dienen als 
verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap;

• een voorbeeld van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap is opgenomen 
als model 3.1 RWN.

Is de verklaring afgegeven vóór 1 april 2003 en bedoeld om te dienen als bewijs van het bezit van 
het Nederlanderschap, dan wordt het document als zodanig aanvaard, mits het is verstrekt door 
een Nederlandse, (voormalige) Nederlands-Antilliaanse of Arubaanse autoriteit (zie artikel 73, 
tweede lid, BVVN).

Uit de toelichting bij artikel 61 BVVN blijkt dat verklaringen omtrent het bezit van het Nederlander-
schap geen andere betekenis hebben dan dat daaruit blijkt dat door de nationaliteitsrechter op het 
tijdstip van zijn beschikking, respectievelijk door de verstrekkende autoriteit op het tijdstip van 
verstrekking is vastgesteld, dat de in de beschikking of verklaring genoemde persoon op dat 
tijdstip de Nederlandse nationaliteit bezit.

Volgens artikel IV, eerste lid, RRWN vangt de verliestermijn bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef 
en onder c, RWN niet eerder aan dan op 1 april 2003. Dat betekent, dat pas op 1 april 2013 voor de 
eerste maal op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN zoals dat toen luidde, 
verlies van het Nederlanderschap kon intreden.

paragraaf 1.3. Onderbreking van het hoofdverblijf langer dan een jaar 

De verliestermijn kan niet worden omzeild door binnen de termijn van dertien jaren ‘eventjes’ naar 
bijvoorbeeld Nederland te komen. Immers, artikel 15, derde lid, RWN bepaalt dat de verliestermijn 
van dertien jaren geacht wordt niet te zijn onderbroken indien de betrokkene gedurende een 
periode korter dan één jaar zijn hoofdverblijf heeft in Nederland, Curaçao en Sint Maarten of 
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Aruba, dan wel op gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is. 
Zie voor wat betreft het tijdstip van aanvang en/of eventuele verlenging van de termijn paragraaf 
2.

Voorbeeld (artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN en artikel 15, derde lid, RWN)

A, geboren op 1 mei 1995 in Australië, is van Nederlandse en Australische nationaliteit en woont 
sedert zijn geboorte in Australië. De verliestermijn van dertien jaar van artikel 15, eerste lid, aanhef 
en onder c, RWN vangt voor A aan op 1 mei 2013. Op 5 september 2025 gaat A in Italië wonen. Op 
1 mei 2026 woont hij daar nog steeds. A is nimmer in het bezit gesteld van een Nederlands 
reisdocument of van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap. A verliest daarom 
op 1 mei 2026 zijn Nederlanderschap omdat hij op die datum nog niet een jaar of langer zijn 
hoofdverblijf heeft in Nederland, Curaçao en Sint Maarten of Aruba, dan wel in landen waarop het 
Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.

paragraaf 2. Overgangsrecht artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c 

Met betrekking tot artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN zoals dat luidde tot 1 april 2022 
kent de RRWN twee overgangsbepalingen, namelijk artikel IV RRWN voor personen die op 1 april 
2003 hun Nederlanderschap nog niet hebben verloren op grond van de verliesbepaling van het 
oude artikel 15, aanhef en onder c, RWN en artikel V RRWN voor personen die op grond van 
laatstbedoelde verliesbepaling hun Nederlanderschap vóór 1 april 2003 hebben verloren. Zie voor 
een uitleg van artikel V RRWN de toelichting onder dat artikel.

De tekst van artikel IV RRWN luidt:

De in artikel 15, eerste lid, onder c, genoemde periode vangt niet eerder aan dan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze Rijkswet.

Blijkens artikel IV RRWN vangt de verliestermijn als bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef en 
onder c, RWN, die van 1 april 2003 tot 1 april 2022 tien jaar was, niet eerder aan dan op 1 april 
2003. Dat betekent, dat pas op 1 april 2013 voor de eerste maal op grond van die bepaling verlies 
van het Nederlanderschap kan intreden.

Voorbeeld 1 (artikel IV RRWN)

A, van Nederlandse en Franse nationaliteit, geboren in 1945 in Nederland, woont sedert 15 maart 
1996 in de Verenigde Staten).

Als hij – in het bezit van beide nationaliteiten – in de Verenigde Staten is blijven wonen, verloor hij 
zijn Nederlanderschap op 1 april 2013 (en dus niet op 15 maart 2006!).

A had echter het verlies van het Nederlanderschap kunnen voorkomen door ervoor te zorgen dat 
hij vóór 1 april 2013 in het bezit werd gesteld van een bewijs van Nederlanderschap of een 
Nederlands reisdocument (vergelijk artikel 15, lid 4, RWN). Vanaf de datum van de verstrekking van 
een van beide documenten zou dan voor hem een nieuwe verliestermijn van tien jaar zijn gaan 
lopen.

M

Artikel 15, vierde lid HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:

15-4. Toelichting ad artikel 15, vierde lid 

De periode, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt gestuit door de verstrekking van een 

verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan wel van een reisdocument of 

Nederlandse identiteitskaart in de zin van de Paspoortwet. Vanaf de dag der verstrekking begint 

een nieuwe periode van dertien jaren te lopen. Indien het Nederlanderschap is herkregen op 

grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, begint de periode te lopen op de dag dat de 

optie is bevestigd.

Zie de toelichting bij artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN, paragraaf 1.1 en paragraaf 1.2.

N

16-alg. Toelichting ad artikel 16, HRWN wordt gewijzigd en komt te luiden:
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16-alg. Toelichting algemeen 

Minderjarigheid

Dit artikel regelt uitsluitend het verlies van het Nederlanderschap door minderjarigen. Behalve in 
het onderhavige artikel zijn ook verliesbepalingen voor minderjarigen opgenomen in artikel 14, 
tweede, derde, vierde en zesde lid, RWN. Artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, RWN definieert 
het begrip ‘meerderjarigheid’. Uit die bepaling vloeit voort dat personen jonger dan achttien jaar, 
minderjarig zijn. Echter, personen, jonger dan achttien jaar, zijn wél meerderjarig indien:
− zij gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest;
− zij in Nederland een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of buiten Nederland een 

geregistreerd partnerschap zijn aangegaan als bedoeld in artikel 1, tweede lid, RWN;
− hun in Nederland geregistreerde partnerschap of hun buiten Nederland geregistreerde 

partnerschap als bedoeld in artikel 1, tweede lid, RWN, is beëindigd.

