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1. ALGEMENE INLEIDING

1.1. Inleidende opmerkingen

Op 17 juli 1990 is de Tweede Kamer bij de beantwoording van schrif–
telijke vragen over de regeringsreactie op het WRR-rapport «Allochto–
nenbeleid» voor het voorjaar van 1991 een notitie in het vooruitzicht
gesteld over meervoudige nationaliteit. In een brief van de
minister-president van 18 februari 1991 aan de voorzitter van de Vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken over het rapport van de Bijzondere
Commissie Vraagpunten van de Tweede Kamer is aangekondigd dat dit
vraagstuk mede in samenhang met het kiesrecht voor vreemdelingen zou
worden behandeld. Met de onderhavige notitie worden deze toezeg–
gingen gestand gedaan.

De problematiek van de meervoudige nationaliteit mag zich al geruime
tijd verheugen in een verhevigde aandacht van verschillende zijden.
Zonder aanspraak te maken op volledigheid valt te wijzen op de aandacht
die daaraan in het WRR-rapport «Allochtonenbeleid» (Rapporten aan de
Regering, nr. 36, mei 1989) werd besteed, op de motie van de leden
Apostolou en Van Es van 17 september 1990 (TK 1989-1990, 21 472,
nr. 8) en op de opmerkingen in het rapport van de Bijzondere Commissie
Vraagpunten van de Tweede Kamer (Commissie-Deetman, TK 1990-
1991, 21 427, nr. 3) op dit punt. Het kabinet heeft bij herhaling te
kennen gegeven zich het belang van de problematiek ten volle bewust te
zijn, hetgeen moge blijken uit onder meer het regeerakkoord (TK
1989-1990, 21 132, nr. 8), de definitieve regeringsreactie op het
WRR-rapport (Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 30 mei
1990, TK 1990-1991, 21 472, nr. 1, 2 en 3), de toelichting op de Justi–
tiebegroting voor 1991 (TK 1990-1991, 21 800, Hoofdstuk VI, nr. 2) en
het beleidsplan Recht in Beweging (TK 1990-1991, 21 829, nr. 1).

1.2. Overzicht van in deze notitie voorgestelde maatregelen

- Op het punt van de wetgeving:
a. De in artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b van de Rijkswet op het

Nederlanderschap opgenomen eis dat bij verkrijging van de Nederlandse
nationaliteit door naturalisatie afstand moet worden gedaan van de oude
nationaliteit, zal vervallen. (Zie onder 3.1}

b. Overwogen zal worden om voor bepaalde categorieën personen die
onder de huidige wetgeving voor de verkrijging van de Nederlandse
nationaliteit op de naturalisatie-procedure zijn aangewezen, een
mogelijkheid tot opteren voor het Nederlanderschap te creëren. (Zie
onder 2.3.1)

c. In verband met een en ander worden de bepalingen van de Rijkswet
betreffende het verlies van de Nederlandse nationaliteit aangepast. (Zie
onder 3.2 en 4.3)

- Op het punt van uitvoering en beleid:
a. Voorgesteld wordt om in het naturalisatiebeleid vooruit te lopen op

het vervallen van de afstandseis. (Zie onder 3.3)
b. De wijze van behandeling van naturalisatieverzoeken zal verder

worden gestroomlijnd teneinde tot een verkorting van de gemiddelde
behandelingstermijn te komen. (Zie onder 2.3.2 en 2.3.3)

c. Onderzocht zal worden of speciale maatregelen moeten worden
getroffen om bij het, in het kader van de te handhaven inburgeringseis te
verrichten, onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheid meer houvast
te bieden. (Zie onder 4.4)

d. De voorlichting over de mogelijkheden tot verkrijging van het
Nederlanderschap zal worden uitgebreid en verbeterd. (Zie onder 2.3.3)
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- Op het punt van het kiesrecht voor vreemdelingen: In verband met
de op het punt van de meervoudige nationaliteit voorgestelde maatre–
gelen zullen thans geen initiatieven ter verlening van bovenlokaal
kiesrecht aan vreemdelingen worden ontplooid. (Zie onder 5)

1.3. Hoofdlijn van het betoog

De lijn van het betoog van deze notitie zal, kort weergegeven, als volgt
zijn. Het kabinet onderschrïjft het belang van bevordering van de
maatschappelijke participatie en integratie van duurzaam legaal in ons
land verblijvende vreemdelingen. Wat dat betreft is in het kader van deze
notitie de verbetering van de rechtspositie relevant. Het kabinet ziet de
verkrijging van de Nederlandse nationaliteit als een zinvolle en passende
juridische bevestiging en voltooiing van het proces van voortschrijdende
participatie en integratie in de Nederlandse samenleving. De uit het
oogpunt van mede-verantwoordelijkheid voor de samenleving meest
essentiële rechten en plichten dienen aan het Nederlanderschap te zijn
verbonden en slechts daardoor te worden verkregen. Deze benadering,
waarbij ook de laatste stap - te weten die tot verkrijging van de Neder–
landse nationaliteit - moet worden gezet, betekent tevens dat onnodige
drempels op de weg naar het Nederlands staatsburgerschap moeten
worden weggenomen. De eis dat bij naturalisatie afstand moet worden
gedaan van de «oude» nationaliteit wordt in dit verband als de belang–
rijkste belemmering ervaren. Voorgesteld wordt deze te laten vervallen.
Ook daarnaast worden echter voorstellen gedaan die de verkrijging van
het Nederlands staatsburgerschap kunnen bevorderen. De in deze notitie
gedane voorstellen zullen het voor legaal in ons land verblijvende vreem–
delingen gemakkelijker maken om de uit het Nederlands staatsburger–
schap voortvloeiende rechten en plichten, waaronder het kiesrecht op
provinciaal en nationaal niveau, te verwerven. Dit betekent tevens dat
thans geen initiatieven zullen worden genomen tot toekenning van
kiesrecht voor vreemdelingen op bovenlokaal niveau.

Bij de notitie is een bijlage gevoegd die kort de situatie met betrekking
tot meervoudige nationaliteit in de ons omringende landen weergeeft.

1.4. Achtergrond van de problematiek van de meervoudige
nationaliteit in het algemeen

In haar meest algemene vorm kan de problematiek als volgt worden
gekenschetst. Er is voor ons land een algemeen belang mee gemoeid dat
zo weinig mogelijk vreemdelingen die duurzaam in Nederland zijn toege–
laten, gedurende lange tijd een rechtspositie houden die ongelijk is aan
die van Nederlanders, omdat dit met zich mee kan brengen dat men zich
niet optimaal bij de samenleving betrokken voelt. Dit kan voor de betrok–
kenen een ongewenste drempel opleveren om deel te nemen aan de
samenleving van het land waarin zij duurzaam verblijven, in veel gevallen
ook met de bedoeling van een definitieve vestiging. Dit werd reeds
ingezien ten tijde van de totstandkoming van de Rijkswet op het Neder–
landerschap' en deze gedachte klinkt ook door in een recent Experts'
Report van de Europese Commissie.2 Leidraad voor het kabinet in deze is
het regeerakkoord, dat de nadruk legt op het belang te bevorderen dat
allochtonen die zich blijvend in Nederland vestigen, zonder teveel
rompslomp en kosten de Nederlandse nationaliteit kunnen verkrijgen. Dit
past in de door de regering voorgestane systematiek van opbouw van
rechten. Wat het vreemdelingenrecht betreft, wordt in die gedachte,
naarmate het legaal verblijf van een vreemdeling hier te lande langer
duurt, diens verblijfsrecht sterker, nemen de mogelijkheden hem voort–
gezet verblijf te ontzeggen af. Voor een nadere beschouwing op dit punt
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kan worden verwezen naar de «Notitie rechtspositie en sociale
integratie» die onder verantwoordelijkheid van de bewindspersonen van
Binnenlandse Zaken en Justitie aan de kamer zal worden aangeboden. In
het algemeen ook zal een (verder gaande) oriëntatie op de Nederlandse
samenleving door vreemdelingen als zinvoller worden ervaren naarmate
zij een sterker verblijfsrecht hebben. Een wankele verblijfsrechtelijke
basis is immers niet bevorderlijk voor de bereidheid om te investeren in
participatie in de samenleving waarin men verblijft. Het is in dit verband
van belang er op te wijzen dat de in deze notitie voor te stellen maatre–
gelen op het gebied van het nationaliteitsrecht (met name) zien op die
vreemdelingen die over een sterk verblijfsrecht beschikken. Niet alleen
zal er bij deze personen veelal feitelijk reeds sprake zijn van een behoor–
lijke mate van participatie in de Nederlandse samenleving, ook za! in het
algemeen naarmate langer door de vreemdeling van het verblijfsrecht
gebruik wordt gemaakt, eerder een keuze voor het Nederlanderschap
kunnen worden verwacht.

