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AANKONDIGING

AANKONDIGING
Bij exploot dd. 16 februari 2016, afschrift
waarvan is gelaten aan de Off. van Justitie
op St. Maarten, heb ik, Solange M. APON,
deurwaarder op St. Maarten, alhier, ten
verzoeke van Orco Bank N.V., gevestigd op
St. Maarten, gedomicilieerd ten kantore van
mr. Meredith M. Boekhoudt, aan Private
Fund Maple Leaf, zonder bekend adres
binnen of buiten St. Maarten, BETEKEND een
copy van een in het engels opgestelde brief
(writ), dd. 15 februari 2016., met producties,
geschiedene deze betekening ten effecte
rechtens en opdat de geexploiteerde van het
een en ander niet onkundigd blijft.

Bij beschikking gewezen op 8 februari
2016, E.J. 6 van 2016, van het Gerecht in
Eerste Aanleg van
Sint Maarten is de heer Klebert Laguerre
geboren op 13 maart 1956 te Haïti onder
curatele gesteld. Tot curatrice is benoemd
Annitte Brunache Laguerre gedomicileerd
ten kantore van de advocate mr. Melinda
Hoeve geboren op 30 april 1966 te Haïti.
mr. Melinda Hoeve

De deurwaarder S.M. APON

Uitgever: Ministerie van Algemene Zaken,
Afdeling Juridische Zaken en Wetgeving
Imperial Building, W.J.A. Nisbeth Road 23
Philipsburg, Sint Maarten
Tel.: 542 4724/542 4701 of fax: 542 9514.
Betaling via rekeningnummer: 32480003 (WIB)
o.v.v. Landscourant en uw factuurnummer of bij
Ontvanger.

Abonnementsprijs per 18 november 2011:
- Abonnement: Naf. 100,- incl. portokosten per
jaar bij vooruitbetaling;
- Losse nummers Naf. 4,-. Te koop bij de
Ontvanger.
Voor aankoop losse nummers en voor plaatsen
mededelingen is een betalingsbewijs vereist.

Aanleveren mededelingen:
- bij: Nationalgazette@sintmaartengov.org
- of op het adres van de uitgever op een
digitaal medium.
Aanleveren uiterlijk dinsdag 15 maart
a.s. voor 12.00 uur ’s middags.
Tarieven afhankelijk van formaat, te vinden op
www.sintmaartengov.org (AB 2011, 33)
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TERMINATION BANKRUPTCIES ASHOKA
N.V. AND MR. ASHOK R. CHUGANI
The Court in First Instance of Sint Maarten
by its decision of February 10, 2016 has
completed liquidation of the bankruptcies of
Ashoka N.V. and Mr. Ashok R. Chugani due
to lack of assets.
It was not possible to make any payment to
the unsecured creditors.
mr. H.A. Seferina, TrusteeHBN Law
W.G. Buncamper Road 33
Philipsburg, St. Maarten
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To the Minister of Public Health, Social Development and Labor
Mr. Emil Lee
Clem Labega Square
Philipsburg
Sint Maarten
Philipsburg, January, 15th, 2016
LETTER OF ADVICE
Our reference: SER /16/DCB/015
Re: Letter of advice concerning the draft national decree, containing general measures, regarding
the price indexation daily wage limits Sickness Insurance and Accidents Insurance 2016.
Honorable Minister Lee,
In reply to your request for advice which was received by our Council on January 5th, 2016
concerning the draft national decree, containing general measures, regarding the price indexation
daily wage limits of the Accidents Insurance Ordinance (“Ongevallen verzekering” [OV]) and the
Sickness Insurance Ordinance (“Ziekteverzekering” [ZV]) for the year 2016,
(in Dutch: “Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de…(datum) tot aanpassing van
de dagloongrenzen voor 2016, genoemd in de Landsverordening ongevallenverzekering en de
Landsverordening ziekteverzekering in verband met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van
de gezinsconsumptie ”)
we inform you as follows:
The Social Economic Council (SER) has evaluated the social, economic and legal consequences of
the advice request and came to the following conclusions:
Background OV and ZV:
The Accidents Insurance Ordinance [OV] contains rules about the insurance of employees against
occupational accidents. The Sickness Insurance Ordinance [ZV] is a form of health coverage that
insures the population against meeting the costs associated with ill health.
Among others the OV and ZV regulate the right of the employee to medical treatment and nursing
care, financial allowances for occupational disability, the premiums that have to be paid and other
responsibilities of the employer and the employee.
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Every year adjustments can be made to the wage limit, based on the increase of the consumer
price index (CPI) of August of the preceding year, which is being compared with the CPI of August
of the year prior to the preceding year1.
According to the calculations of the Department of Statistics, the cost of living in August of 2015
increased by 0.9 per cent compared to August 2014. The wage limit for 2015 was set at
Naf 258.50 for a 5-day working week and at Naf 215.42 for a 6- day working week. This means
that – including the 0.9 per cent increase- the wage limit for ZV and OV for 2016 will be set at Naf
260.83 for a 5-day working week and at Naf 217.36 for a 6 day working week.
OV/ZV wage limit proposal according to the draft national decree, containing general measures,
regarding the price indexation daily wage limits OV and ZV 2016:

5- day work week
6- day work week

2015
CPI
2016
Naf 258.50 increase Naf 260.83
Naf 215.42
0.90% Naf 217.36

The SER observed that:
-

-

The insurer (in this case the Social and Health Insurances, SZV) cannot terminate an
employee’s Sickness and Accidents Insurance, as these insurances are mandatory.
Considering its solidity, SZV is therefore able (through the Ministry of Public Health, Social
Development and Labor) to adjust the price indexation daily wage limits Sickness
Insurance and Accidents Insurance on a yearly basis, according to the ZV and OV2.
The adjustments on the price indexation daily wage limits Sickness Insurance and
Accidents Insurance do not have a negative impact on the claimants.
The price indexation daily wage limits Sickness Insurance and Accidents Insurance 2016
are carefully applied [zorgvuldig toegepast].

However, the SER would like to point out that adjustments based on the CPI will (always) have an
inflationary effect which will reflect negatively on pricing, which will have a spiral effect (vicious
circle).
The SER furthermore emphasizes that the draft national decree, containing general measures,
regarding the price indexation daily wage limits Sickness Insurance and Accidents Insurance 2015,
still has not been published, and therefore still is not legally applicable. As long as the 2015 draft
national decree, containing general measures, regarding the price indexation daily wage limits
Sickness Insurance and Accidents Insurance is not legally applicable, the 2016 draft national
decree, containing general measures, regarding the price indexation daily wage limits Sickness
Insurance and Accidents Insurance has no legal basis either.

1
2

Article 8, paragraph 5 of the OV and article 1b ZV
Article 8, paragraph 5 of the OV and article 1b ZV
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Advice:
Pursuant to the SER meeting on this topic, the SER unanimously advises as follows:
That the SER is in agreement with the proposed draft national decree, containing general
measures, regarding the price indexation daily wage limits Sickness Insurance and
Accidents Insurance 2016 under the condition that the national decree, containing general
measures, regarding the price indexation daily wage limits Sickness Insurance and
Accidents Insurance 2015 goes into effect first.
We trust to have informed you sufficiently herewith.
Should you require any additional information after reading the above, please feel free to contact
us at your earliest convenience.
Respectfully,
________________________
Oldine V. Bryson- Pantophlet
Chairwoman

___________________
Gerard M.C. Richardson
Secretary-General
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Advice SER: National decree,
indexation OV and ZV 2016).

containing

general

measures

regarding

the

price

On January 5th, 2016 the Social Economic Council (SER) received a request to advise on the
“ Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de tot aanpassing van de dagloongrenzen
voor 2016, genoemd in de Landsverordening ongevallenverzekering en de Landsverordening
ziekteverzekering in verband met de ontwikkeling van de prijsindexcijfers van de
gezinsconsumptie” (in short: national decree, containing general measures regarding the price
indexation OV and ZV 2016).

The SER is in agreement with the proposed draft national decree, containing general measures,
regarding the price indexation daily wage limits Sickness Insurance and Accidents Insurance 2016
under the condition that the national decree, containing general measures, regarding the price
indexation daily wage limits Sickness Insurance and Accidents Insurance 2015 goes into effect
first.
Click on the link to open the advice of the SER:
file:///C:/Users/gerard/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/VP1YTYLF/Letter%20of%2
0Advice%20ZV%20OV%202016.pdf
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Condensed Balance Sheet
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

January 2016
(millions of NAf.)