Bedacht moet worden, dat verlies van het Nederlanderschap als hier bedoeld nooit kan intreden 
indien betrokkene daardoor staatloos zou worden (vergelijk artikel 14, achtste lid, RWN) en verder 
dat – ook al valt de minderjarige in principe onder een van de verliesbepalingen van artikel 16, 
eerste lid, RWN – géén verlies zal intreden indien artikel 16, tweede lid, RWN van toepassing is.

Begrip ‘vader of moeder’ (artikel 16, eerste lid, RWN)

Met het begrip ‘vader of moeder’ in artikel 16, eerste lid, RWN wordt mede bedoeld:
− de adoptiefouder aan wie de minderjarige het Nederlanderschap ontleent; alsmede:
− de persoon die mede het gezamenlijk gezag over de minderjarige uitoefent en aan wie hij het 

Nederlanderschap ontleent.

De adoptie c.q. gezagsvoorziening moet dus het kind het Nederlanderschap hebben bezorgd (denk 
daarbij wat betreft de gezagsvoorziening aan de optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder d, RWN). Is dat niet het geval, omdat het kind reeds op een andere grond Nederlander was, 
dan zal voor het kind geen verlies van het Nederlanderschap intreden indien zijn 
adoptiefouder(s)/de persoon die mede het gezamenlijk gezag over hem uitoefent het Nederlander-
schap verlie(st)(zen), of, indien het kind zelfstandig dezelfde vreemde nationaliteit verkrijgt als zijn 
adoptiefouder(s)/de persoon die mede het gezamenlijk gezag over hem uitoefent.

Onevenredige gevolgen van verlies Unieburgerschap

Als met het van rechtswege verlies van het Nederlanderschap ook het Unieburgerschap verloren is 
gegaan en dit verlies onevenredige gevolgen heeft gehad vanuit het oogpunt van het Unierecht, 
kan het Nederlanderschap gelet op het arrest van 12 maart 2019 van het Europese Hof van Justitie 
(C-221/17) met terugwerkende kracht worden herkregen op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef 
en onder p, RWN. Zie verder de toelichting bij dat artikel.

O

16-1-a. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, HRWN wordt gewijzigd en komt te 
luiden:

16-1-a. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a 

Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren door gerechtelijke vaststelling van het 

ouderschap, erkenning, wettiging of adoptie door een vreemdeling, indien hij diens nationaliteit 

daardoor verkrijgt, of deze reeds bezit.

Voorbeeld 1

Het minderjarige Nederlandse kind A, geboren in Nederland, heeft de Nederlandse vrouw B tot 
moeder en wordt erkend door de Turkse man C. Als gevolg van die erkenning is A van Turkse 
nationaliteit. Het Nederlanderschap ontleent A uitsluitend aan artikel 3, eerste lid, RWN.

Verlies van het Nederlanderschap zou voor A intreden op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en 
onder a, RWN. In dit geval verliest de minderjarige de Nederlandse nationaliteit echter niet, omdat 
een ouder, namelijk de moeder van A, het Nederlanderschap bezit.

Voor A geldt wel, dat hij tijdens zijn minderjarigheid het Nederlanderschap alleen maar kan 
behouden zolang zijn moeder het Nederlanderschap bezit (tenzij hij tevens behoort tot een van de 
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andere categorieën, genoemd in artikel 16, tweede lid, RWN). Zodra de moeder het Nederlander-
schap verliest – bijvoorbeeld als gevolg van vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit – 
verliest ook A zijn Nederlanderschap, mits hij nog minderjarig is.

A zou zijn Nederlanderschap door voormelde erkenning evenmin verliezen als:
• na de erkenning en tijdens de minderjarigheid van A, zijn Nederlandse moeder zou overlijden 

(artikel 16, tweede lid, aanhef en onder b, RWN); óf
• zijn moeder vóór het tijdstip van de erkenning reeds zou zijn overleden en zij bij haar overlijden 

het Nederlanderschap bezat (artikel 16, tweede lid, aanhef en onder c, RWN); óf
• hij het Nederlanderschap (tevens) zou ontlenen aan artikel 3, derde lid, RWN of aan artikel 2, 

aanhef en onder a, WNI (artikel 16, tweede lid, aanhef en onder d, RWN); óf
• hij zou zijn geboren in Turkije en daar ten tijde van de verkrijging van de Turkse nationaliteit 

zijn hoofdverblijf zou hebben (artikel 16, tweede lid, aanhef en onder e, RWN); óf
• hij gedurende zijn minderjarigheid een onafgebroken periode van ten minste vijf jaren in 

Turkije zijn hoofdverblijf zou hebben of zou hebben gehad (artikel 16, tweede lid, aanhef en 
onder f, RWN).

Voorbeeld 2

Uit een ongehuwde Turkse vrouw is in 2004 kind F geboren in Amsterdam. F, die de Turkse 
nationaliteit bezit, is tevens van Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 3, derde lid, RWN.

De minderjarige F wordt rechtsgeldig erkend door de Turkse man M. F bezit op het moment van de 
erkenning al de Turkse nationaliteit, zodat artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, RWN op hem 
van toepassing is. F verliest evenwel niet zijn Nederlanderschap. Het verlies wordt verhinderd door 
artikel 16, tweede lid, aanhef en onder d, RWN.

P

16-1-c. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c, HRWN wordt gewijzigd en komt te 
luiden:

16-1-c. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder c 

Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren indien zijn vader of moeder vrijwillig 

een andere nationaliteit verkrijgt en hij in deze verkrijging deelt of deze nationaliteit reeds bezit.

Paragraaf 1 Algemeen 

Een minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en 
onder c, als de vader of moeder het Nederlanderschap verliest op grond van artikel 15, eerste lid, 
aanhef en onder a, RWN.

De minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit in de situatie dat hij:
• heeft gedeeld in de vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit door de ouder; of
• de andere nationaliteit (die zijn ouder vrijwillig heeft verkregen) reeds bezat en dus niet 

gedeeld heeft in die vrijwillige verkrijging van de andere nationaliteit.

Ook hier geldt dat geen verlies van het Nederlanderschap zal intreden, als het kind behoort tot een 
van de categorieën van artikel 16, tweede lid, RWN.

Voorbeeld

Een Nederlands echtpaar emigreert naar Australië, waar kind A wordt geboren. A verkrijgt bij 
geboorte het Nederlanderschap, maar daarnaast ook de Australische nationaliteit door geboorte 
op het grondgebied van Australië.