Hoewel de rechtspositie van voor onbepaalde tijd toegelaten vreemde–
lingen inmiddels die van mensen met de Nederlandse nationaliteit dicht
is genaderd, is een klein aantal rechten ook nu nog exclusief aan het
Nederlands staatsburgerschap verbonden. Daarbij kan met name worden
gedacht aan kiesrecht op provinciaal en landelijk niveau en aan de
mogelijkheid bepaalde (vertrouwens–) functies te vervullen. Het streven
van het kabinet was en is er op gerïcht om tot aanpassing te komen van
alle Nederlandse wet– en regelgeving die een ongerechtvaardigd onder–
scheid maakt tussen Nederlanders en niet-Nederlanders. Jaarlijks vindt,
in de vorm van een bijlage bij het «Aktieprogramma Minderhedenbeleid»,
verslaglegging plaats over de stand van zaken en voortgang op dit punt.3

Hoewel in de onderhavige notitie getracht zal worden de meervoudige
nationaliteit in een breder verband te plaatsen, namelijk bezien tegen de
achtergrond van de noodzaak en mogelijkheden tot bevordering van de
verkrijging van het Nederlanderschap, moet eerst iets worden opgemerkt
over de meervoudige nationaliteit in enger verband, als aanleiding voor
deze notitie. De Nederlandse nationaliteitswetgeving kent van oudsher
bepalingen die mede de strekking hebben meervoudige nationaliteit
tegen te gaan. Te wijzen valt, behalve op de artikelen 9, eerste lid, onder
b, en 15, onder a, c en d, van de huidige Rijkswet op het Nederlander–
schap, op de artikelen 5a en 7, eerste lid, onder 1, 3 en - in mindere
mate - 2 van de daarvóór geldende Wet op het Nederlanderschap en
Ingezetenschap. Deze bepalingen waren en zijn ingegeven door het
besef dat meervoudige nationaliteit een bron van moeilijkheden kan
vormen: voor de administratie bij het uitvoeren van bepaalde regelingen,
voor de rechter bij het oplossen van conflicten, maar ook voor de
betrokkene wanneer verschillende rechtsstelsels hem verplichtingen
opleggen en daarbij «dubbeltellingen», zoals bijvoorbeeld dienstplicht in
meer dan één land, of tegenstrijdigheden optreden. Ter gelegenheid van
de totstandkoming van de huidige Rijkswet op het Nederlanderschap
heeft ons land dan ook de uit het Verdrag betreffende beperking van
gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplich–
tingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, 4) (verder:
Verdrag van Straatsburg) voortvloeiende verplichtingen op zich
genomen. De laatste jaren is er echter een tendens waarneembaar om
de bezwaren tegen meervoudige nationaliteit verder te relativeren.
Daaraan zal niet vreemd zijn dat samenleving, administratie en rechter in
toenemende mate zijn geconfronteerd met meervoudige nationaliteit en
dus gedwongen waren om op de daaruit voortvloeiende problemen
antwoorden te vinden. Deze toename werd met name veroorzaakt door
de in de laatste decennia sterk toegenomen migratiestromen, een
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grotere internationale mobiliteit in het algemeen en het feit dat de
Rijkswet op het Nederlanderschap ook nu reeds tot meervoudige natio–
naliteit kan leiden Ook kan men zich afvragen of in de huidige tijd de
weging van voor– en nadelen die voor de betrokkene zélf uit het bezit van
een meervoudige nationaliteit voortvloeien niet aan hem zélf moet
worden overgelaten, zodat de desbetreffende nadelen niet langer voor de
overheid een argument kunnen vormen om meervoudige nationaliteit
tegen te gaan: een bi– of polypatride Nederlander kan immers krachtens
artikel 15, onder b jo. artikel 14, tweede lid steeds afstand doen van de
Nederlandse nationaliteit. Dit proces werd nog versterkt doordat
ongeveer tegelijkertijd in bredere kring het besef begon door te dringen
dat het op ruimere schaal toestaan van meervoudige nationaliteit
mogelijk goede diensten zou kunnen bewijzen bij de verwezenlijking van
het overheidsstreven naar integratie en participatie van vreemdelingen in
onze samenleving. De redenering die daarbij doorgaans wordt gevolgd is
dat het op ruimere schaal toestaan van meervoudige nationaliteit, meer
in het bijzonder het afstappen van de eis dat bij naturalisatie afstand
moet worden gedaan van de oorspronkelijke nationaliteit, mogelijk zou
maken ook in de nationaliteitsrechtelijke status van betrokkenen tot
uitdrukking te laten komen het gegeven dat zij met één been in de ene en
met één been in de andere samenleving en cultuur staan. Daarmee zou
de belangrijkste drempel voor de verkrijging van het Nederlands staats–
burgerschap worden weggenomen, omdat betrokkenen niet zozeer
moeite zouden hebben met het verkrijgen van het Nederlanderschap, als
wel met het geheel doorsnijden van hun nationaliteitsrechtelijke band
met het land van oorsprong. Ook in internationaal verband valt de hier
geschetste ontwikkeling waar te nemen.4 Met name valt te wijzen op de
werkzaamheden in het kader van de Raad van Europa. Op het ogenblik
wordt daar gewerkt aan een tweede protocol bij het Verdrag van
Straatsburg, dat het de verdragspartijen mogelijk moet maken in hun
nationale wetgeving meervoudige nationaliteit toe te staan voor echtge–
noten met verschillende nationaliteiten, kinderen van zulke ouders en
tweede-generatie migranten. Nederland staat positief tegenover dit
tweede protocol.

Het kabinet signaleert de boven genoemde ontwikkelingen en is bereid
daaraan de consequenties te verbinden welke in het vervolg van deze
notitie aan de orde komen. Daarbij dient echter te worden aangetekend
dat dit niet kan betekenen dat het Nederlands staatsburgerschap tot een
pure formaliteit verwordt; een jasje dat men naar believen aan en uit kan
trekken. Wel zal, zoals hieronder nog zal blijken, de nationaliteitswet–
geving en het daarop te baseren beleid in de toekomst een verschuiving
te zien geven ten opzichte van de huidige situatie. Waar nu nog sprake is
van een streven naar voorkoming van meervoudige nationaliteit, zal in de
toekomst het accent veeleer komen te liggen op het beperken daarvan.
Uiteraard kan het Nederlandse nationaliteitsrecht niet bewerkstelligen
dat een andere nationaliteit verloren gaat. Het bovenbedoelde beperken
van meervoudige nationaliteit zal dus in voorkomende gevallen moeten
geschieden door de Nederlandse nationaliteit verloren te laten gaan.

Een en ander brengt tevens het verband tot uitdrukking dat bestaat
tussen de wettelijke bepalingen betreffende de verkrijging en die betref–
fende het verlies van het Nederlanderschap. Het nationaliteitsrecht is in
belangrijke mate ordeningsrecht, bedoeld om duidelijkheid te scheppen
omtrent het bestaan van in het algemeen die rechten en plichten waarbij
een zuiver personeel-territoriale afbakening - waar bevindt iemand zich
op een bepaald moment? - naar het rechtsgevoel van velen tekort zou
schieten omdat deze in hoge mate tot willekeurige en ook onwenselijke
uitkomsten zou leiden. De Nederlander, met zijn gezin met vakantie in
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Marokko, moet daar niet zijn vrouw kunnen verstoten, ook al bestaat
deze mogelijkheid in het Marokkaanse recht en de Fransman, studerend
in Nederland, moet hier niet voor militaire dienst kunnen worden
opgeroepen. In het moeilijk definieerbare, ten dele ook gevoelsmatig
bepaalde, meerdere, dat er daarvoor ten opzichte van de enkele fysieke
aanwezigheid op een bepaalde plaats op een bepaald moment moet zijn,
is de kern van het begrip nationaliteit gelegen. Het is dit «meerdere» dat
geformaliseerd wordt in het bezit van de nationaliteit. Dit betekent op
zijn minst tweeërlei. In de eerste plaats kan het vereiste «meerdere»
verschillen per te verlenen recht, hetgeen impliceert dat, waar men de
nationaliteit heeft of niet heeft - er bestaan geen modaliteiten –, onont–
koombaar is dat in de praktijk het vereiste van het bezit van de Neder–
landse nationaliteit de ene keer meer als een terechte eis zal worden
ervaren dan de andere keer. Voorts moeten de vereisten voor verkrijging
van de nationaliteit toegesneden zijn op dat «meerdere». Anders gezegd,
de vereisten voor het verkrijgen van de nationaliteit dienen eigenlijk de
gecumuleerde vereisten te zijn van al die rechten en plichten die men
door het verkrijgen van de nationaliteit deelachtig wordt. Toch heeft ook
het (zuiver) territoriale aspect een functie in het nationaliteitsrecht te
vervullen. Weliswaar behoort dit niet tot de kern daarvan, maar wel
wordt vaak aangenomen dat lijfelijke aanwezigheid in de samenleving
van een land in het normale geval op den duur leidt tot het bovenbe–
doelde «meerdere». Zo eist de wet voor verlening van het Nederlands
staatsburgerschap door naturaiisatie enerzijds dat de vreemdeling
ingeburgerd is, maar anderzijds mag hij dit in de regel pas aantonen
nadat hij ten minste vijf jaar woonplaats of werkelijk verblijf hier te lande
heeft gehad.5 Het ligt voor de hand aan te nemen dat dan ook
omgekeerd afwezigheid leidt tot slijtage van het «meerdere». Ook dit
brengt de wet tot uitdrukking door verlies van de Nederlandse nationa–
liteit aan duurzame afwezigheid uit de Nederlandse samenleving te
koppelen. De grens wordt hierbij gevormd door het geval waarin
betrokkene daardoor staatloos zou worden. Nederland is aangesloten bij
verdragen die ten doel hebben staatloosheid te voorkomen. De desbe–
treffende bepaling is dan ook alleen voor bi– en polypatriden
geschreven.6