Assets

Claims on nonresidents
Gold
Official reserves
Other
Domestic assets

Claims on the government
Government paper in portfolio
Government agencies and institutions
Other

Difference
compared to
31-Jan-16 31-Dec-15

3,406.0
836.6
2,541.9
27.5

88.2
37.3
70.9
-20.0

642.7

-9.5

Liabilities

Liabilities to nonresidents
Deposits of nonresidents in foreign currency

398.7
398.7

18.2
18.2

2,854.7

22.1

Currency in circulation

437.4

-18.7

465.5
365.3
34.5
65.3
0.4

-4.6
-4.0
-0.5
0.0
0.0

1,837.5
499.9
181.6
1,156.0

39.1
9.2
19.0
10.9

114.4
55.3
59.1

6.3
6.0
0.4

795.3

38.4

Domestic liabilities

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

Government deposits
Government of Curacao
Government of Sint Maarten
Former Central Government
Government agencies and institutions

Claims on deposit money banks
Current account balances

149.9
149.9

-4.1
-4.1

Liabilities to deposit money banks
Current account balances
Certificates of Deposit
Required reserves

Claims on other sectors
Other assets

492.7
492.7

-5.4
-5.4

Liabilities to other sectors
Deposits of other residents
Other liabilities
Capital and reserves

Total assets

4,048.7

78.7

Difference
compared
to
31-Jan-16 31-Dec-15

Total liabilities

4,048.7

78.7

During the month of January 2016, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening
the surplus in the money market by auctioning more certificates of deposit (CDs). As a result, the
outstanding amount of CDs rose by NAf.19.0 million. Meanwhile, the Bank maintained the
percentage of the reserve requirement at 18.00%. Nevertheless, the amount of required reserves
increased by NAf.10.9 million due to the higher base amount3 upon which it is calculated.
Base money4 decreased by NAf.9.5 million in January 2016 as a result of a decline in the currency
in circulation (NAf.18.7 million). The decline in the currency in circulation is characteristic for the
month of January when the public’s demand decreases compared to the December holidays.
However, the current account balances of the commercial banks increased (NAf.9.2 million),
caused primarily by the net sale of foreign exchange to the Bank. Nevertheless, the higher
outstanding amount of CDs, the rise in the required reserves, and a transfer by USONA5 from its
account at a commercial bank towards its account at the Bank mitigated the increase in the
current account balances. The transfer by USONA also explains the increase in the item “Liabilities
to other sectors” on the liabilities side of the balance sheet. In addition, part of the short-term
credit extended to the commercial banks by the Bank was repaid. This repayment explains the

