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1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding    
Op 1 oktober 2006 is de nieuwe regelgeving rond de verplichte 
naturalisatieceremonie in werking getreden.

1
 Dit heeft ook gevolgen voor de 

toepassing van het vreemdelingenrecht. Om die reden is deze werkinstructie 
opgesteld.  
 
De nieuwe regelgeving houdt in dat het Nederlanderschap (in beginsel) pas wordt 
verkregen als de aspirant-Nederlander het daartoe strekkende besluit op een 
naturalisatieceremonie in ontvangst heeft genomen. Met de naturalisatieceremonie 
wordt cachet gegeven aan de bijzondere band die tot stand komt tussen het 
Koninkrijk en de nieuwe staatsburger.  
 
De vreemdeling die de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen, kan bij de gemeente 
een optie- of naturalisatieprocedure starten. De naturalisatieceremonie geldt voor 
beide procedures.

2
  

 
In deze werkinstructie worden de gevolgen van de invoering van de 
naturalisatieceremonie voor het proces regulier beschreven.  
Paragraaf 2 bevat een korte samenvatting van de regelgeving over de 
naturalisatieceremonie. In de paragraaf 3 staat de relatie met het 
vreemdelingenrecht beschreven. Paragraaf 4 beschrijft hoe de nieuwe situatie in 
INDIS wordt geregistreerd. De paragrafen 5 en 6 beschrijven de impact van de 
regelgeving op het proces regulier. 
    
2. Samenvatting regelgeving naturalisatieceremonie2. Samenvatting regelgeving naturalisatieceremonie2. Samenvatting regelgeving naturalisatieceremonie2. Samenvatting regelgeving naturalisatieceremonie    
De nieuwe regelgeving kan in hoofdpunten als volgt worden samengevat

3
: 

                                                           
1 Besluit van 19 mei 2006 tot wijziging van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap 
(Staatsblad 2006, 250). 
2 De verkrijging van het Nederlanderschap door optie is bedoeld voor bepaalde categorieën 
vreemdelingen die over het algemeen al lang in Nederland hebben verbleven en waarbij een 
zekere mate van integratie wordt verondersteld. Voor hen gelden soepeler voorwaarden dan 
voor degenen die door naturalisatie het Nederlanderschap verkrijgen.  
3 In de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) zijn 
respectievelijk in de toelichting bij artikel 6 lid 2, paragraaf 2 (procedure optie) en artikel 7, 
paragraaf 3 (procedure naturalisatie) de subparafen “2.12 naturalisatieceremonie” en “3.13 
naturalisatieceremonie” toegevoegd. In die paragrafen worden de (juridische) aspecten van de 
naturalisatieceremonie toegelicht. 
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• De optiebevestiging of het uittreksel van het naturalisatiebesluit wordt uitgereikt 
op een naturalisatieceremonie, die in Nederland door de gemeente wordt 
georganiseerd; 

• Pas als de optiebevestiging of het uittreksel van het naturalisatiebesluit is 
uitgereikt, verkrijgt de aspirant-Nederlander de Nederlandse nationaliteit met 
terugwerkende kracht tot de datum waarop de optiebevestiging of het 
Koninklijke Besluit (hierna: KB) is ondertekend; 

• De optiebevestiging moet in beginsel binnen 9 weken na vaststelling 
(ondertekening) worden uitgereikt. Voor het uittreksel van het 
naturalisatiebesluit geldt een uitreikingstermijn van 12 weken, ingaand vanaf de 
datum vaststelling (ondertekening) KB;   

• De optiebevestiging of het naturalisatiebesluit vervalt automatisch na één jaar 
als betrokkene niet binnen dat jaar op een ceremonie verschijnt;  

• De nieuwe regelgeving geldt voor iedereen die op of na 1 oktober 2006 door 
optie of naturalisatie het Nederlanderschap verkrijgt.  