Het feit dat het hier in belangrijke mate om ordeningsrecht gaat, dat
uit andere bronnen voortvloeiende rechten en plichten in stelling brengt,
betekent mede dat er steeds zowel voor de betrokkene als voor de
overheid een belang mee is gemoeid dat die ordening zo eenduidig
mogelijk is. Meervoudige nationaliteit betekent in dit verband het onder
de werking van verschillende rechtssystemen vallen, met als mogelijk
gevolg dat rechten en plichten dubbel en/of tegenstrijdig geregeld zijn.
Uiteraard kan dit in beginsel via het verdragenrecht worden geregeld -
en is dit ook, met name ten aanzien van militaire verplichtingen, tot op
zekere hoogte geregeld - maar dit is niet steeds mogelijk en bovendien
uiterst tijdrovend, zodat waar dit mogelijk is de voorkeur dient te worden
gegeven aan het beperken van meervoudige nationaliteit.

Dit alles laat echter onverlet dat er belangen kunnen zijn aan de behar–
tiging waarvan de voorkeur boven het beperken van meervoudige natio–
naliteit moet worden gegeven. Op het punt van de bepalingen omtrent
de verkrijging van het Nederlanderschap brengt de noodzaak van het
nemen van maatregelen die de inbedding in onze samenleving van voor
onbepaalde tijd tot ons land toegelaten vreemdelingen zo veel als
mogelijk bevorderen met zich mee dat meervoudige nationaliteit moet
worden aanvaard. Het gaat hier dus om de uitkomst van een belangenaf–
weging door het kabinet, waarvoor verder moge worden verwezen naar
hoofdstuk 3.
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1.5. Samenhang met andere probleemgebieden

Het nationaliteitsrecht kan in verband worden gebracht met een aantal
terreinen waarop overheidsbeleid ten aanzien van minderheden wordt
ontplooid. Zeker wat betreft het aspect dat in de onderhavige notitie aan
de orde komt, te weten de vraag of meervoudige nationaliteit op ruimere
schaal dient te worden toegestaan ter bevordering van de inbedding van
vreemdelingen in onze samenleving, pleegt dit in brede kring ook te
gebeuren. Dit verband dwingt tot een bezinning op de afbakening van en
de wisselwerking tussen de verschillende terreinen. Voor de goede orde
wijzen wij erop dat de begrippen vreemdelingen en minderheden een
verschillende lading hebben. Vreemdelingen zijn zij die niet de Neder–
landse nationaliteit hebben en ook niet krachtens een wetteiijke bepaling
als Nederlander worden behandeld. Minderheden zijn groepen personen,
al of niet de Nederlandse nationaliteit bezittende, voor wier komst naar
Nederland een specifieke overheidsverantwoordelijkheid bestaat en die
zich ten opzichte van autochtone Nederlanders in een achterstandssi–
tuatie bevinden. Ongeveer de helft van de in Nederland ingezetenen die
worden gerekend tot de doelgroepen van het minderhedenbeleid bestaat
uit vreemdelingen.

1.5.1. Het verband met het minderhedenbeleid

In 1989 bracht de WRR het rapport «Allochtonenbeleid» uit. Daarin
werd onder meer opnieuw gepleit voor een Wet gelijke behandeling
immigranten. In de regeringsreactie op het rapport werd aangegeven dat
er, mede door de indiening van een Algemene wet gelijke behandeling,
geen plaats was voor een specifieke wet voor immigranten op dit punt.
Het kabinet stelt zich op het standpunt dat vreemdelingen die een
rechtspositie willen die volstrekt gelijk is aan die van Nederlands staats–
burgers de weg van verkrijging van het Nederlanderschap moeten kiezen.
Daartegenover, en overeenkomstig de strekking van het regeerakkoord,
rekende en rekent het kabinet het dan ook tot zijn taak het verkrijgen van
het Nederlanderschap zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te stimuleren
en onnodige drempels op dit punt weg te nemen. In de onderhavige
notitie worden stappen in die richting aangekondigd.

1.5.2. Het verband met het vreemdelingenbeleid

De bijzondere groep die krachtens een wettelijke bepaling als Neder–
lander wordt behandeld daargelaten, ziet het vreemdelingenbeleid op
een ieder die de Nederlandse nationaliteit niet bezit. De groep in
Nederland verblijvende vreemdelingen enerzijds en de Nederlanders
anderzijds vormen dus wat een deel van het toepasselijk recht betreft
elkaars complement: op Nederlanders is het vreemdelingenrecht niet van
toepassing en op vreemdelingen is dat deel van het recht dat de Neder–
landse nationaliteit als vereiste stelt niet toepasselijk. Uit de daaruit
voortvloeiende noodzaak van afbakening en afstemming komt het
verband tussen nationaliteitsrecht en vreemdelingenrecht naar voren.
Wat het specifieke belang van het verband voor deze notitie betreft kan
het volgende worden opgemerkt. Nederland voert een toelatingsbeleid
waarbij er, verdragsrechtelijke verplichtingen en humanitaire overwe–
gingen uitgezonderd, bewust naar wordt gestreefd de immigratie beperkt
te houden door het hanteren van strikte toelatingscriteria. Een dergelijk
beleid wordt voornamelijk noodzakelijk geacht vanwege het feit dat er in
een reeds dichtbevolkt land als Nederland grenzen zijn aan de opname–
capaciteit. Ook bij een beperkte instroom van vreemdelingen echter is,
gezien het hierboven onder 1.2 genoemde uitgangspunt, bezinning op
maatregelen ter integratie van die vreemdelingen in de samenleving
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nodig. Het regeerakkoord vermeldt in dit verband dan ook dat behoudens
wettelijke uitzonderingen vreemdelingen na vijf jaar legaal verblijf in
Nederland in aanmerking komen voor een rechtspositie vergelijkbaar met
die van Nederlanders. Ten dele wordt dit langs de weg van het vreemde–
lingenbeleid bereikt door na vijf jaar legaal verblijf nog slechts uitzonde–
ringen op het verblijfsrecht te maken indien dit in verband met het
algemeen belang strikt noodzakelijk is en de jegens betrokkene
bestaande bezwaren objectiveerbaar zijn. Een optimale rechtspositie
dient in de visie van het kabinet echter te worden bereikt door de
verkrijging van het Nederlanderschap. Deze keuze voor het bevorderen
van de verkrijging van het Nederlanderschap betekent mede dat moet
worden gestreefd naar het wegnemen van onnodige belemmeringen
daarvoor, zoals in het regeerakkoord dan ook te lezen valt.

2. VERKRIJGING VAN HET NEDERLANDERSCHAP

2.1. Algemeen

Zoals reeds opgemerkt, kan het bevorderen van het verkrïjgen van het
Nederlanderschap worden beschouwd als een van de middelen om de
rechtspositie van duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen te
versterken. De specifiek aan het Nederlands staatsburgerschap
verbonden rechten, zoals kiesrecht op provinciaal en landelijk niveau en
het kunnen vervullen van bepaalde functies, en plichten, zoals de
militaire dienstplicht, kunnen een bijdrage leveren aan de integratie in de
Nederlandse samenleving. De voor vreemdelingen belangrïjkste manier
om het Nederlanderschap te verkrijgen is naturalisatie. Aan de belang–
rijkste mogelijkheid tot het bevorderen van naturalisatie zal dan ook een
apart hoofdstuk (3) van deze notitie worden gewijd. Eerst dient echter
kort uiteengezet te worden op welke (andere) wijzen het Nederlander–
schap verkregen wordt en of en, zo ja, hoe (ook) daarbij verbeterïngen
kunnen worden aangebracht. Daaraan zal in dit hoofdstuk aandacht
worden besteed.

2.2. Hoe wordt het Nederlanderschap verkregen?

De Rijkswet op het Nederlanderschap bepaalt dat het Nederlander–
schap op drie manieren kan worden verkregen. Elk van deze manieren zal
hieronder, zakelijk weergegeven, worden beschreven.

In de eerste plaats regelen de artikelen 3-5 dat het Nederlanderschap
van rechtswege wordt verkregen door:

- kinderen van een Nederlandse vader of moeder;
- op Nederlands grondgebied gevonden kinderen, tenzij binnen vijf

jaar blijkt dat zij geen Nederlander zijn.
- kinderen die worden geboren uit een in Nederland wonende

(niet-Nederlandse) vader of moeder, die zelf geboren is uit een op het
moment van de geboorte in Nederland wonende moeder;

- minderjarige vreemdelingen die door een Nederlander worden
geadopteerd, erkend of gewettigd, en de kinderen daarvan.