Zes jaren na de geboorte van A verkrijgen de ouders door naturalisatie de Australische nationali-
teit en zij verliezen beiden de Nederlandse nationaliteit op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef 
en onder a, RWN. A deelt daar niet in, omdat hij al Australiër is. Desondanks verliest hij het 
Nederlanderschap, aangezien hij reeds de nationaliteit bezit die zijn ouders op hun verzoek hebben 
verkregen.

De uitzonderingen, genoemd in artikel 16, tweede lid, RWN zijn op A niet van toepassing.

Er is in dit geval namelijk geen sprake van verkrijging van een nationaliteit door A, als bedoeld in 
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artikel 16, tweede lid, aanhef en onder e of f, RWN. A heeft immers de Australische nationaliteit al 
verkregen bij geboorte.

Q

16-1-d. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, HRWN wordt gewijzigd en komt te 
luiden:

16-1-d. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d 

Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren indien zijn vader of moeder het 

Nederlanderschap verliest ingevolge artikel 15, eerste lid, onder b, c of d, of ingevolge artikel 15A.

Paragraaf 1 

Algemeen

De minderjarige verliest het Nederlanderschap indien zijn vader of moeder die nationaliteit verliest 
door:
− een verklaring van afstand (artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, RWN); óf
− dertienjarig verblijf buiten de Europese Unie (artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, RWN); óf
− intrekking van het naturalisatiebesluit als bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, 

RWN (dus niet als bedoeld in artikel 14, eerste tot en met het vierde lid, RWN!); óf
− vrijwillige verkrijging van de nationaliteit van een land dat partij is bij het Verdrag van 

Straatsburg (betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende 
militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit) of door verkrijging van de 
Surinaamse nationaliteit ingevolge de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten, 
gesloten tussen Nederland en Suriname (verlies op grond van de verdragen genoemd in artikel 
15A RWN).

Ook hier geldt dat geen verlies van het Nederlanderschap zal intreden indien het kind behoort tot 
een van de categorieën van artikel 16, tweede lid, RWN dan wel indien het staatloos zou worden 
(artikel 14, achtste lid, RWN).

Voorbeeld 1

A is geboren uit de ongehuwde vrouw B, die weliswaar een nationaliteit bezit, maar die nationali-
teit niet aan A heeft doorgegeven. A is dus staatloos.

B wordt genaturaliseerd tot Nederlander, waarin A deelt. B verliest door de naturalisatie niet haar 
oorspronkelijke nationaliteit. Tijdens de minderjarigheid van A doet B afstand van het Nederlander-
schap.

Volgens artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, RWN zou ook A, die niet onder één van de 
uitzonderingsgevallen van artikel 16, tweede lid, RWN valt, zijn Nederlanderschap moeten 
verliezen. Echter, ingevolge artikel 14, achtste lid, RWN mag hij daardoor niet staatloos worden. 
Aangezien A, naast het Nederlanderschap, geen andere nationaliteit bezit, verliest hij zijn 
Nederlanderschap niet.

Voorbeeld 2

In 2005 wordt in Nederland kind B geboren uit de in Australië geboren ongehuwde vrouw A. A is 
van Nederlandse en Australische nationaliteit. B verkrijgt bij zijn geboorte uitsluitend de Neder-
landse nationaliteit. Hij heeft nimmer de Australische nationaliteit verkregen, omdat zijn geboorte 
niet is geregistreerd bij een Australisch Consulaat.

Enkele maanden na de geboorte van B emigreren hij en zijn moeder naar Australië. Na tien jaren 
hoofdverblijf in Australië verliest A haar Nederlanderschap ingevolge artikel 15, eerste lid, aanhef 
en onder c, RWN zoals dat destijds luidde (aan haar is in die tien jaren geen Nederlands reisdocu-
ment of bewijs van Nederlanderschap afgegeven).

Volgens artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, RWN zou ook B, die niet onder één van de 
uitzonderingsgevallen van artikel 16, tweede lid, RWN valt, zijn Nederlanderschap moeten 
verliezen (waar B al die jaren hoofdverblijf heeft gehad speelt hierbij geen enkele rol).

Echter, ingevolge het toen geldende artikel 14, zesde lid (vanaf 1 maart 2017 is dit het achtste lid), 
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RWN mag hij daardoor niet staatloos worden. Aangezien B, naast het Nederlanderschap, geen 
andere nationaliteit bezit, verliest hij zijn Nederlanderschap niet.

Voorbeeld 3

Na de naturalisatie van A tot Nederlander wordt zijn zoon B geboren. Zowel A als B zijn in 
Nederland geboren. B ontleent het Nederlanderschap zowel aan artikel 3, eerste lid, RWN als aan 
artikel 3, derde lid, RWN.

Het besluit waarbij aan A het Nederlanderschap werd verleend, wordt op grond van artikel 15, 
eerste lid, aanhef en onder d, RWN ingetrokken, aangezien hij heeft nagelaten na zijn naturalisatie 
al het mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen.

Volgens artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, RWN zou ook B zijn Nederlanderschap moeten 
verliezen. Echter, voor B geldt de uitzonderingscategorie als bedoeld in artikel 16, tweede lid, 
aanhef en onder d, RWN. Hij ontleent het Nederlanderschap immers tevens aan artikel 3 derde lid, 
RWN. Voor B gaat het Nederlanderschap dan ook niet verloren.

Voorbeeld 4

Het echtpaar A en B, beiden geboren in Marokko in 1965, woont sedert 1995 in Nederland. In 2000 
wordt in Marokko uit het huwelijk C geboren. Alle leden van het gezin zijn van Marokkaanse 
nationaliteit.

In 2001 wordt vader A genaturaliseerd tot Nederlander. A behoudt daarbij de Marokkaanse 
nationaliteit. Kind C deelt in de naturalisatie. Moeder B wordt niet genaturaliseerd. Vader en kind 
bezitten na naturalisatie de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit.

A vestigt zich na zijn naturalisatie tot Nederlander in Denemarken. In 2002 wordt zijn huwelijk met 
B door echtscheiding ontbonden en trouwt hij in Denemarken met een Deense vrouw. Als hij zes 
jaren in Denemarken woont, wordt hij daar genaturaliseerd (in 2008). Zijn minderjarig kind C, die in 
Nederland bij B verblijft, verkrijgt niet de Deense nationaliteit. B bezit op het moment dat A de 
Deense nationaliteit verkrijgt nog steeds uitsluitend de Marokkaanse nationaliteit en kind C heeft 
de Nederlandse en Marokkaanse nationaliteit.

