
Rectificatie van de publicatie in Stcrt.
9 van 12 januari 2001. Hiermee komt
de publicatie in Stcrt. 9 te vervallen.

Aan:
– korpschefs van de Politieregio’s
– de staf van de Koninklijke
Marechaussee
i.a.a.: de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Directie Beleid / Afdeling
Uitvoeringsbeleid
Datum: 5 januari 2001
Ons kenmerk: 5034939/00/IND
Aard: Bekendmaking van voorschriften
Juridische achtergrond: Artikel V,
tweede lid RRWN, Stb. 2000, 618
Geldig van/tot: 1 februari 2001/31
januari 2002
Bijlage(n): TBN 2001/1
Onderwerp: Met terugwerkende kracht
van rechtswege herstel in de
Nederlandse nationaliteit van oud-
Nederlanders.

Op 1 februari 2001 treedt artikel V,
tweede lid van de Rijkswet tot wijzi-
ging van de Rijkswet op het Neder-
landerschap (hierna: RRWN) in wer-
king. Dit artikel herstelt onder
bepaalde voorwaarden het verlies van
het Nederlanderschap op grond van
artikel 15, aanhef en onder c
Rijkswet op het Nederlanderschap
(hierna: RWN).
Artikel 15, aanhef en onder c RWN
bepaalt dat een Nederlander zijn
Nederlanderschap verliest indien hij
na zijn meerderjarigheid gedurende
een ononderbroken periode van tien
jaren woonplaats buiten het
Koninkrijk heeft in het land waarin
hij is geboren én waarvan hij tevens
de nationaliteit bezit.
Artikel V, tweede lid RRWN herstelt
het bovengenoemde verlies van het
Nederlanderschap, indien aan betrok-
kene ná 1 januari 1990, maar vóór
het verlies van het Nederlanderschap,
is verstrekt:
– een Nederlands paspoort, dan wel
– een verklaring omtrent het bezit
van het Nederlanderschap.
Betrokkene wordt geacht in deze
gevallen het Nederlanderschap niet te
hebben verloren.

Met ingang van 1 februari 2001 is
derhalve een vreemdelingenrechtelijke
voorziening voor deze categorie oud-
Nederlanders niet langer nodig. Met
dit TBV vervalt:
– paragraaf 3.1 van de Circulaire arti-
kelen 15, aanhef en onder c, en 17
RWN in relatie tot het verblijfsrecht,
én
– paragraaf 3.1 van het Tussentijds
Bericht Vreemdelingencirculaire
2000/18,
beide van 15 augustus 2000, kenmerk
5042399/00/IND, Stcrt. 2000, 152.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.

Bijlage

Tussentijds Bericht Nationaliteiten
TBN 2001/1

Aan:
– de burgemeesters (t.a.v. hoofden
Burgerzaken)
i.a.a.:
– de Minister van Buitenlandse
Zaken
– de Gevolmachtigd Minister van de
Nederlandse Antillen
– de Gevolmachtigd Minister van
Aruba 
– de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten
– de Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken

Onderdeel: Directie Beleid/Afdeling
Uitvoeringsbeleid
Datum: 5 januari 2001
Ons kenmerk: 5034938/00/IND
Aard: Bekendmaking van voorschriften
Juridische achtergrond: Artikel V,
tweede lid RRWN, Stb. 2000, 618
Geldig van/tot: 1 februari 2001/31
januari 2002
Bijlage(n): 1 (artikel V, tweede lid
R R W N  )
Onderwerp: Met terugwerkende kracht
van rechtswege herstel in de
Nederlandse nationaliteit van oud-
Nederlanders.

Inleiding
Op 1 februari 2001 treedt artikel V,
tweede lid van de Rijkswet tot wijzi-
ging van de Rijkswet op het Nederlan-
derschap (hierna: RRWN) in werking.
Dit artikel herstelt onder bepaalde
voorwaarden het verlies van het
Nederlanderschap op grond van arti-
kel 15, aanhef en onder c rijkswet op
het Nederlanderschap (hierna: RWN).

Doelgroep artikel V, tweede lid
R R W N
De wijziging op 1 februari 2001 is
alleen van belang voor oud-Neder-
landers die het Nederlanderschap heb-
ben verloren op grond van artikel 15,
aanhef en onder c Rijkswet op het
Nederlanderschap (hierna: RWN). Dit
verlies is alleen mogelijk geweest met
ingang van 1 januari 1995.
Artikel 15, aanhef en onder c RWN
bepaalt dat een Nederlander zijn
Nederlanderschap verliest indien hij
na zijn meerderjarigheid gedurende
een ononderbroken periode van tien
jaren woonplaats buiten het
Koninkrijk heeft in het land waarin
hij is geboren én waarvan hij tevens
de nationaliteit bezit. Dit verlies kan
tot gevolg hebben gehad dat zijn min-
derjarige kind op grond van artikel
16, eerste lid, aanhef en onder c
RWN ook het Nederlanderschap verl-
oor.