 
3. Terugwerkende kracht en vreemdelingenrechtelijk3. Terugwerkende kracht en vreemdelingenrechtelijk3. Terugwerkende kracht en vreemdelingenrechtelijk3. Terugwerkende kracht en vreemdelingenrechtelijke verplichtingene verplichtingene verplichtingene verplichtingen    
Pas als de optiebevestiging of het uittreksel van het naturalisatiebesluit is uitgereikt, 
verkrijgt de aspirant-Nederlander de Nederlandse nationaliteit met terugwerkende 
kracht tot de datum waarop de optiebevestiging of het KB is ondertekend. 
 
Ondanks de terugwerkende kracht, dient betrokkene rechtmatig verblijf in de zin van 
de Vreemdelingenwet 2000 te hebben tot op het moment dat de optiebevestiging of 
het uittreksel van het KB wordt uitgereikt. (Als een aanvraag openstaat waarop nog 
niet is beslist en waarbij uitzetting niet aan de orde is, is er uiteraard ook sprake van 
rechtmatig verblijf). Hij is immers tot de uitreiking nog geen Nederlander, maar 
vreemdeling. Het niet voldoen aan de vreemdelingenrechtelijke verplichtingen, heeft 
echter géén gevolgen voor de uitreiking van het uittreksel. 
 
4. INDIS naturalisatie en (verlenging) verblijfsrecht4. INDIS naturalisatie en (verlenging) verblijfsrecht4. INDIS naturalisatie en (verlenging) verblijfsrecht4. INDIS naturalisatie en (verlenging) verblijfsrecht    
Bij een aanvraag om of verlenging van een verblijfsvergunning, wordt door de beslis- 
of ULAD-medewerker in INDIS nagegaan of : 

• betrokkene of de verblijfgever door optie het Nederlanderschap heeft verkregen. 
Deze informatie staat in de opmerkingenbalk van het scherm “identificeren 
persoon” (basisregistratie); 

• betrokkene of de verblijfgever is genaturaliseerd. Deze informatie is te verkrijgen 
via “identificeren persoon” en “procedure infoscherm” (basisregistratie); 

• betrokkene op korte termijn het Nederlanderschap zal verkrijgen (er is een 
datum KB bekend maar het uittreksel van het KB is nog niet uitgereikt). De 
datum KB staat in het “procedure infoscherm” (basisregistratie); de daar 
ingevulde einddatum is de datum KB. De datum bekendmaking is te verkrijgen 
via de stap “registreren terugmelding” en de schermen “raadplegen procedure” 
en “procedure infoscherm” (basisregistratie);  

• betrokkene geen Nederlander is geworden omdat het uittreksel van het KB niet 
aan hem is uitgereikt. (Na 1 jaar vervalt van rechtswege het gedeelte van het KB 
dat voor betrokkene geldt, indien het uittreksel van het KB niet aan hem is 
uitgereikt). De procedure wordt in INDIS afgesloten met “verlies rechtsgevolg”. 
Dit staat in het “procedure infoscherm” (basisregistratie). 

 
Als uit INDIS een datum KB blijkt, zal betrokkene normaliter op korte termijn de 
Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Dit kan van belang zijn voor de wijze waarop de 
verblijfsvergunning wordt verleend of verlengd (zie de paragrafen 5 en 6 hierna). 
 
Nederlander door Optie 
De gemeente handelt zonder tussenkomst van de IND optieprocedures af. Bij de IND 
is dus niet bekend of een betrokkene een optieprocedure heeft gestart. 
Echter, zodra betrokkene middels optie de Nederlandse nationaliteit heeft 
verkregen, verwerkt de gemeente dit in de BVV. Omdat de BVV en INDIS zijn 
gekoppeld, zal de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit in INDIS zichtbaar 
zijn. In basisregistratie wordt door de IND (unit 192 Nationaliteiten en Naturalisatie 



 

 3 

Rijswijk) in het opmerkingenscherm vermeld op welke datum betrokkene de 
Nederlandse nationaliteit heeft verkregen.  
 