A verliest in 2008 zijn Nederlanderschap door de vrijwillige verkrijging van de Deense nationaliteit 
op grond van de rechtstreekse werking van artikel 1, eerste lid, Verdrag van Straatsburg (zie 
hiervoor de toelichting onder artikel 15A RWN).

Voor A geldt derhalve dat hij in 2008 zijn Nederlanderschap verliest op grond van artikel 1, eerste 
lid, Verdrag van Straatsburg.

A heeft immers – op zijn verzoek – door naturalisatie de nationaliteit verkregen van een staat die 
op het moment van verkrijging (2008) partij is bij het Verdrag van Straatsburg, en die geen partij is 
bij het Tweede Protocol tot wijziging van dat verdrag.

Ook C verliest in 2008 zijn Nederlanderschap. Voor C gaat het Nederlanderschap in 2008 verloren 
op grond van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, RWN. Dit omdat zijn vader het Nederlander-
schap heeft verloren ingevolge één van de verdragen genoemd in artikel 15A RWN. Het verlies van 
het Nederlanderschap wordt niet belet door artikel 14, zesde lid (vanaf 1 maart 2017 is dit het 
achtste lid), RWN aangezien C niet staatloos wordt (C bezit nog de Marokkaanse nationaliteit). C 
valt niet onder één van de uitzonderingsgevallen van artikel 16, tweede lid, RWN die verlies van 
het Nederlanderschap beletten.

R

16-1-e. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, HRWN wordt gewijzigd en komt te 
luiden:

16-1-e. Toelichting ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e 

Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren indien hij zelfstandig dezelfde 

nationaliteit verkrijgt als zijn vader of moeder.
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Paragraaf 1 Algemeen 

Van verlies op grond van deze bepaling is alleen sprake indien de vreemde nationaliteitswetgeving 
de mogelijkheid kent dat een (Nederlandse) minderjarige zelfstandig die vreemde nationaliteit kan 
verkrijgen én de minderjarige door middel van deze zelfstandige verkrijgingsgrond de vreemde 
nationaliteit heeft verkregen. Om tot verlies van het Nederlanderschap te kunnen leiden, moet het 
gaan om een nationaliteit die zijn vader of moeder ook heeft.

Aan de verkrijging moet vrijwilligheid ten grondslag liggen. Zou een minderjarige – bijvoorbeeld 
als gevolg van gewijzigde wetgeving in een bepaald land – van rechtswege de nationaliteit van dat 
land verkrijgen, terwijl dat bovendien de nationaliteit van zijn vader of moeder is, dan zal dat voor 
de betreffende minderjarige geen verlies van het Nederlanderschap tot gevolg hebben, omdat het 
element vrijwilligheid ten aanzien van de verkregen nationaliteit ontbreekt. De nationaliteit van de 
vader of moeder dient aldus vrijwillig te zijn verkregen, hetzij op eigen verzoek, hetzij als gevolg 
van een namens de minderjarige gepleegde rechtshandeling door zijn wettelijk vertegenwoordi-
ger(s).

Behoort de minderjarige tot een van de categorieën, genoemd in artikel 16, tweede lid, RWN, dan 
treedt geen verlies van het Nederlanderschap in. Artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, RWN 
voorziet ten dele ook in het verlies van de nationaliteit als bedoeld in artikel 1, tweede lid, Verdrag 
van Straatsburg (zie ook de toelichting bij artikel 16A RWN).

Voorbeeld

A is in Nederland geboren uit het huwelijk van de Nederlandse man B en de in Frankrijk geboren 
Britse vrouw C.

A verkrijgt bij zijn geboorte het Nederlanderschap uitsluitend op grond van artikel 3, eerste lid, 
RWN. Het Brits burgerschap verkrijgt hij niet bij zijn geboorte, aangezien zijn moeder Brits burger 
door afstamming is.

Enkele maanden na zijn geboorte wordt A op verzoek van zijn ouders geregistreerd tot Brits 
burger. Ten aanzien van hem moet dus worden gesteld dat hij zelfstandig dezelfde nationaliteit 
verkregen heeft als zijn moeder, hetgeen ingevolge artikel 16, eerste lid, aanhef en onder e, RWN 
zou moeten leiden tot verlies van zijn Nederlanderschap.

Echter, in dit geval wordt verlies van het Nederlanderschap voorkomen door artikel 16, tweede lid, 
aanhef en onder g, RWN. De vader van A is Nederlander.

Een eventueel toekomstig verlies van het Nederlanderschap door B leidt voor A niet tot verlies van 
het Nederlanderschap. Artikel 16, tweede lid, aanhef en onder g, RWN is, wat dat betreft, anders 
geredigeerd dan artikel 16, tweede lid, aanhef en onder a, RWN.

S

Model 1.51 wordt toegevoegd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 1.

T

Model 1.52 wordt toegevoegd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 2.

U

Model 1.53 wordt toegevoegd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 3.

V

Model 1.54 wordt toegevoegd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 4.

ARTIKEL II 

De Circulaire optie/naturalisatieverzoeken in het buitenland wordt als volgt gewijzigd:
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W

Het voorwoordd van de Circulaire optie/naturalisatieverzoeken in het buitenland wordt gewijzigd en 
komt te luiden:

Voorwoord 

Algemeen

Deze aanvulling op de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
2003 is bestemd voor medewerkers van de diplomatieke en consulaire posten, medewerkers van 
de Regionale Service Organisaties (RSO’s) in het buitenland en voor IND-medewerkers. Dit 
onderdeel dient als handreiking voor de behandeling van optieverklaringen en verzoeken om 
naturalisatie in het buitenland.
Enige nadruk wordt hier gelegd op het woord ‘handreiking’. Omdat de optie- en naturalisatieproce-
dure in het buitenland overeenkomt met de wijze waarop dat in Nederland gebeurt, is hier geen 
sprake van een zelfstandig onderdeel van de Handleiding voor Nederland.
In de toelichting bij de artikelen die in dit onderdeel worden behandeld, wordt daarom in de eerste 
plaats verwezen naar de Handleiding voor Nederland. Voor artikelen die niet in dit onderdeel zijn 
opgenomen – maar waarop wel een beroep in het buitenland kan worden gedaan – wordt 
verwezen naar de toelichting in de Handleiding voor Nederland.
De procedurebeschrijvingen voor optie en naturalisatie onder artikel 6, derde lid respectievelijk 
artikel 7 RWN zijn hieronder in hun geheel opgenomen en afgestemd op de situatie in het 
buitenland. Deze gedeelten kunnen dan ook onafhankelijk gelezen worden van de toelichting in de 
Handleiding voor Nederland. Toch wordt de gebruiker ook hier gewezen op het belang van de 
procedures in Nederland, dat immers als uitgangspunt voor de procedures in het buitenland 
gelden. Tot slot zij vermeld dat de paragraafnummering correspondeert met de Handleiding voor 
Nederland.