Door deze regeling kan dus op vrij grote schaal meervoudige nationa–
liteit ontstaan.

Ten tweede kan krachtens artikel 6 door het afleggen van een daartoe
strekkende verklaring (optie) - hetgeen ten overstaan van een burge–
meester dient te geschieden - het Nederlanderschap worden verkregen
door:
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- meerderjarige vreemdelingen die in Nederland, de Nederlandse
Antillen of Aruba zijn geboren, aldaar sindsdien wonen of werkelijk
verblijf houden en maximaal 24 jaar oud zijn;

- vreemdelingen die in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba
zijn geboren, aldaar ten minste drie jaar voorafgaande aan de optie
hebben gewoond of werkelijk verblijf hebben gehad, sinds hun geboorte
staatloos en maximaai 24 jaar oud zijn.

Ook door de regeling van de optie kan meervoudige nationaliteit
ontstaan.

In de derde plaats bieden de artikelen 7-13 de mogelijkheid het
Nederlanderschap te verlenen (naturalisatie). Daarvoor moet aan de
volgende vereisten zijn voldaan:

- verzoeker moet meerderjarig zijn;
- tegen zijn verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland, dan wel de

Nederlandse Antillen of Aruba mag geen bezwaar bestaan;
- hij moet ten minste vijf jaar onmiddellijk voorafgaande aan het

verzoek werkelijk verblijf in Nederland onderscheidenlijk de Nederlandse
Antillen of Aruba hebben gehad.

Deze termijn geldt in het geheel niet voor:
a. oud-Nederlanders en Nederlands onderdanen-niet-Nederlanders;
b. vreemdelingen die ten tijde van het verzoek ten minste drie jaar

gehuwd zijn met een Nederlandse partner;
c. vreemdelingen die tijdens hun meerderjarigheid door erkenning of

wettiging het kind van een Nederlander zijn geworden, dan wel in
Nederland zijn geadopteerd door ouders van wie in elk geval één het
Nederlanderschap bezit.

De termijn wordt op twee jaar gesteld voor degenen die in totaal ten
minste tien jaar in het Koninkrijk hebben gewoond en op drie jaar voor
ongehuwden die ten minste drie jaar met een ongehuwde Nederlander in
een duurzame relatie anders dan het huwelijk samenleven.

- verzoeker moet als ingeburgerd in de Nederlandse samenleving
kunnen worden beschouwd. Dat wil zeggen: hij moet een redelijke kennis
van de Nederlandse taal hebben en zich ook overigens hebben doen
opnemen in de Nederlandse samenleving;

- het gedrag van verzoeker mag geen ernstig vermoeden opleveren
dat hij een bedreiging vormt voor de openbare orde, de goede zeden, de
volksgezondheid of de veiligheid van het Koninkrijk;

- verzoeker moet het mogelijke doen om zijn oorspronkelijke nationa–
liteit te verliezen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Gelet op het laatste vereiste, verwoord door artikel 9, eerste lid,
aanhef en onder b van de Rijkswet op het Nederlanderschap, kan dus als
gevolg van naturalisatie in beginsel geen meervoudige nationaliteit
ontstaan. Echter, in beginsel, omdat op basis van de zinsnede «tenzij dit
redelijkerwijs niet kan worden verlangd» in de loop der tijd een, ook door
de wetgever voorzien en gewild, ontheffingsbeleid met betrekking tot de
afstandseis is ontstaan. Zo behoeven op grond van het tot dusverre door
het Ministerie van Justitie gevoerde beleid in ieder geval geen afstand te
doen:

- personen wier land van herkomst het doen van afstand niet toestaat
of (feitelijk) onmogelijk maakt (bijvoorbeeld Marokko, Libanon,
Griekenland, Algerije, Iran en Tunesië);

- vluchtelingen, daar om voor de hand liggende redenen niet van hen
verlangd kan worden dat zij in contact treden met de autoriteiten van het
land van herkomst;

- personen die door het doen van afstand een substantieel financieel
nadeel zouden ondervinden. Hierbij kan worden gedacht aan verlies van
erfrechtelijke aanspraken en verlies van onroerend goed.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 971, nr. 14 10



Krachtens dit beleid wordt in ongeveer een kwart van de gevallen
waarin de oorspronkelijke nationaliteit niet automatisch verloren gaat,
toegestaan de oude nationaliteit te behouden. In zoverre kan ook natura–
lisatie dus reeds in de huidige situatie tot meervoudige nationaliteit
leiden.

2.3. Op welke wijzen kan de verkrijging van het Nederlander–
schap worden bevorderd?

Bij het bezien van de mogelijkheden tot bevordering van het verkrijgen
van het Nederlanderschap, dient te worden onderscheiden tussen wijzi–
gingen in de voorwaarden voor de verkrijging en overige denkbare verbe–
teringen, zoals die op het punt van de procedure, voorlichting enzovoort.
Hieronder zal aan de op deze punten bestaande mogelijkheden enige
aandacht worden besteed. Eén daarvan, te weten het versoepeien, dan
wel laten vallen van de afstandseis bij naturalisatie, verdient aparte
aandacht en zal dan ook in een apart hoofdstuk (3) worden besproken.
Vermelding verdient hier dat het Wetenschappelijk Onderzoek– en
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie momenteel
onderzoek verricht naar de motieven van duurzaam in ons land verblij–
vende vreemdelingen om al of niet de verlening van het Nederlander–
schap aan te vragen.

2.3.1. Vereenvoudiging van de procedure: van naturalisatie naar optie?

Op het Ministerie van Justitie is tevens gezocht naar mogelijkheden
voor het verruimen van de optiebepalingen. Een dergelijke verruiming
zou betekenen dat een deel van de in Nederland verblijvende personen
die nu langs de weg van de naturalisatie-procedure het Nederlander–
schap moeten verwerven in de toekomst daarvoor zou kunnen opteren.
Dit lijkt des te meer gewenst nu op het Ministerie van Justitie de indruk
bestaat dat er bepaalde groepen zijn die thans de gehele naturalisatie–
procedure moeten doorlopen terwijl bij de indiening van het verzoek al zo
goed als vaststaat dat zij voor naturalisatie in aanmerking komen.

Een groep van personen voor wie het openen van de mogelijkheid voor
het Nederlanderschap te opteren valt te overwegen, is die van de
oud-Nederlanders. Zij kunnen thans via een versoepelde naturalisatiepro–
cedure het Nederlanderschap verkrijgen. Met name geldt voor hen geen
verblijfstermijn voorafgaande aan het verzoek tot naturalisatie. Wel wordt
bezien of er geen bezwaar bestaat tegen verblijf voor onbepaalde tijd in
Nederland, onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen of Aruba en of zij
ingeburgerd zijn in de Nederlandse samenleving. Het ware te overwegen
voor deze categorie de mogelijkheid te openen voor de Nederlandse
nationaliteit te opteren onder de voorwaarde, in de eerste plaats, dat
geen bezwaar bestaat tegen verblijf voor onbepaalde tijd in het
Koninkrijk en voorts dat betrokkene op het moment van opteren reeds
gedurende een nader te bepalen periode werkelijk verblijf in Nederland
heeft.

Een tweede categorie van personen aan wie een optierecht zou kunnen
worden verleend is die van de (zeer) langdurig in Nederland verblijvende,
al of niet hier te lande geboren vreemdelingen. Hier zou gedacht kunnen
worden aan een minimale, in beginsel onafgebroken, termijn van bijvoor–
beeld 15 jaar daadwerkelijk legaal verblijf in Nederland. Ook deze
categorie moet nu de gehele naturalisatieprocedure doorlopen. Ook hier
zou optie onder de bij de tweede categorie genoemde voorwaarden een
mogelijkheid zijn de verkrijging van het Nederlanderschap te bevorderen.
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2.3.2. Verwerkingscapaciteit

Door de telkens oplopende toename van de aantallen verzoeken tot
naturalisatie zijn er de afgelopen jaren telkens weer problemen in de
verwerkingscapaciteit ontstaan. De wettelijke behandelingstermijn van
een jaar wordt telkenmale overschreden. Dit heeft in 1990 geleid tot de
beslissing de formatie van de afdeling van het Ministerie van Justitie die
deze zaken behandelt in september 1990 voorshands voor de periode
van één jaar uit te breiden met tien formatieplaatsen. De verwerkingsca–
paciteit voor naturalisatieverzoeken is daarmee gebracht op 20 000
zaken op jaarbasis. De verwachting is dat het ook om en nabij het aantal
in 1991 in te dienen verzoeken zal zijn. Ter verduidelijking van de onder
de huidige wet waarneembare trend valt te vermelden dat dit neerkomt
op een verdubbeling in de afgelopen 5 jaar. Tevens is de behandelende
afdeling bezig met het doorlichten van diverse werkprocedures. Op basis
van de resultaten daarvan zal in elk geval een automatiseringsproject van
start gaan. De verwachting is dat verzoeken die vanaf medio 1991
worden ingediend, gemiddeld binnen een jaar kunnen worden
afgehandeld.