 
Nederlander door Naturalisatie  
De IND beoordeelt naturalisatieverzoeken. Als de IND een naturalisatieverzoek 
inwilligt, wordt betrokkene voorgedragen voor verlening van het Nederlanderschap.  
Het Nederlanderschap wordt verleend bij KB. Nadat het KB door de Koningin is 
ondertekend en gecontrasigneerd door de Minister, wordt het teruggezonden naar 
de IND. De IND executeert het KB, wat inhoudt dat de datum van het KB en het 
nummer KB in INDIS worden ingevoerd.  
 
De IND stuurt uittreksels van het KB vanaf 1 oktober 2006  naar de gemeente. De 
gemeente reikt het uittreksel uit. Zodra betrokkene de Nederlandse nationaliteit 
heeft verkregen, verwerkt de gemeente dit in de BVV. Omdat de BVV en INDIS zijn 
gekoppeld, wordt in INDIS de daadwerkelijke verlening van de Nederlandse 
nationaliteit zichtbaar. De naturalisatieprocedure wordt pas afgesloten nadat de 
gemeente de IND schriftelijk heeft bericht dat het uittreksel van het KB is uitgereikt. 
De datum van uitreiking wordt door de IND (Proces Naturalisatie) in INDIS 
geregistreerd (“datum bekendmaking”).  
 
5. Verlengingsaanvraag en naturalisatieceremonie5. Verlengingsaanvraag en naturalisatieceremonie5. Verlengingsaanvraag en naturalisatieceremonie5. Verlengingsaanvraag en naturalisatieceremonie 
Bij naturalisatie geldt dat betrokkene in het bezit moet zijn van een 
verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk verblijfsrecht. Alleen verlengingen voor die 
verblijfsvergunningen zijn voor deze instructie relevant. 
 

• Ingeval er een datum KB bekend is, maar het uittreksel KB nog niet is uitgereikt 
(er is nog géén datum bekendmaking), handelt de medewerker bij de aanvraag 
om verlenging van de verblijfsvergunning met een niet-tijdelijk karakter de 
aanvraag af. Ingeval van inwilliging van de aanvraag wordt de geldigheidsduur 
van de verblijfsvergunning met de vereiste periode verlengd. Er wordt aan 
betrokkene een verblijfsdocument verstrekt.  
 

• Ingeval betrokkene al op een naturalisatieceremonie is geweest (er is een datum 
bekendmaking), en dus Nederlander is geworden, wordt bij inwilliging van de 
aanvraag de geldigheidsduur van de vergunning verlengd tot de datum KB. Er 
wordt aan betrokkene géén verblijfsdocument verstrekt.  
Is de verblijfsvergunning op dat moment nog geldig, dan wordt de 
geldigheidsduur uiteraard niet verlengd; betrokkene is immers dan al 
Nederlander. De aanvraag wordt in dat geval afgewezen.  

 
6. Verblijfsvergunning6. Verblijfsvergunning6. Verblijfsvergunning6. Verblijfsvergunning pasgeboren kinderen en naturalisatieceremonie pasgeboren kinderen en naturalisatieceremonie pasgeboren kinderen en naturalisatieceremonie pasgeboren kinderen en naturalisatieceremonie    
Kinderen die geboren zijn ná de ondertekening van de optiebevestiging of het KB, 
maar vóór de uitreiking, hebben na uitreiking aan de ouder automatisch de 
Nederlandse nationaliteit. Deze kinderen worden – vanwege de terugwerkende 
kracht van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door de ouder – geacht uit 
een Nederlandse ouder geboren te zijn.  
 

• Ingeval de ouder van het pasgeboren kind al is voorgedragen voor verlening van 
het Nederlanderschap, maar het uittreksel KB nog niet aan de ouder is uitgereikt 
(er is nog géén datum bekendmaking), handelt de medewerker de aanvraag om 
verlening van de verblijfsvergunning aan het kind op de gebruikelijke wijze af.  

 

• Ingeval de ouder al op een naturalisatieceremonie is geweest, waardoor ook het 
kind Nederlander is geworden, wordt bij inwilliging van de aanvraag de 
verblijfsvergunning verleend tot de datum bekendmaking. Er wordt aan het 
betrokken kind géén verblijfsvergunning verstrekt.  