Optieverklaringen in het buitenland

Opties in het buitenland zijn alleen mogelijk in de gevallen genoemd in artikel 6, eerste lid, onder 
c, d, i t/m p, artikel 28 RWN, artikel II van de van de Rijkswet van 27 juni 2008 (Stb. 270 – Besluit 
DNA-onderzoek vaderschap) en artikel 7, tweede lid, Toescheidingsovereenkomst Suriname (TOS). 
Voor deze gevallen geldt immers niet het vereiste van toelating en hoofdverblijf in het Koninkrijk. 
Het betreft bijvoorbeeld minderjarige vreemdelingen die onder (ingesteld) gezamenlijk gezag van 
een Nederlander en een niet-Nederlander staan of minderjarige vreemdelingen die erkend zijn 
door een Nederlandse man.
Sinds 1 maart 2009 zijn artikel 4 en artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, van de Rijkswet 
gewijzigd. Het sinds 1 maart 2009 geldende artikel 4, tweede, derde en vierde lid RWN (Stb. 270) 
betreft alleen erkenningen en wettigingen die op of ná 1 maart 2009 gerealiseerd zijn. Voor 
kinderen die nog vreemdeling zijn en op of na 1 april 2003, maar vóór 1 maart 2009 zijn erkend of 
gewettigd, zijn overgangsbepalingen opgesteld die deze kinderen met een optierecht zoveel 
mogelijk dezelfde rechten geeft als de regelgeving. Deze overgangsbepalingen zijn opgenomen in 
artikel II van de Rijkswet van 27 juni 2008 (Stb. 270)
De bovengenoemde artikelen worden niet toegelicht in dit deel van de Handleiding. De toelichting 
die in de Handleiding voor Nederland bij bovengenoemde artikelen is opgenomen, volstaat.

Inburgeringsexamen vanuit het buitenland

Het aantal personen dat in het buitenland een inburgeringsexamen wil afleggen, is relatief gering. 
Het betreft oud-Nederlanders en oud-Nederlandse onderdanen, personen die gehuwd zijn met – of 
een geregistreerd partnerschap hebben met – een Nederlander en met deze Nederlander samen-
wonen, en personen die tijdens meerderjarigheid in het Koninkrijk zijn geadopteerd door een 
Nederlander. Voor deze personen gelden niet de vereisten van toelating en hoofdverblijf binnen 
het Koninkrijk. Het gaat in deze gevallen om toepassing van artikel 8, tweede lid en artikel 11, 
zesde lid RWN. Ook bij een beroep op artikel 10 RWN kan worden afgezien van de vereisten van 
toelating en hoofdverblijf binnen het Koninkrijk.
Artikel 8, tweede lid, RWN – de verzoeker voor wie de vereisten van vijf jaar toelating en hoofdver-
blijf binnen het Koninkrijk voorafgaande aan het verzoek niet gelden – wordt in dit onderdeel op 
enkele punten kort toegelicht. Bij deze categorie verzoekers wordt ambtshalve bekeken of zij in 
aanmerking zouden komen voor verblijf van niet-tijdelijke aard binnen het Koninkrijk. Ook wordt 
een korte toelichting gegeven op de wijze waarop samenwoning met een Nederlander in het 
buitenland kan worden aangetoond.
Artikel 8, eerste lid, onder d RWN – het inburgeringvereiste – ten slotte geldt ook voor bovenge-
noemde categorie verzoekers. Omdat met name de wijze waarop het inburgeringsexamen op de 
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diplomatieke of consulaire post wordt afgenomen, verschilt met de wijze waarop dit in Nederland 
gebeurt, is dit onderdeel van de procedure uitgebreider beschreven.
Voor de behandeling van optieverklaringen en verzoeken om naturalisatie in het buitenland is het 
van belang dat de buitenlandse documenten of akten die overgelegd worden gelegaliseerd zijn en 
zonodig inhoudelijk geverifieerd volgens de thans geldende legalisatiecirculaire van de Minister 
van Justitie.

X

Artikel 6.3 Circulaire optie/naturalisatieverzoeken in het buitenland wordt gewijzigd en komt te luiden:

3. De autoriteit die de verklaring in ontvangst neemt, beoordeelt aan de hand van de haar
overgelegde stukken de gronden waarop de verklaring berust. Indien de verklaring strekt tot
herkrijging van het Nederlanderschap als bedoeld in het eerste lid, onder p, vraagt de autoriteit
advies aan Onze Minister. Indien aan de vereisten is voldaan, bevestigt zij schriftelijk de
verkrijging van het Nederlanderschap.

Y

Paragraaf 2.2.3/6-3. Toelichting ad artikel 6, derde lid, van de Circulaire optie/naturalisatieverzoeken in 
het buitenland wordt gewijzigd en komt te luiden:

Paragraaf 2.2.3. Te verstrekken gegevens 

Op grond van artikel 6, eerste lid, BVVN moet de optant bij het afleggen van de optieverklaring 
betreffende zichzelf, voor zoveel mogelijk, gegevens verstrekken met betrekking tot:
a. geslachtsnaam en voornaam of voornamen, onderscheidenlijk naam of namen;
b. geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
c. adres, postcode en woonplaats;
d. geslacht;
e. nationaliteit(en);
f. tegenwoordige en, voor zoveel nodig, eerdere verblijfsrechtelijke status;
g. als van toepassing: duur van huidige toegelaten verblijf in het Koninkrijk en duur van eerder

toegelaten verblijf in het Koninkrijk;
h. als van toepassing: bestaan en duur van het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan wel de

ontbinding daarvan, alsmede ten aanzien van de echtgenoot of partner de gegevens hierboven
bedoeld onder a tot en met e;

i. als van toepassing: betreffende de minderjarige kinderen van de optant, de gegevens
hierboven bedoeld onder a tot en met e, en onder g;

j. als van toepassing: betreffende de ouders of grootouders van de optant, de gegevens bedoeld
in de onderdelen a tot en met g. Voor de toepassing van de optiemogelijkheid in artikel 6,
eerste lid, onder i t/m o van de Rijkswet 17 juni 2010 (Stb. 2010, 242) kunnen onder gegevens
bedoeld in onderdeel e mede worden verstaan de historische gegevens betreffende de
nationaliteit van de ouders of grootouders van de optant;

k. als het een minderjarige betreft over wie gezag wordt uitgeoefend, de gegevens bedoeld in de
onderdelen a tot en met e van degene of degenen die dit gezag uitoefenen;

l. de overige gegevens die naar het oordeel van de tot het in ontvangst nemen van de verklaring
bevoegde autoriteit nodig zijn voor de beoordeling van het geval.