2.3.3. Voorlichting en beleidsontwikkeling

Voorlichting en beleidsontwikkeling kunnen belangrijke instrumenten
zijn ter bevordering van de verkrijging van het Nederlands staatsburger–
schap. Het voornemen bestaat om de mogelijkheden die deze instru–
menten bieden in de toekomst beter te benutten. Het Ministerie van
Justitie heeft op grond van hetgeen van organisaties van minderheden
en gemeenten is vernomen, vastgesteld dat er behoefte bestaat aan
gerichte voorlichting over naturalisatie. Thans is in overleg met organi–
saties van minderheden en gemeenten onderzoek gaande naar het
antwoord op de vraag in welke vorm de voorlichting gegeven moet
worden en op welke manier vreemdelingen daarmee het beste bereikt
kunnen worden. De voorlichting zal, zo veel als mogelijk is, mede gericht
moeten zijn op de verbetering van de kwaliteit van het in te dienen
verzoek zodat een snellere verwerking daarvan kan plaatsvinden. Aan
gemeenten en andere adviseurs zal gericht de ontwikkeling van het
gevoerde beleid worden uitgedragen, onder meer door actualisering van
de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlander–
schap. Ook zal aandacht worden geschonken aan de vraag hoe de proce–
dures op gemeentelijk niveau en die bij het Ministerie van Justitie zo
goed mogelijk op elkaar kunnen aansluiten.

3. VERKRIJGING VAN HET NEDERLANDERSCHAP DOOR
NATURALISATIE EN HET VERBAND MET MEERVOUDIGE
NATIOIMALITEIT

3.1. Algemeen

Een van de manieren om het Nederlanderschap te verkrijgen is natura–
lisatie. Gegeven het eerder genoemde uitgangspunt van het kabinet
inzake het bevorderen van de inbedding van vreemdelingen in onze
samenleving dienen ook de naturalisatievereisten en de naturalisatie–
procedure te worden bezien op onwenselijke belemmeringen. Wat de
procedure betreft is dit reeds gebeurd in het voorgaande hoofdstuk. Wat
de vereisten betreft is het meest in het oog springende punt de ter
voorkoming van meervoudige nationaliteit gestelde eis van het doen van
afstand van de oude nationaliteit. Geluiden uit organisaties van minder–
heden in ons land wijzen er op dat dit in de praktijk als de grootste
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belemmering voor naturalisatie wordt ervaren. Uit hetgeen van die zijde
tegen de afstandseis wordt aangevoerd blijkt dat het voornamelijk gaat
om bij potentiële naturalisandi levende bezwaren van emotionele aard,
maar ook praktische problemen die het verlies van (met name) het
paspoort van het land van oorsprong bij bijvoorbeeld familiebezoek of
vakantie met zich mee brengt, worden genoemd. De afstandseis vloeit
voort uit artikel 9, eerste lid, sub b van de Rijkswet op het Nederlander–
schap, bepalende dat een verzoek van een vreemdeling die voldoet aan
de bepalingen van de beide voorgaande artikelen niettemin wordt
afgewezen indien «de verzoeker die een andere nationaliteit bezit, niet
het mogelijke heeft gedaan om die nationaliteit te verliezen, dan wel niet
bereid is het mogelijke te zullen doen om, na de totstandkoming van de
naturalisatie, die nationaliteit te verliezen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan
worden verlangd». De slotzinsnede bevat een wettelijke uitzondering op
de afstandseis die reeds een grote mate van soepelheid kent. In het tot
dusverre door het Ministerie van Justitie gevoerde beleid werd een
beroep op deze uitzonderingsgrond ook op ruimhartige wijze tegemoet
getreden, althans voor zover het ging om (redelijkerwijs) te objectiveren
- dus niet-emotionele - bezwaren.

Een op het Ministerie van Justitie gehouden onderzoek van ongeveer
1200 naturalisatie-dossiers heeft geen nieuwe toetsbare criteria
opgeleverd waarmee een verdere verruiming van het bovengenoemde
ontheffingsbeleid zou kunnen worden bereikt. Geconstateerd moet
echter worden dat ook de boven genoemde welwillende hantering van de
uitzonderingsgrond niet heeft kunnen bewerkstelligen dat daarvoor in
aanmerking komende vreemdelingen op grote schaal van de
mogelijkheid van naturalisatie gebruik hebben gemaakt. Het feit dat de
meeste signalen die het Ministerie van Justitie via organisaties van
minderheden en gemeenten bereiken er op wijzen dat de échte bezwaren
tegen het doen van afstand veeleer van gevoelsmatige aard zijn, ligt
daarmee geheel in lijn Een en ander wijst er op dat waarschijnlijk slechts
van het op grond van emotionele bezwaren toestaan van het behoud van
de oorspronkelijke nationaliteit een substantieel grotere toestroom van
naturalisandi kan worden verwacht.

Het kabinet wil ernst maken met het verlagen van de drempel voor
naturalisatie. Het acht het echter niet wenselijk dit te doen door, onder
handhaving van de bestaande tekst van artikel 9 van de Rijkswet,
voortaan ook bezwaren van emotionele aard tegen het doen van afstand
te honoreren. Hoewel op zichzelf de formulering van de slotzinsnede
voldoende soepel is om ook niet-objectiveerbare, gevoelsmatige
aspecten mee te wegen en de parlementaire geschiedenis van de
Rijkswet voorts ook aanknopingspunten biedt om dit niet in strijd met de
gedachte van de bepaling te achten7, vindt het kabinet deze weg toch
niet begaanbaar. Van doorslaggevend belang is daarbij dat het er niet
van overtuigd is dat de vereiste mate van gewetensnood adequaat in
regelgeving kan worden geformuleerd en met een voldoende mate van
objectiviteit kan worden getoetst. Het gevaar dat een dergelijke regeling
ofwel tot een dode letter zou worden, ofwel tot willekeurige uitkomsten
zou leiden, wordt te groot geacht. Het verdient daarom de voorkeur de
eis geheel te laten vallen. Het kabinet is dan ook voornemens een
aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap voor te stellen
waarbij de afstandseis uit de wet wordt verwijderd.

3.2. Het verband met de verliesbepalingen

' Memorie van Antwoord bij de Rijkswet op Het schraPPen van onderdeel b van het eerste lid van artikel 9,
het Nederianderschap, TK 1982-1983, alsmede van onderdeel d van artikel 15 van de Rijkswet op het Nederlan–
16947 (R 1181). nr. 7, p. 27. derschap kan echter niet op zichzelf staan. Het verband dat in het
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systeem van de Rijkswet bestaat tussen de bepalingen betreffende het
verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit - waarvan artikel 9 deel
uitmaakt - en die betreffende het verlies daarvan (zie 4.3) maakt het
noodzakelijk ook de laatste opnieuw te doordenken en aan te passen.
Voorts moet bij wetswijziging rekening worden gehouden met de
verplichtingen die voor Nederland voortvloeien uit het Verdrag van
Straatsburg tot beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit,
eventueel met inbegrip van het tweede protocol daarop.

In de huidige wet is het verlies van de Nederlandse nationaliteit - in
grote lijnen - als volgt geregeld. Artikel 14 stelt een tweetal algemene
regels voorop. Blijkens het eerste lid daarvan is de verliesregeling van de
artikelen 15 en 16, op een kleine uitzondering na, limitatief en krachtens
het tweede lid bestaat een absolute grens voor het verlies van de natio–
naliteit daar waar staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn. Artikel 15
bepaalt vervolgens dat een meerderjarige zijn nationaliteit verliest:

- door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit;
- door het afleggen van een verklaring van afstand;
- wanneer hij na zijn meerderjarigheid gedurende een ononderbroken

periode van 10 jaar woonplaats buiten het Koninkrijk heeft in een land
waarin hij is geboren en waarvan hij tevens de nationaliteit bezit, tenzij
dit gebeurt in een dienstverband met Nederland of een internationaal
orgaan waarin ons land is vertegenwoordigd, of als echtgenoot van een
persoon met een zodanig dienstverband;

- door intrekking van het besluit waarbij het Nederlanderschap is
verleend, hetgeen kan gebeuren indien hij nalaat om na zijn naturalisatie
al het mogelijke te doen om zijn oude nationaliteit te verliezen.

Artikel 16, eerste lid, regelt het verlies van het Nederlanderschap voor
minderjarigen. Een minderjarige verliest zijn nationaliteit:

a. door erkenning, wettiging of adoptie door een vreemdeling, indien
hij diens nationaliteit daardoor verkrijgt of deze reeds bezit;

b. indien zijn vader of moeder vrijwillig een andere nationaliteit
verkrijgt en hij in die verkrijging deelt of deze nationaliteit reeds bezit;

c. indien zijn vader of moeder het Nederlanderschap verliest ingevolge
artikel 15, onder b, c of d;

d. indien hij zelfstandig dezelfde nationaliteit verkrijgt als zijn vader of
moeder.

Voor de toepassing van b, c en d worden adoptief-ouders met gewone
ouders gelijk gesteld. Krachtens het tweede lid treedt het verlies van het
Nederlanderschap niet in, indien en zolang de andere ouder het Neder–
landerschap bezit.