3

The base amount is equal to the commercial banks’ domestic liabilities -/- long-term deposits.
The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank.
5
USONA is the foundation in charge with approving and funding development projects and the construction of
the new hospital in Curaçao.
4
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decline by NAf.4.1 million in the item “Claims on deposit money banks” on the assets side of the
balance sheet.
The item “Liabilities to nonresidents” increased by NAf.18.2 million driven primarily by an increase
in the deposits of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations (BZK) at the Bank
related to interest payments on debt securities issued by the government of Curaçao that are held
by the Dutch state. Furthermore, transactions by some commercial banks in Bonaire contributed to
the increase in the item “Liabilities to nonresidents”.
The net position of the governments with the Bank worsened by NAf.4.6 million due largely to the
aforementioned interest payments by the government of Curaçao, mitigated by the transfer of
license fee by the Bank to the government of Curaçao. This license fee transfer also explains the
drop by NAf.5.4 million in the item “Claims on other sectors” on the assets side of the balance
sheet.
Meanwhile, the item “Other” under “Claims on nonresidents” dropped by NAf.20.0 million because
of maturing securities held in the portfolio of the Bank. The latter and the net sale of foreign
exchange by the commercial banks to the Bank led to the increase of NAf.70.9 million in the item
“Official reserves.”
Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet increased by NAf.37.3 million as a
result of a higher value at the balance sheet date compared to the end of December 2015. The
increase in the item “Capital and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related
to the rise in the market value of gold.
Willemstad, February 22, 2016
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten
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Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 12 november 2015, nummer WBN 2015/7,
houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba, de Handleiding voor de toepassing
van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint
Maarten en de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba,
DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE,
Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Regeling verkrijging en verlies
Nederlanderschap;
Besluit:
Artikel I
De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, de Handleiding
voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in
Aruba, de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten en de Handleiding voor de toepassing van
de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden als volgt gewijzigd:
A
Bijlage 1/9-1-b Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b HRWN komt te luiden:
Bijlage 1
Overzicht afstandsbepalingen in de nationaliteitswetgevingen van de staten der Verenigde Naties
Hierna volgt een lijst van landen met vermelding van behoud of verlies van de nationaliteit bij de
verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. Bij deze lijst wordt het volgende aangetekend:
het betreft hier een momentopname voor zover bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekend
ten tijde van het verschijnen van deze gewijzigde landenlijst. Gebruikers van deze lijst die stuiten
op wijzigingen of onjuistheden, wordt verzocht dit schriftelijk aan de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie te melden onder vermelding
van het onderwerp: Afstandsverplichting bij de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap.
De schrijfwijze van de namen van staten is conform de ‘lijst van landnamen’, de officiële
schrijfwijze voor het Nederlandse taalgebied, van de Werkgroep Buitenlandse Aardrijkskundige
namen, 1994.
A = automatisch verlies
B = geen automatisch verlies maar het doen van afstand is mogelijk.
Als volgens de vreemde nationaliteitswetgeving het doen van afstand mogelijk is, betekent dit niet
dat dit altijd daadwerkelijk door de Nederlandse autoriteiten wordt verlangd. Van de verplichting
om de oorspronkelijke nationaliteit te verliezen, bestaan vrijstellingen. Zie daarvoor artikel 9 lid 3
RWN en artikel 6 Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (Stcrt. 2003, 54).
C = geen automatisch verlies; het doen van afstand is niet mogelijk
D = partij bij het Verdrag van Straatsburg
E = partij geweest bij het Tweede Protocol van het Verdrag van Straatsburg
Onbekend = geen automatisch verlies, tot het tegendeel bewezen is
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Als betrokkene verplicht is afstand te doen, dan moet hij een bereidheidsverklaring tekenen. Als
betrokkene is vrijgesteld van de plicht om afstand te doen, dan hoeft hij geen
bereidheidsverklaring te tekenen.
Landenlijst april 2016
Let op! Deze lijst geldt zowel bij optie als naturalisatie. De afstandsverplichting bij optie op grond
van artikel 6, eerste lid en onder e, RWN is op 1 oktober 2010 ingevoerd. De afstandsverplichting
geldt niet voor de overige optiecategorieën. Voor 1 oktober 2010 gold dus bij optie niet de
verplichting een bereidheidsverklaring te ondertekenen.
Met bevoegde autoriteit wordt bedoeld de bevoegde instantie die de optieverklaring of het
naturalisatieverzoek in ontvangst neemt:
 in Europees Nederland: de burgemeester;
 in Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de Gouverneur van Aruba, van Curaçao onderscheidenlijk
van Sint Maarten;
 in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de Minister (lees: IND-unit Caribisch
Nederland);
 in het buitenland: de hoofden van de Nederlandse diplomatieke en consulaire posten.
Daar waar staat basisregistratie personen geldt:
voor Europees Nederland: de BRP;
voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten: de PIVA;
voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: de bevolkingsregistratie.
Afghanistan
Albanië
Algerije
Andorra
Angola

Antigua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Australië

Azerbeidzjan
Bahama’s

B
B
C
A
C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk
afstand te doen van de Angolese nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een
optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder
e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1
januari 2015, hoeft geen
bereidheidsverklaring tot het doen van
afstand meer te worden ondertekend.
B
C, echter in sommige gevallen A.
Tot Argentijn genaturaliseerden verliezen de
Argentijnse nationaliteit wel automatisch.
B
B
De Australische nationaliteit ging tot
03.04.2002 automatisch verloren bij
naturalisatie tot Nederlander. Het doen van
afstand wordt bij naturalisatie gevraagd bij
een naturalisatieverzoek dat is ingediend op
of na 01.11.2002 en bij optie (ex artikel 6,
eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is
afgelegd op of na 01.10.2010.
B
B, echter in sommige gevallen C.
Burgers van de Bahama’s die de leeftijd van
21 jaar hebben bereikt kunnen afstand doen.
Burgers van de Bahama’s, die de leeftijd van
21 jaar nog niet hebben bereikt, kunnen geen
afstand doen.
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Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus (Wit-Rusland)
België

Belize
Benin
Bhutan
Bolivia

Bosnië-Herzegovina

Botswana
Brazilië
Brunei
Bulgarije
Burkina Faso

B
C
B
Zie Wit-Rusland
B (sinds 28.04.2008)
Met ingang van 28.04.2008 is België geen
partij meer bij Hoofdstuk I van het Verdrag
van Straatsburg. Het doen van afstand wordt
bij naturalisatie gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na
28 april 2008. Tot 28.04.2008 gold A, D.
Het doen van afstand wordt bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) gevraagd
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
B
A
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na
1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste
lid, aanhef en onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.
A
B
A
B
C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk
afstand te doen van de Burkinese
nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een
optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder
e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1
januari 2015, hoeft geen
bereidheidsverklaring tot het doen van
afstand meer te worden ondertekend.