Voor zoveel mogelijk verstrekt de optant dezelfde gegevens over de minderjarige kinderen en 
kindskinderen die hij in zijn optie wenst te betrekken (artikel 6, tweede lid, BVVN).
De informatie over de gegevens genoemd bij a tot en met e, zal bij iedere optieverklaring moeten 
worden verstrekt. Deze gegevens komen dan ook in ieder model optieformulier terug. De 
noodzakelijkheid van verstrekking van gegevens genoemd in de onderdelen f tot en met l is 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het verstrekken van gegevens over het huwelijk 
of de ontbinding daarvan (h) is bijvoorbeeld met name bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder f juncto artikel 26, eerste lid, onder c (model 1.9a HRWN) en artikel 28 RWN 
(model 1.12a HRWN) van belang. Daarnaast kan het feit of een huwelijk is gesloten of een 
geregistreerd partnerschap is aangegaan, uiteraard van belang zijn voor de vraag of de optant wel 
of niet meerderjarig is. De gegevens bij onderdeel j zijn met name van belang bij opties op grond 
van artikel 6, eerste lid, onder c en d RWN (model 1.5a HRWN en 1.6a HRWN). De gegevens bij 
onderdeel l zijn met name van belang bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder 
c, d en i t/m o RWN.
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Ad a t/m e, g (wat betreft de duur van het hoofdverblijf) en h t/m k

Het verdient mede gelet op het bepaalde in artikel 4:7 Awb aanbeveling deze gegevens met 
betrekking tot de optant zelf (en indien van toepassing met betrekking tot in de optieverklaring 
genoemde (kinds)kinderen) onmiddellijk in overleg met de optant te controleren. Hiermee kunnen 
onnodige procedures worden voorkomen.

Uiteraard gaat het niet om de duur van het hoofdverblijf in het Koninkrijk, maar om (de duur van) 
het hoofdverblijf buiten het Koninkrijk. Het hoofdverblijf (en de duur daarvan) buiten het Koninkrijk 
zal kunnen blijken uit de bevolkingsadministratie (of andere officiële lokale overheidsbronnen) van 
het land waar de optant zijn hoofdverblijf heeft. Met betrekking tot in de optieverklaring genoemde 
minderjarige kinderen is het van belang dat wordt aangetoond wat de geslachtsnaam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte van de ouders van de minderjarige kinderen zijn en wie het gezag 
over de kinderen uitoefent. Voorts zal over het algemeen uit de bevolkingsadministratie (of andere 
officiële lokale overheidsbronnen) van het desbetreffende land buiten het Koninkrijk (moeten) 
blijken waar de in de optieverklaring genoemde kinderen hoofdverblijf hebben.

Zie voor een nadere toelichting van het begrip ’hoofdverblijf’ de toelichting bij de artikelen 1, 
eerste lid, onder h RWN.

Voor de optanten bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i t/m o RWN geldt dat zij naast de 
afstamming ook de nationaliteit van hun (groot)ouders moeten aantonen. Hiervoor zal in sommige 
gevallen een persoonskaart of een uittreksel met historische gegevens van één van de (groot)ou-
ders of van beiden dienen te worden opgevraagd

Daarnaast kan de niet-Nederlandse nationaliteit van de vader van de optant bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, aanhef en onder i en j, RWN worden aangetoond aan de hand van een zonodig 
gelegaliseerde verklaring van de autoriteiten van het land van nationaliteit van deze vader.

Ook kan een zonodig gelegaliseerde verklaring van de autoriteit van het land van de nationaliteit 
van de echtgenoot van moeder, bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i RWN, en een 
zonodig gelegaliseerde verklaring van de autoriteit van het land van geboorte van de optant 
worden verlangd, waaruit blijkt dat de moeder van de optant niet de nationaliteit van een van deze 
landen bezat op de dag van de geboorte van de optant. Ten aanzien van de adoptiefmoeder, 
bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder j RWN, kan worden volstaan met de eerste 
verklaring.

Ad f en g (wat betreft de periode van toelating)

Bij optieverklaringen afgelegd in het buitenland geldt uiteraard niet het vereiste van toelating in 
het Koninkrijk. De optant zal in de praktijk niet in het bezit zijn van een verblijfsdocument voor het 
Koninkrijk.

Ad l

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn nadere gegevens en bewijsstukken te vragen 
(vergelijk ook artikel 6, vijfde lid, BVVN). Te denken valt bijvoorbeeld aan:
− een bewijs van eerder bezit van de Nederlandse nationaliteit. Dit bewijs kan worden verkregen

na raadpleging van – voor zover aanwezig – de eigen administratie of het bestand van het
bureau Vestigingsregister van de gemeente Den Haag. Indien de Minister van Buitenlandse
Zaken twijfelt aan het beweerde oud-Nederlanderschap of oud-Nederlands onderdaanschap,
dient daarvan een bewijs overgelegd te worden door de optant. Zie de toelichting bij artikel 6,
eerste lid, onder f (paragraaf 2). Zie ook artikel 22 RWN;

− een bewijs met betrekking tot de verkrijging of verlening van de andere nationaliteit (én het
tijdstip waarop deze is verkregen). De verliesgronden kunnen bijvoorbeeld blijken uit een door
een bevoegde overheidsinstantie afgegeven document. Zie de toelichting bij artikel 26 RWN;

− een bewijs van gezagsvoorziening. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een buiten-
lands rechterlijke voogdijbeschikking of een echtscheidingsvonnis, waarbij tevens in het gezag
over de kinderen is voorzien. Het hier bedoelde bewijs kan bijvoorbeeld nodig zijn om te
kunnen beoordelen of een minderjarige al dan niet zal delen in de naamsvaststelling van zijn
ouder;

− een bewijs van verzorging en opvoeding (in geval van een optie op grond van artikel 6, eerste
lid, aanhef en onder c of d, RWN);

− bewijzen van (op het verliesmoment redelijkerwijs voorzienbare) onevenredige gevolgen van
het verlies van het Unieburgerschap (in geval van een optie op grond van artikel 6, eerste lid,
aanhef en onder p, RWN).
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Z

Paragraaf 2.4.2.5/6.3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, van de circulaire optie/naturalisatieverzoeken in 
het buitenland wordt toegevoegd en komt te luiden:

Paragraaf 2.4.2.5. Adviesprocedure bij optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder p, RWN 

Voor de adviesprocedure wordt verwezen naar paragraaf 2.4.2.6 bij de toelichting op artikel 6, 
derde lid, RWN, zoals die is opgenomen in de Handleiding voor Nederland.