Voorwaarden automatisch herstel
Nederlandse nationaliteit
Artikel V, tweede lid RRWN herstelt
het bovengenoemde verlies van het
Nederlanderschap, indien aan betrok-
kene ná 1 januari 1990, maar vóór
het verlies van het Nederlanderschap,
is verstrekt:
– een Nederlands reisdocument, dan
wel
– een verklaring omtrent het bezit
van het Nederlanderschap.
Betrokkene wordt geacht in deze
gevallen het Nederlanderschap niet te
hebben verloren.
Ook het in artikel 16, eerste lid, aan-
hef en onder c RWN genoemde kind
van degene die geacht wordt het
Nederlanderschap niet te hebben ver-
loren, wordt geacht altijd

Uit: Staatscourant 26 januari 2001, nr. 19 / pag. 15 1

JU

Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2001/1



Nederlander te zijn gebleven. Het nog
minderjarig zijn op 1 februari 2001,
dan wel het reeds meerderjarig zijn
geworden, maakt hierbij niet uit.

Toekomstige wijzigingen van artikel 15
RWN en toepasselijk overgangsrecht
Tot de inwerkingtreding van de overi-
ge bepalingen van de RRWN blijven
het huidige artikel 15, aanhef en
onder c RWN én het huidige artikel
16, eerste lid, aanhef en onder c
RWN van kracht. Op grond van arti-
kel 15, aanhef en onder c RWN zou,
onder de daarin vermelde voorwaar-
den, direct weer verlies van het
Nederlanderschap intreden. Voldoet
evenwel iemand ná 1 februari 2001
zowel aan de voorwaarden van arti-
kel 15, aanhef en onder c RWN als
aan artikel V, tweede lid RRWN, dan
verliest hij niet zijn
Nederlanderschap.

De verwachting is dat op 1 januari
2002 een nieuw artikel 15 RWN het
verlies van het Nederlanderschap zal
regelen. Het gewijzigde artikel 15
kent de mogelijkheid om het verlies
van het Nederlanderschap wegens
tien jaar verblijf buiten het
Koninkrijk dan wel buiten de
Europese Unie te voorkomen door
tijdig een verklaring van
Nederlanderschap dan wel een reisdo-
cument in de zin van de Paspoortwet
te verkrijgen. Met tijdig wordt
bedoeld: vóór afloop van de periode
van tien jaar.
Voor de meerderjarige die valt onder

artikel V, tweede lid RRWN vangt de
periode van tien jaar aan:
– indien het reisdocument of de ver-
klaring omtrent het bezit van het
Nederlanderschap is verstrekt tussen
1 januari 1990 en 1 januari 1992: op
1 januari 1992;
– indien het document is verstrekt ná
1 januari 1992 (maar vóór het verlies
van het Nederlanderschap): op de
datum van verstrekking.
Om te voorkomen dat met ingang
van 1 januari 2002 het
Nederlanderschap verloren gaat voor
degenen voor wie de verliestermijn is
aangevangen op 1 januari 1992, dient
door de betrokkenen tussen 1 febru-
ari 2001 en 31 december 2001 een
Nederlands reisdocument of een ver-
klaring van Nederlanderschap te wor-
den verkregen. Op de datum van de
verstrekking van het document in
2001 begint een nieuwe periode van
tien jaar te lopen.

Tot slot
Op 1 februari 2001 vervalt paragraaf
3.1 van de Circulaire artikelen 15,
aanhef en onder c, en 17 RWN in
relatie tot het verblijfsrecht, én para-
graaf 3.1 van het Tussentijds Bericht
Vreemdelingencirculaire 2000/18,
beide van 15 augustus 2000, kenmerk
5042399/00/IND, Stcrt. 2000, 152.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
J.G. Bos, plv.

Bijlage bij Tussentijds Bericht
Nationaliteiten 2001/1

Artikel V, tweede lid Rijkswet tot
wijziging van de Rijkswet op het
Nederlanderschap luidt:
2. Hij die op grond van artikel 15,
aanhef en onder c, van de Rijkswet
op het Nederlanderschap, zoals dat
luidde voor de inwerkingtreding van
deze Rijkswet, zijn Nederlanderschap
heeft verloren en aan wie na 1 januari
1990 een verklaring omtrent het bezit
van het Nederlanderschap dan wel
een reisdocument in de zin van de
Paspoortwet is verstrekt, wordt
geacht het Nederlanderschap niet te
hebben verloren. De in artikel 15,
eerste lid, aanhef en onder c, genoem-
de periode vangt voor deze persoon
aan op de dag van de verstrekking
van die verklaring of dat document,
doch niet eerder dan 1 januari 1992.
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