Burundi

Cambodja
Canada
Centraal-Afrikaanse

Van 5 maart 2009 tot 1 januari 2015: B
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 01.03.2002 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
B
A
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Republiek
Chili

China
Colombia

Comoren, de
Congo (Volksrepubliek)

Congo (Democratische
Rep., vh Zaïre)
Costa Rica
Cuba

Cyprus
Denemarken

B
Tot Chileen genaturaliseerden verliezen hun
Chileense nationaliteit vanaf 26 augustus
2005 niet meer automatisch maar moeten,
net als Chilenen door geboorte, ook afstand
doen.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 05.02.2008 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
A
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na
1-7-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6, eerste
lid, aanhef en onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 1-7-2014.
A
C
C (m.i.v. 1 oktober 2010)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk
afstand te doen van de Cubaanse
nationaliteit.
B
B
Met ingang van 26.08.2015 is Denemarken
geen partij meer bij Hoofdstuk I van het
Verdrag van Straatsburg.
Tot 01.04.2016: A + D.

Djibouti

Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland

Het doen van afstand wordt alleen gevraagd
bij een naturalisatieverzoek dat is ingediend
op of na 01.04.2016 en bij optie (ex artikel 6,
eerste lid onder 3, RWN) als de verklaring is
afgelegd op of na 01.04.2016.
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
C
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
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dat is ingediend op of na 28.08.2007 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
Geen partij meer bij het verdrag van
Straatsburg m.i.v. 22.12.2002.

Ecuador
Egypte
Met het oog op de
actualiteit van de
basisregistratie personen
voegt de IND aan de
bekendmaking aan de
bevoegde autoriteit dat
betrokkene het
Nederlanderschap is
verleend, een kopie van
de
toestemmingsverklaring
van de Egyptische
autoriteiten toe. Let op!
De Egyptische nationaliteit
is verloren gegaan met
het verlenen van het
Nederlanderschap, mits
genaturaliseerd is ná
verkregen toestemming
en nadat het verlies van
de Egyptische nationaliteit
is gepubliceerd in de
Egyptische Staatscourant.
Zodra betrokkene een
kopie van de publicatie in
de Egyptische
Staatscourant heeft
overgelegd, zal de IND de
bevoegde autoriteit
hiervan op de hoogte
stellen en verzoeken de
(gemeentelijke)
basisadministratie aan te
passen.

Tot 28.08.2007 ging de Duitse nationaliteit
automatisch verloren, tenzij de Duitse
autoriteiten, met instemming van de
Nederlandse autoriteiten, behoud van de
Duitse nationaliteit hadden goedgekeurd.
C
B
Betrokkene moet zich tot het Egyptische
Ministerie van Binnenlandse Zaken wenden
om toestemming te krijgen voor het
verkrijgen van een andere nationaliteit.
Betrokkene moet vóór het moment van
verkrijging of verlening van het
Nederlanderschap de beoogde toestemming
van het Egyptische Ministerie van
Binnenlandse Zaken hebben verkregen.
Bedoelde toestemming blijkt uit een
(gelegaliseerde) verklaring van de Egyptische
ambassade.
De verklaring van de Egyptische ambassade
legt betrokkene over bij het afleggen van de
optieverklaring of bij het indienen van het
naturalisatieverzoek. De optieverklaring of
het verzoek om naturalisatie kan eventueel
ook worden afgelegd dan wel ingediend
zonder de toestemmingsverklaring, maar dan
moet betrokkene na ontvangst van bedoelde
verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar
de bevoegde autoriteit waar de
optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor
waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling
is.
Op de optieverklaring of het verzoek om
naturalisatie wordt pas beslist als de
verklaring van de ambassade is ontvangen.
In dit kader kan bij naturalisatie gebruik
worden gemaakt van de bevoegdheid tot
aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN. Bij
optie kan gebruik worden gemaakt van de
bevoegdheid om de beslistermijn met dertien
weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid,
RWN).
De optieverklaring of het verzoek om
naturalisatie wordt na de verlengingstermijn/
laatste aanhoudingstermijn bevestigd of
ingewilligd als nog geen
toestemmingsverklaring is ontvangen, mits
de betrokkene aan de hand van
correspondentie aantoont meermaals bij de
Egyptische autoriteiten navraag te hebben
gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde
nationaliteit aan te nemen.
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Nadat het Nederlanderschap is verleend of
verkregen moet betrokkene, totdat
daadwerkelijk afstand is gedaan van de
Egyptische nationaliteit, nog de volgende
handelingen verrichten:
Inleveren van het Egyptische paspoort
en/of ID-kaart bij de bevoegde autoriteit;
Verzoek indienen bij het Egyptische
Ministerie van Binnenlandse Zaken om de
Egyptische nationaliteit officieel te laten
schrappen. Het opgeven van de
Egyptische nationaliteit wordt
gepubliceerd in de Egyptische
Staatscourant;
Betrokkene moet een bewijs publicatie
verlies Egyptische nationaliteit overleggen
aan de IND.
Genoemde stukken moeten zijn voorzien van
een vertaling, gemaakt door een beëdigd
vertaler.