AA

Model 1.54a wordt toegevoegd en komt te luiden als aangegeven in bijlage 5.

ARTIKEL III 

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

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

’s-Gravenhage, 26 januari 2022

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

Model 1.51: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder p RWN 
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BIJLAGE 2 

Model 1.52: Verzoek om advies in verband met evenredigheidstoets verlies 
Unieburgerschap 
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BIJLAGE 3 

Model 1.53: Advies Immigratie- en Naturalisatiedienst over evenredigheid verlies 
Unieburgerschap 
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BIJLAGE 4 

Model 1.54 HRWN: 

Bevestiging van de herkrijging van het Nederlanderschap door optie op grond van artikel 6, eerste lid, 

onder p, RWN
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BIJLAGE 5 

Model 1.54a HRWN: 

Bevestiging van de herkrijging van het Nederlanderschap door optie op grond van artikel 6, eerste lid, 

onder p, RWN
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TOELICHTING 

Algemeen 

Op 17 november 2021 is het wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap om te 
voorzien in een grondslag voor toetsing aan het evenredigheidsbeginsel in gevallen waarin het 
Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en in verlenging van de termijn voor van 
rechtswege verlies aangenomen door de Eerste Kamer. De wetswijziging treedt op 1 april 2022 in 
werking.

Deze wetswijziging is het gevolg van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 
19 maart 2019 in zaak C-221/17.
In dit arrest lag de vraag voor of een tweetal bepalingen uit de RWN, op grond waarvan het Nederlan-
derschap van rechtswege verloren kan gaan, in overeenstemming zijn met het Unierecht. Uit het 
arrest blijkt dat het Unierecht er niet aan in de weg staat dat een lidstaat ervan uitgaat dat nationaliteit 
een uitdrukking vormt van een effectieve band tussen onderdaan en lidstaat, en dat het ontbreken of 
eindigen van die band tot van rechtswege verlies van nationaliteit kan leiden. Daarom is het in 
overeenstemming met het Unierecht dat een lidstaat voorziet in een regeling op grond waarvan 
nationaliteit onder bepaalde omstandigheden van rechtswege verloren gaat, ook als daarmee tevens 
het Unieburgerschap verloren gaat. Wel moet het mogelijk zijn om per individueel geval te toetsen of 
het verlies van nationaliteit, indien dit leidt tot verlies van het Unieburgerschap, in overeenstemming 
is met het door het Unierecht erkende evenredigheidsbeginsel. In geval van gebleken onevenredig-
heid moet de verloren nationaliteit, en daarmee het Unieburgerschap, met terugwerkende kracht 
kunnen worden herkregen.

Door middel van het wetsvoorstel wordt voorzien in een grondslag om na van rechtswege verlies van 
het Nederlanderschap in concrete gevallen aan het evenredigheidsbeginsel te toetsen alsmede in een 
grondslag waarmee het Nederlanderschap met terugwerkende kracht kan worden herkregen. Aan 
artikel 6, eerste lid, RWN wordt een nieuw optierecht toegevoegd waarmee een persoon wiens 
Nederlanderschap, en daarmee het Unieburgerschap, van rechtswege verloren is gegaan, dat 
Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan herkrijgen. Na 
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel biedt dit optierecht een exclusieve procedure om de in het 
arrest bedoelde toetsing aan het evenredigheidsbeginsel te verrichten, en het Nederlanderschap zo 
nodig met terugwerkende kracht te herkrijgen.

Het wetsvoorstel voorziet tevens in een verlenging van de in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, 
opgenomen verliestermijn, van tien naar dertien jaar.

Met dit WBN wordt de wetswijziging verwerkt in de HRWN en in de Circulaire optie/
naturalisatieverzoeken in het buitenland.

Artikelsgewijs 

A 

De tekst van artikel 6 RWN wordt aangepast in lijn met de wetswijziging.

Tevens is een verouderde verwijzing naar een overgangsbepaling aangepast

B 

Er wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd die de toelichting vormt op de nieuwe optiecategorie 
artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p RWN.

In deze paragraaf worden eerst de voorwaarden voor het opteren op grond van deze categorie 
opgesomd en toegelicht. Ook worden twee voorbeelden gegeven. Daarna volgt een inhoudelijke 
subparagraaf die algemene aanwijzingen geeft ten aanzien van de inhoud van de evenredigheidstoets. 
Deze paragraaf betreft een aan de nieuwe situatie aangepaste versie van de oude paragraaf 1.4 onder 
15-1-a, die op die plek wordt geschrapt. In een laatste subparagraaf wordt toegelicht dat de nieuwe 
optieprocedure een exclusieve procedure betreft voor de toetsing aan het evenredigheidsbeginsel en 
uitgewerkt wat er gebeurt met procedures waarin voor de inwerkingtreding van de wetswijziging 
verzocht was om een evenredigheidstoets.
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C, X 

In de toelichting ad artikel 6, derde lid RWN wordt de tekst van dit artikellid aangepast in lijn met de 
wetswijziging. Dit geldt ook voor de analoge paragraaf in de Circulaire optie/naturalisatieverzoeken in 
het buitenland.

D, Y 

In de toelichting ad artikel, derde lid RWN wordt in paragraaf 2.2.3. de categorie overige gegevens 
aangevuld met een voorbeeld, ter toevoeging van de nieuwe optiecategorie. Dit geldt ook voor de 
analoge paragraaf in de Circulaire optie/naturalisatieverzoeken in het buitenland.

E, Z 

Aan de toelichting ad artikel 6, derde lid, paragraaf 2.4.2. wordt een nieuwe subparagraaf toegevoegd 
die nader ingaat op de procedurele aspecten van de nieuwe optiecategorie.