Wat het Verdrag van Straatsburg betreft, bestaat bij het kabinet het
voornemen om te kiezen voor een oplossing die het mogelijk maakt partij
bij dit verdrag te blijven, enerzijds omdat Nederland de noodzaak van
internationale samenwerking ter beperking van meervoudige nationaliteit
nog altijd onderschrijft, anderzijds omdat het opzeggen van het verdrag
gemakkelijk zou kunnen worden uitgelegd als een zich distantiëren door
Nederland van de ontwikkelingen die zich op dit gebied in Europees
verband manifesteren, hetgeen de invloed van ons land op die ontwikke–
lingen vrijwel zeker zou doen afnemen. Nederland kiest ervoor daarbij als
loyaal partner betrokken te blijven.

In de visie van het kabinet houdt het verdrag, voor zover hier van
belang, in dat verdragspartijen in hun nationale wetgeving automatisch
verlies van hun nationaliteit moeten koppelen aan het ten gevolge van
een uitdrukkelijke wilsverklaring verkrijgen van de nationaliteit van een

s -,.„ , -— andere verdragspartij. Reeds tijdens de parlementaire behandeling vanZie het verslag van de Algemene beraad–
siaging in de Tweede Kamer, 27 maart de Rijkswet heeft de Nederlandse regenng zich op dit standpunt
1984. p 4032. gesteld.8 De huidige Rijkswet op het Nederlanderschap voldoet aan deze
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9 Zie prof. mr. H.U. Jessurun d'Oliveira, NJB
1984, p. 419 en het interview met prof mr.
G.R. De Groot in Migrantenrecht 1991, nr.
3/4.

eis door de bepaling van artikel 15, onder a. Het verdrag legt ons land
dus geen verplichtingen op ten aanzien van de regels betreffende de
verkrijging van het Nederlanderschap.9 Voor de bepalingen omtrent het
verlies van de Nederlandse nationaliteit betekent dit in de eerste plaats
dat deze van rechtswege verloren dient te gaan bij en door het vrijwillig
verkrijgen van de nationaliteit van een van de staten die partij bij het
Verdrag van Straatsburg zijn. De vraag of deze regel, zoals in de huidige
wet het geval is, ook zou moeten gelden voor de vrijwillige verkrijging
van de nationaliteit van een niet-partij, zal ter gelegenheid van de voor te
stellen wetswijziging nader onder ogen moeten worden gezien. Een
aandachtspunt in dit verband is ook de mogelijkheid van het ontstaan
van een grote groep Nederlanders in den vreemde. Onder hen kunnen
zich personen bevinden die geen werkelijke band met onze samenleving
(meer) hebben. Tevens bestaat het voornemen een bepaling op te nemen
krachtens welke Nederlanders met een meervoudige nationaliteit het
Nederlanderschap verliezen indien zij gedurende zo lange tijd buiten het
Koninkrijk verblijven dat zij niet langer geacht kunnen worden een
zodanige band met Nederland te hebben dat behoud van de Nederlandse
nationaliteit gerechtvaardigd is. Ter gelegenheid van de voor te stellen
wetswijziging zullen op het punt van de verliesbepalingen uitgewerkte
voorstellen worden gedaan.

3.3. Het beleid in de overgangsperiode

Aparte aandacht dient te worden besteed aan de vraag hoe lopende
naturalisatieverzoeken gedurende de periode tot aan de inwerkingtreding
van wetswijzigingen moeten worden behandeld. Indien de Kamer zich
met het in deze notitie gedane voorstel tot wetswijziging kan verenigen,
rijst immers de vraag of daarop in de uitvoeringssfeer niet reeds vooruit
moet (kunnen) worden gelopen. Een bevestigende beantwoording van
die vraag kan daarbij in de eerste plaats ingegeven worden door de
overweging dat het weinig zinvol zou zijn voort te gaan met het
uitvoering geven aan een wettelijke bepaling waarvan de onwenselijkheid
inmiddels duidelijk is en met het vervallen waarvan de Kamer zich
akkoord heeft verklaard. Voorts kan daarbij een rol spelen de wetenschap
dat de mensen wier verzoek om naturalisatie wordt afgewezen om
redenen die in de gewijzigde wet niet langer een grond daarvoor zullen
opleveren, door het opnieuw indienen van een dergelijk verzoek na de
inwerkingtreding van de gewijzigde wet de thans bestaande regeling op
eenvoudige wijze zullen kunnen omzeilen. Daar staat echter tegenover
dat het wèl praktisch mogelijk is vooruit te lopen op het vervallen van de
eis dat afstand van de oude nationaliteit wordt gedaan - zeker waar de
bestaande wetstekst reeds ruimte laat voor het maken van uitzonde–
ringen - en op het vervallen van de discretionaire bevoegdheid om het
niet gestand doen van een toezegging tot het doen van afstand te beant–
woorden met het intrekken van het besluit waarbij het Nederlanderschap
is verleend (respectievelijk artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b en
artikel 15, aanhef en onder d), maar niet om vooruit te lopen op het
wijzigen van verliesbepalingen die van rechtswege werken (artikel 15,
aanhef en onder a en c). Dit laatste betekent dat slechts «halfzijdig»
geanticipeerd zou kunnen worden. Het kabinet acht dit echter een
overkomelijk bezwaar, mede gezien de voortvarendheid waarmee het
voornemens is de hier bedoelde wetswijzigingen tot stand te brengen.

Het kabinet acht het wenselijk als volgt te handelen:
1. In de eerste plaats zijn er de naturalisaties die reeds lopen ten tijde

van het fiat van de Kamer en die waarbij de eerste aanvraag plaatsvindt
tussen het fiat en het in werking treden van de wetswijzigingen. Hierbij
zou de afstandseis niet meer gesteld moeten worden.
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2. In de tweede plaats zijn er de zaken waarbij naturalisatie reeds
heeft plaatsgevonden, maar betrokkene nog niet heeft voldaan aan de
door hem gedane toezegging om na verkrijging van de Nederlandse
nationaliteit afstand van zijn oude nationaliteit te doen. In deze gevallen
zou geen gebruik moeten worden gemaakt van de mogelijkheid het
naturalisatiebesluit in te trekken en zouden pogingen van de zijde van het
Ministerie van Justitie om betrokkene tot afstand te bewegen, moeten
worden gestaakt.

3.4. Overgangsrecht bij wetswijziging

Behalve aan de bovengenoemde lopende zaken dient ook aandacht te
worden besteed aan de situatie van personen die onder de werking van
de huidige Rijkswet zijn genaturaliseerd en daarbij aan hun verplichting
tot het doen van afstand hebben voldaan. Deze personen vallen buiten
het bereik van een regeling van lopende zaken: hun zaak is afgerond. Het
is echter de vraag of deze personen geen recht hebben op een redelijke
bepaling van overgangsrecht. Daarbij valt te overwegen dat deze
personen niet zelden het Nederlanderschap zullen hebben aangevraagd
ongeveer gelijktijdig met personen die niet aan genoemde verplichtingen
hebben voldaan en nu krachtens bovenstaande regels voor lopende
zaken alsnog daarvan worden vrijgesteld. Dit zal zeker - en terecht -
leiden tot het gevoel ongelijk behandeld te worden. Het kabinet is dan
ook voornemens om voor de hier bedoelde personen een bepaling van
overgangsrecht op te nemen krachtens welke zij bij herkrijging van de
oorspronkelijke nationaliteit binnen een nader te bepalen termijn na het
in werking treden van de wijzigingen, de Nederlandse nationaliteit niet
verliezen. Voor alle duidelijkheid dient hier te worden opgemerkt dat het
desbetreffende land bepaalt wie zijn nationaliteit bezit. Dit betekent dat
voor Nederland niet méér mogelijk is dan het voor betrokkene wegnemen
van naar Nederlands nationaliteitsrecht bestaande belemmeringen voor
het herkrijgen van de oorspronkelijke nationaliteit.

4. DE GEVOLGEN VAN HET LATEN VALLEN VAN OE
AFSTANDSEIS BIJ NATURALISATIE

4.1. Algemeen

Het laten vallen van de eis dat afstand wordt gedaan van de oorspron–
kelijke nationaliteit zal tot een verdere toename van het aantal personen
met meer dan één nationaliteit leiden. In dit hoofdstuk zullen de
gevolgen van een en ander worden geïnventariseerd. Een aantal daarvan
is reeds aan de orde geweest in het vorige hoofdstuk onder 3.2 - 3.4, te
weten de (bijkomende) wetswijzigingen en beleidsaanpassingen die
rechtstreeks uit het laten vallen van de afstandseis voort zullen vloeien.

In het navolgende worden de overige gevolgen besproken, waarbij zal
worden onderscheiden tussen enerzijds de voor– en nadelen van
meervoudige nationaliteit voor de (rechts)praktijk en betrokkenen zelf en
anderzijds de (overige) gevolgen van het belangrijkste voorstel van het
kabinet in deze, te weten het laten vallen van de afstandseis bij naturali–
satie.