El Salvador

Een afstandsplichtige betrokkene (die niet
onder één van de vrijstellingscategorieën
voor de verplichting tot het doen van afstand
van de oorspronkelijke nationaliteit valt)
wordt ook gevraagd een verklaring (model
1.14-1b bij optie en model 2.5/2.5a bij
naturalisatie) dat de Egyptische autoriteiten
niet is gevraagd noch zal worden gevraagd
om behoud van de Egyptische nationaliteit.
Uit artikel 10 van de Egyptische
nationaliteitswetgeving blijkt namelijk dat de
mogelijkheid bestaat om na de verkregen
toestemming om een andere nationaliteit aan
te nemen en het hieropvolgende verlies van
de Egyptische nationaliteit binnen één jaar na
verkrijging van de andere nationaliteit om
behoud kan worden gevraagd van de
Egyptische nationaliteit. Om de betrokkene
duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling
is, moet model 1.14-1b (bij optie) en model
2.5/2.5a (bij naturalisatie) getekend te
worden.
B, echter in sommige gevallen A.

Equatoriaal-Guinee
Eritrea

B: voor Salvadoranen door geboorte.
A: tot Salvadoraan genaturaliseerden
verliezen de Salvadoraanse nationaliteit
automatisch als zij vijf jaren zonder
onderbreking buiten El Salvador verblijven.
A
C (met ingang van 1 april 2016)
Bij het indienen van een naturalisatieverzoek
of het afleggen van een optieverklaring (ex
artikel 6, lid 1 onder e) ingediend of afgelegd
op of na 1 april 2016, hoeft geen
bereidheidsverklaring tot het doen van
afstand meer te worden ondertekend.
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Estland
Ethiopië
Fiji

Van 01.07.2010 tot 01.04.2016: B
A
A
B
Het doen van afstand van de Fijische
nationaliteit is sinds 10.04.2009 mogelijk
(Staatsburgerschapverordening 2009).
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een
optieverklaring of naturalisatieverzoek,
afgelegd/ingediend op of na 01.04.2012.

Filipijnen

Finland

Frankrijk

Gabon
Gambia
Georgië
Ghana

A: tot 10.04.2009.
A, B
Met ingang van 17.9.2003 is de Filippijnse
nationaliteitswet gewijzigd. Een Filippijn die
door geboorte de Filippijnse nationaliteit
bezit, verliest niet automatisch de Filippijnse
nationaliteit bij het aannemen van een
andere nationaliteit
De Filippijn kan afstand doen van zijn
Filippijnse nationaliteit door het overleggen
van een expliciete verklaring aan de
Filippijnse autoriteiten.
In ander gevallen dan hierboven omschreven
geldt A.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 16.11.2005 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 19.07.2004 en bij optie
(ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
B
Met ingang van 5 maart 2009 is Frankrijk
geen partij meer bij Hoofdstuk 1 van het
Verdrag van Straatsburg en het Tweede
Protocol.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 05.03.2009 (tot 5 maart
2009 gold A, D, E) en bij optie (ex artikel 6,
eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is
afgelegd op of na 01.10.2010.
B
B
A
B
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt
gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 01.10.2001 en bij optie
(ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
A: tot 05.01.2001
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Grenada
Griekenland
Groot-Brittannië (en
Noord-Ierland)
Guatemala