Verder is in paragraaf 2.4.2.1. voor de volledigheid toegevoegd dat optanten op grond van de nieuwe 
optiecategorie geen verklaring van verbondenheid hoeven af te leggen en is de nieuwe optiecategorie 
in paragraaf 2.4.2.2. toegevoegd aan de optiecategorieën waarbij geen onderzoek naar de verblijfssta-
tus van de optant nodig is.

In paragraaf 2.4.2.5/6.3 bij de toelichting op artikel 6, derde lid, van de circulaire optie/
naturalisatieverzoeken in het buitenland is een verwijzing gemaakt naar de hierbovengenoemde 
paragraaf in de Handleiding voor Nederland.

F 

In de toelichting ad artikel 6, achtste lid wordt de tekst van dit artikellid en van de toelichting aange-
past in lijn met de wetswijziging. Ook wordt een subparagraaf toegevoegd die ziet op de situatie van 
(meeopterende) kinderen van optanten bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, RWN.

G 

In de toelichting ad artikel 6, negende lid wordt de tekst van dit artikellid en van de toelichting 
aangepast in lijn met de wetswijziging.

H 

In de toelichtingen ad artikel 14, zesde lid, wordt paragraaf 3, die zag op de evenredigheidstoets bij 
van rechtswege verlies van het Nederlanderschap, geschrapt. De paragraaf wordt geschrapt omdat 
deze toets niet standaard wordt uitgevoerd als sprake is van van rechtswege verlies van het Nederlan-
derschap maar alleen als een persoon die het Nederlanderschap van rechtswege verloren is, wil 
opteren op grond van de nieuwe optiecategorie van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p RWN. In 
plaats van de geschrapte paragraaf wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd waarin wordt toegelicht 
dat als het verlies van het Nederlanderschap waarmee ook het Unieburgerschap verloren is gegaan, 
heeft geleid tot onevenredige gevolgen vanuit het oogpunt van het Unierecht, het Nederlanderschap 
met terugwerkende kracht herkregen kan worden op grond van het nieuwe artikel 6, eerst lid, aanhef 
en onder p, RWN, onder verwijzing naar de toelichting bij dat artikel.

I 

De tekst van artikel 15 RWN wordt aangepast in lijn met de wetswijziging.

J 

Aan de (algemene) toelichting bij artikel 15 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd waarin wordt 
toegelicht dat als het verlies van het Nederlanderschap waarmee ook het Unieburgerschap verloren is 
gegaan, heeft geleid tot onevenredige gevolgen vanuit het oogpunt van het Unierecht, het Nederlan-
derschap met terugwerkende kracht herkregen kan worden op grond van het nieuwe artikel 6, eerst 
lid, aanhef en onder p, RWN, onder verwijzing naar de toelichting bij dat artikel.

K 

In de toelichting ad artikel 15, eerste lid onder a wordt paragraaf 1.4 die zag op de evenredigheidstoets 
bij van rechtswege verlies van het Nederlanderschap, geschrapt. De inhoud van deze paragraaf is in 
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aan de wetswijziging aangepaste vorm opgenomen in de toelichting bij de nieuwe optiecategorie 
zoals neergelegd in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p RWN (zie onder B). De paragraaf wordt hier 
geschrapt omdat deze toets niet standaard wordt uitgevoerd als sprake is van van rechtswege verlies 
van het Nederlanderschap maar alleen als een persoon die het Nederlanderschap van rechtswege 
verloren is, wil opteren op grond van de nieuwe optiecategorie.

L 

In de toelichting ad artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c wordt conform de wetswijziging de 
verliestermijn van tien jaar overal gewijzigd in dertien jaar. Ook worden in het algemene deel van de 
toelichting bij dit wetsartikel twee paragrafen toegevoegd die respectievelijk de situatie vanaf 1 april 
2022 en de situatie tussen 1 april 2003 tot 1 april 2022 beschrijven. De paragraaf over de situatie tot 
1 april 2003 wordt verplaatst naar ditzelfde algemene deel. Ook wordt het voorbeeld ter illustratie van 
de onderbreking van het hoofdverblijf gecorrigeerd en aangepast aan de nieuwe verliestermijn van 
dertien jaar en wordt het voorbeeld ter illustratie van een overgangsbepaling in het verleden, in de 
verleden tijd gesteld.

M 

De tekst van artikel 15, vierde lid wordt aangepast in lijn met de wetswijziging.

N 

Aan de (algemene) toelichting bij artikel 16 wordt een nieuwe paragraaf toegevoegd waarin wordt 
toegelicht dat als het verlies van het Nederlanderschap waarmee ook het Unieburgerschap verloren is 
gegaan, heeft geleid tot onevenredige gevolgen vanuit het oogpunt van het Unierecht, het Nederlan-
derschap met terugwerkende kracht herkregen kan worden op grond van het nieuwe artikel 6, eerst 
lid, aanhef en onder p, RWN, onder verwijzing naar de toelichting bij dat artikel.

O t/m R 

In de toelichtingen ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, ad artikel 16, eerste lid, aanhef en onder 
c, artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d en artikel 16 eerste lid, aanhef en onder e HRWN worden de 
vrijwel gelijkluidende paragrafen 2 die zagen op de evenredigheidstoets bij van rechtswege verlies 
van het Nederlanderschap, geschrapt. De paragrafen worden geschrapt omdat deze toets niet 
standaard wordt uitgevoerd als sprake is van van rechtswege verlies van het Nederlanderschap maar 
alleen als een persoon die het Nederlanderschap van rechtswege verloren is, wil opteren op grond 
van de nieuwe optiecategorie van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p RWN.

S, T, U, V, AA 

Na model 1.50 behorende bij de optieprocedure worden vijf nieuwe modellen toegevoegd. 1.51 betreft 
de optieverklaring voor de nieuwe optiecategorie zoals neergelegd in artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder p RWN. 1.52 betreft het model waarmee de bevoegde autoriteit de IND om advies vraagt inzake 
de evenredigheid van het verlies van het Unieburgerschap en 1.53 betreft het model waarmee de IND 
dat advies geeft. 1.54 en 1.54a betreffen de modellen waarmee de bevoegde autoriteit een optieverkla-
ring op grond van de nieuwe optiecategorie bevestigt

W 

Het voorwoord van de Circulaire optie/naturalisatieverzoeken in het buitenland is aangepast om ook 
een verwijzing te kunnen maken naar het nieuwe artikel 6, eerste lid, aanhef en onder p, RWN.

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