4.2. Voor– en nadelen van meervoudige nationaliteit

4.2.1. Voor de desbetreffende personen

Het hebben van meer dan één nationaliteit heeft voordelen. Het zal
voor deze personen makkelijker zijn om te reizen naar het land van
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herkomst of te remigreren. Ook wordt door sommigen het behoud van
de nationaliteit van het land van herkomst beschouwd als blijk van het
behoud van de eigen culturele identiteit. Voorts kan het bezit van meer
dan één nationaliteit betere mogelijkheden bieden om in het land waarin
men niet verblijft in rechte op te treden en bestaat er een grotere kans
dat in het ene land verkregen rechterlijke uitspraken in het andere land
worden erkend. Er kunnen echter ook nadelen aan het bezit van verschil–
lende nationaliteiten zijn verbonden. Een voorbeeld daarvan is dubbele
dienstplicht. Nederland voert op dit punt een beleid dat er globaal
genomen op neer komt dat bi– of polypatride Nederlanders die in een
ander land ten minste 12 maanden hebben gediend, in Nederland een
bestemming tot buitengewoon dienstplichtige wordt aangeboden, zodat
zij niet in werkelijke dienst hoeven. Bijvoorbeeld Turkije daarentegen
roept een in Nederland genaturaliseerde Turk op voor de vervulling van
de Turkse dienstplicht, ongeacht of hij in Nederland zijn dienstplicht
heeft vervuld. Dit verschil in regelgeving geldt overigens alleen ten
aanzien van landen die niet zijn aangesloten bij hoofdstuk II van het
Verdrag van Straatsburg. De voorlichting inzake de problematiek van
dubbele dienstplicht zal een plaats moeten krijgen in het in de nabije
toekomst op te zetten gerichte beleid inzake de voorlichting over natura–
lisatie in het algemeen.

Verder kunnen er problemen ontstaan indien een bi– of polypatride
Nederlander een beroep doet op Nederlandse consulaire of diplomatieke
bijstand tijdens verblijf in een land waarvan hij ook de nationaliteit bezit.
In veel gevallen zal deze bijstand niet op bevredigende wijze kunnen
worden verleend omdat het andere land zich op het standpunt kan
stellen dat het om een interne aangelegenheid gaat. Ook aan dit aspect
zal in de voorlichting aandacht moeten worden besteed teneinde te
voorkomen dat personen met een meervoudige nationaliteit voor verras–
singen komen te staan.

4.2,2. Voor de (rechts) praktijk

Voor de rechtspraktijk zal een verruiming van de mogelijkheden tot
behoud van de oorspronkelijke nationaliteit met zich meebrengen dat in
een groter aantal gevallen in beginsel tevens vreemd recht toepasselijk
is, hetgeen complicaties kan opleveren. Voor zover geen afwijkende
wettelijke regels of verdragsregels gelden, wordt bij meervoudige natio–
naliteit het beginsel van de effectieve nationaliteit gehanteerd, uit hoofde
waarvan aangeknoopt wordt aan de nationaliteit van het land waarmee
men, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de nauwste banden
heeft. Het hanteren van dit begmsel noopt de rechtstoepasser tot een
afweging van feitelijke omstandigheden, die soms moeilijk kan zijn.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in de meeste gevallen het land
waar men woonachtig is, zal worden aangemerkt als het land waarmee
men de nauwste banden heeft en dus als het land van de effectieve
nationaliteit. In het geval van in Nederland wonende, tot Nederlander
genaturaliseerde personen zal de afweging dan ook vrijwel steeds leiden
tot toepassing van het Nederlandse recht. Toch zijn er, met name in het
personen– en familierecht en het namenrecht, situaties waarin niet wordt
aangeknoopt aan de nationaliteit waarmee men de nauwste banden
heeft. Hierdoor kunnen zich problemen voordoen voor de administratie,
en dan vooral voor de burgerlijke stand. Aangezien deze moeilijkheden
zich ook nu reeds voordoen, zal het verruimen van de mogelijkheid tot
behoud van de oorspronkelijke nationaliteit geen nieuwe problemen met
zich meebrengen, maar leiden tot het in een groter aantal gevallen
optreden van bekende complicaties.
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4.2.3. Voor de wetgeving

Het feit dat in de toekomst meervoudige nationaliteit op ruimere
schaal zal zijn toegestaan, kan tevens consequenties voor de wetgever
hebben. Traditioneel had het Nederlanderschap in beginsel een exclu–
sieve werking ten aanzien van het bezit van andere nationaliteiten. Dat
aspect bepaalde mede de bruikbaarheid van de Nederlandse nationaliteit
als vereiste of aanknopingspunt voor het toedelen van bepaalde rechten
en verplichtingen. Waar in de toekomst dit exclusieve karakter verder zal
afnemen, zal het noodzakelijk zijn alle Nederlandse regelgeving waarin
op enigerlei wijze aan het bezit van de Nederlandse nationaliteit rechts–
gevolg wordt verbonden, te bezien met het oog op de vraag of deze
verschuiving van het karakter van de Nederlandse nationaliteit conse–
quenties moet hebben voor de in de desbetreffende regeling gestelde
vereisten. Steeds zal daarbij bepalend zijn of aan de ratio van het stellen
van de eis van Nederlanderschap ook voldoende recht wordt gedaan
wanneer aan het Nederlanderschap het in beginsel exclusief karakter is
komen te ontvallen en, zo neen, of de mogelijkheid bestaat om dat wel te
bereiken door middel van het stellen van afwijkende of aanvullende
vereisten.

4.3. Het systeem van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Het laten vallen van de afstandseis bij naturalisatie brengt met zich
mee dat het verband dat in het systeem van de Rijkswet bestaat tussen
de bepalingen betreffende de verkrijging van het Nederlanderschap en
die betreffende het verlies daarvan, heroverweging behoeft. Dit verband
vloeit voort uit het besef dat niet zozeer (siechts) voor het verkrijgen,
maar voor het bezit van de nationaliteit bepaalde eisen moeten worden
gesteld ten aanzien van het bestaan van een reële band met Nederland
en de Nederlandse samenleving. Dit brengt met zich mee dat wanneer
de nationaliteit onder bepaalde voorwaarden kan worden verkregen, zij
ook, en wel onder gelijksoortige voorwaarden, kan worden verloren. Het
voorgaande leidt ertoe dat de komende en gaande mensen zo veel
mogelijk gelijk worden behandeld in de gevallen dat dat noodzakelijk en
verantwoord is. In het systeem van de huidige wet moet enerzijds bij de
vrijwillige verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door naturalisatie
afstand worden gedaan van de oude nationaliteit (artikel 9, eerste lid,
aanhef en onder b) en gaat anderzijds bij de vrijwillige verkrijging door
een Nederlander van een andere nationaliteit, de Nederlandse nationa–
liteit van rechtswege verloren (artikel 15, aanhef en onder a). Gelet op
deze systematiek moet dus in ieder geval onder ogen worden gezien dat
artikel 15, onder a, dient te worden aangepast. In het kader van de in
deze notitie voorgestelde wetswijziging zal voorts moeten worden bezien
in hoeverre ook de overige verliesbepalingen moeten worden aangepast,
waarover onder 3.2 reeds het een en ander is opgemerkt. Bij deze
aanpassingen zal acht worden geslagen op het Verdrag van Straatsburg,
dat het kabinet voorshands niet wil opzeggen, alsmede op de eerder
verwoorde opvatting omtrent de inhoud van het nationaliteitsbegrïp. Zie
de onderdelen 3.2 en 1.4 van deze notitie.

4.4. Het verband met de inburgeringseis bij naturalisatie

De bereidheid om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit
is in de naturalisatiepraktijk steeds mede gezien als blijk van een keuze
voor (een toekomst in) Nederland. Afstand brengt voor de naturali–
sandus immers een extra noodzaak met zich mee om verder op te gaan
in de Nederlandse samenleving; hij heeft daarna per slot van rekening
maar één nationaliteit, de Nederlandse. Dit betekent dat de afstandseis
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op dit moment mede een functie in het verlengde van het inburgerings–
vereiste vervult. Indien de afstandseis wordt losgelaten is er dus des te
meer reden om de inburgeringseis van artikel 8, eerste lid, onder d, te
handhaven; in de naturalisatiepraktijk komt de toetsing van de^e eis in de
regel neer op een onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheid. Onder–
zocht zal worden of speciale maatregelen moeten worden getroffen om
dit onderzoek naar de kennis van de Nederlandse taal meer houvast te
bieden. Daarbij zal ook een oriëntatie op de naturalisatiepraktijk in
andere landen plaatshebben.

5. KIESRECHTVOOR VREEMDELINGEN

Bij de grondwetsherziening van 1983 is in de Grondwet artikel 130
opgenomen: «De wet kan het recht de leden van de gemeenteraad te
kiezen en het recht lid van de gemeenteraad te zijn toekennen aan
ingezetenen, die geen Nederlander zijn, mits zij tenminste voldoen aan
de vereisten die gelden voor ingezetenen die tevens Nederlander zijn.»
De wetgever heeft vervolgens van deze mogelijkheid gebruik gemaakt bij
de wet van 29 augustus 1985, Stb. 487; actief en passief kiesrecht voor
de gemeenteraad werd verleend aan niet-Nederlandse ingezetenen die
gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar ingezetene van
Nederland zijn en een geldige verblijfstitel hebben. In het regeerakkoord
zijn de uitgangspunten van het kabinet met betrekking tot het beleid ten
aanzien van vreemdelingen opgenomen. Daarbij is vooropgesteld de
versterking van de rechtspositie van legaal in Nederland verblijvende
vreemdelingen. Daarnaast worden in het regeerakkoord onder het
onderdeel «Grondwetsherziening en onderwerpen met betrekking tot
staatkundige en staatsrechtelijke vernieuwing» initiatieven in het vooruit–
zicht gesteld om te komen tot een bezinning op het vraagstuk van het
kiesrecht voor vreemdelingen op provinciaal en nationaal niveau (TK
21 132, nr. 8, p. 43 en 49). De Bijzondere Commissie Vraagpunten is in
haar rapport ingegaan op het kiesrecht voor vreemdelingen, waarbij zij
een verband legt met het vraagstuk van de meervoudige nationaliteit. Zij
gaat daarbij in op een aantal argumenten uit de discussie over het
kiesrecht voor vreemdelingen op bovenlokaal niveau. Vervolgens stelt de
commissie dat, wanneer de eis van het bezit van de Nederlandse natio–
naliteit voor actief en passief kiesrecht op provinciaal en landelijk niveau
wordt gehandhaafd, «een soepele verwerving van het Nederlanderschap
mogelijk zou moeten zijn» (TK 21 427, nr. 3, p. 31).

Ook het kabinet ziet een verband tussen deze onderwerpen, die
immers beide van betekenis zijn voor de gewenste integratie van vreem–
delingen in de Nederlandse samenleving. Het geeft evenwel de voorkeur
aan de volgende benadering. Met het doen vervallen van de afstandseis
bij naturalisatie zoals hierboven voorgesteld, wordt een belangrijke stap
gezet ter versterking van de rechtspositie van legaal in Nederland verbiij–
vende vreemdelingen. Zoals uit paragraaf 4.4 van deze notitie blijkt, zal
het inburgeringsvereiste in het verband van de naturalisatieprocedure
geen verzwaring ondergaan; de geldende perioden van voorafgaand
verblijf in Nederland en een serieuze vorm van toetsing van de (monde–
linge) kennis van de Nederlandse taal blijven uitgangspunt. Hierdoor en
door de ruimere opstelling in meer algemene zin ten aanzien van
meervoudige nationaliteit ontstaat voor velen een nieuwe, betere
uitgangspositie in het proces van integratie. Het wordt de vreemdeling
gemakkelijker gemaakt het Nederlandse staatsburgerschap en de daaruit
voortvloeiende rechten en plichten te verwerven. Onder de rechten en
plichten verbonden aan het Nederlandse staatsburgerschap valt ook het
kiesrecht op provinciaal en nationaal niveau.
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Bij de grondwetswijziging van 1983 oordeelde de grondwetgever dat
toekenning aan vreemdelingen van het kiesrecht op bovenlokaal niveau
op bezwaren stuitte. Met dat oordeel is geen einde gekomen aan de
discussie over dit onderwerp. Integratie van hier duurzaam, legaal verblij–
vende vreemdelingen in de Nederlandse samenleving blijft immers van
wezenlijk belang. Het kabinet is echter van oordeel dat deze integratie
primair langs de weg van de verkrijging van het Nederlanderschap kan
verlopen. Deze weg wordt met de voorstellen in deze notitie gemakke–
lijker begaanbaar gemaakt. In het licht hiervan neemt het kabinet thans
geen initiatieven met betrekking tot het kiesrecht voor vreemdelingen op
provinciaal en landelijk niveau.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Staatssecretaris van Justitie,
A. Kosto

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
D. IJ. W. de Graaff-Nauta

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales
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BIJLAGE MEERVOUDIGE NATIONALITEIT IN DE NEDERLAND OMRIN–
GENDE LANDEN

Inleiding

De verkrijging van het Nederlanderschap is geregeld in de Rijkswet op
het Nederlanderschap (Stb. 1984, nr 628 en 629). Deze wet bepaalt wie
Nederlander is, hoe het Nederlanderschap wordt verkregen en verloren.
In Nederland is het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit
een voorwaarde om voor naturalisatie tot Nederlander in aanmerking te
komen. Deze voorwaarde kan alleen opzij gezet worden indien het doen
van afstand een onnodige hardheid betekent voor betrokkene (artikel 9,
eerste lid, aanhef en onder b van de Rijkswet op het Nederlanderschap
luidt: «Een verzoek van een vreemdeling die voldoet aan de bepalingen
van de beide voorgaande artikelen wordt niettemin afgewezen, indien de
verzoeker die een andere nationaliteit bezit, niet het mogelijke heeft
gedaan om die nationaliteit te verliezen, dan wel niet bereid is het
mogelijke te zullen doen om, na de totstandkoming van de naturalisatie,
die nationaliteit te verliezen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden
verlangd»). Verder regelt de Rijkswet in artikel 15 dat de Nederlander die
een vreemde nationaliteit aanneemt van rechtswege zijn Nederlandse
nationaliteit verliest. Deze bepaling vloeit voort uit het Verdrag van
Straatsburg van 6 mei 1963 (Trb. 1964 nr 4) betreffende beperking van
gevallen van meervoudige nationaliteit (Hoofdstuk I) en militaire verplich–
tingen in geval van meervoudige nationaliteit (Hoofdstuk II), waarbij
Nederland sinds 9 mei 1985 partij is. Hierna volgt een overzicht van de
verkrijgings– en verliesbepalingen voorzover die betreffen afstand
respectievelijk verlies van de oorspronkelijke nationaliteit bij vrijwillige
verkrijging van een vreemde nationaliteit in België, Duitsland,
Denemarken, Frankrijk, Italië, Finland, Groot-Brittannië, Luxemburg,
Noorwegen, Zweden, Spanje, lerland en Oostenrijk.

België is geen partij bij het Verdrag van Straatsburg. België kent niet de
voorwaarde van het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit
bij naturalisatie. De Belgische wet regelt wel de verliesbepaling
(behoudens ten aanzien van degene die de militaire dienstplicht niet
heeft vervuld). Thans is een wetsvoorstel in voorbereiding om partij te
worden bij het Verdrag. Belgen zullen dan ook bij niet vervuld hebben
van de militaire dienstplicht de Belgische nationaliteit verliezen bij
verkrijging van een vreemde nationaliteit.

Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden en Denemarken
zijn partij bij het Verdrag. Behalve Denemarken hebben zij de afstandseis
bij wet geregeld. Ook de verliesbepaling is bij wet geregeld. Oostenrijk,
Luxemburg en Duitsland hebben enkele ontheffingsmogelijkheden voor
het doen van afstand in de wet neergelegd, die erop neerkomen dat in
geval van onnodige hardheid of onmogelijkheid geen afstand hoeft te
worden gedaan.

Fin/and\s voornemens partij te worden bij het Verdrag. Nu heeft Finland
zowel de afstandseis als de verliesbepaling in de wet neergelegd.

Italië is partij bij het Verdrag. Het doen van afstand is niet in de wet
neergelegd. De verliesbepaling is wel bij wet geregeld. In Italië is een
wetsvoorstel aanhangig waarbij verruiming van de mogelijkheden van
meervoudige nationaliteit wordt voorgesteld.

Spanje is geen partij bij het Verdrag maar regelt zowel de afstandseis als
de verliesbepaling in de wet. De verliesbepaling geldt niet voor
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Spanjaarden die emigreren naar een vreemd land en daarvan de nationa–
liteit verwerven. De kinderen van emigranten verliezen de Spaanse natio–
naliteit wel automatisch indien zij een andere nationaliteit aannemen.

Groot-Brittannië, Frankrijk en ler/andzi\n partij bij het Verdrag. Groot–
Brittannië en lerland echter alleen ten aanzien van Hoofdstuk 2. Deze
drie landen kennen in de wet noch de afstandseis noch de verliesbe–
paling. Meervoudige nationaliteit wordt in Groot-Brittannië en lerland
niet tegengegaan. Een Fransman verliest bij verkrijging van een nationa–
liteit van een verdragsstaat zijn Franse nationaliteit.

Samenvatting

De meeste van de ons omrïngende landen zijn partij bij het Verdrag
van Straatsburg. De helft van de landen stelt het doen van afstand van
de oorspronkelijke nationaliteit niet als voorwaarde om te naturaliseren.
Tevens blijkt dat behalve Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk geen van
de landen ontheffingsgronden in de wet hebben vastgelegd. Bekend is
dat in de praktijk wel ontheffingsmogelijkheden bestaan. De meerderheid
van de landen heeft wel bij wet geregeld dat bij vrijwillige verkrijging van
een vreemde nationaliteit de eigen nationaliteit verloren gaat.
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