Guinee
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hongarije
Ierland
India
Indonesië
Irak

Iran

Israël
Italië

B
C
Zie Verenigd Koninkrijk
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
A
A
B
A
A
B
B
A
A
B (m.i.v. 01.04.2012)
Dit houdt in dat de betrokkene bij de
indiening van het verzoek of bij het afleggen
van de optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid
onder e, RWN) de bereidheidsverklaring moet
ondertekenen. Nadat betrokkene Nederlander
is geworden moet hij actie ondernemen om
afstand te doen van de Iraakse nationaliteit.
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een
optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder
e, RWN) of naturalisatieverzoek,
afgelegd/ingediend op 01.04.2012. Tot
01.04.2012 werd geen afstand gevraagd.
C (m.i.v. 1 oktober 2010)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk
afstand te doen van de Iraanse nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een
optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder
e, RWN) ingediend/afgelegd op of na
01.10.2010, hoeft geen bereidheidsverklaring
tot het doen van afstand meer te worden
ondertekend.
B
B
Met ingang van 4 juni 2010 is Italië geen
partij meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag
van Straatsburg en daarmee ook niet meer
bij het Tweede Protocol.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 01.07.2010 en bij optie
(ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

Ivoorkust
Jamaica

A, D, E: tot 01.07.2010
A
B
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Japan

B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na
1-10-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6,
eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014.
Na het aannemen van een andere
nationaliteit kan een Japanner bij de
ambassade of bij de gemeente in Japan
aangifte doen. Als deze aangifte is ontvangen
wordt deze naar het Japanse Family Register
van betrokkene gestuurd, in Japan. In het
Family Register wordt melding gemaakt van
het verkrijgen van de andere nationaliteit.
Vervolgens wordt de naam van betrokkene uit
het Japanse Family Register geschrapt. Vanaf
dat moment is sprake van verlies van de
Japanse nationaliteit.

Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia

C
B
B
A
B
B (m.i.v. 01.01.2013)
Het doen van afstand van het Keniaanse
staatsburgerschap is mogelijk op grond van
artikel 19 van de Kenya Citizenship and
Immigration Bill, 2011, die op 30 augustus
2011 in werking is getreden. Hierbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen
genaturaliseerde of van rechtswege
Kenianen.
Het doen van afstand wordt bij een
naturalisatie en optie (ex artikel 6, lid 1 onder
e, RWN) alleen gevraagd als dat is ingediend
of afgelegd op of na 01.01.2013. Vanaf deze
datum moet een bereidheidsverklaring
worden ondertekend.

Kirgizië
Kiribati

A: tot 27.08.2010 (datum inwerkingtreding
Grondwet 2010)
B
B, echter in sommige gevallen A
Personen van Kiribatische afstamming
moeten afstand doen. Personen die de
Kiribatische nationaliteit door naturalisatie
hebben verkregen, verliezen deze
nationaliteit automatisch bij het verkrijgen
van een andere nationaliteit.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
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Koeweit
Kosovo

Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon

A
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
B
A
B
B
Betrokkene moet vóór het moment van
verkrijgen of verlening van het
Nederlanderschap toestemming van de
Libanese autoriteiten hebben om een andere
nationaliteit te verkrijgen én om afstand te
doen van de Libanese nationaliteit. De
toestemming wordt verleend bij Presidentieel
decreet. Dit decreet wordt gepubliceerd in de
Libanese Staatscourant (in Franse vertaling:
journal officiel).
De stukken waaruit de verkregen
toestemming blijkt, legt betrokkene over bij
het afleggen van de optieverklaring of bij het
indienen van zijn naturalisatieverzoek. De
optieverklaring of het verzoek om
naturalisatie kan eventueel ook worden
afgelegd dan wel ingediend zonder de
toestemmingsverklaring, maar dan moet
betrokkene zo spoedig mogelijk de stukken
inleveren/opsturen bij/naar de bevoegde
autoriteit waar de optieverklaring is afgelegd
of het IND-kantoor waar zijn
naturalisatieverzoek in behandeling is. Op de
optieverklaring of het naturalisatieverzoek
wordt pas beslist nadat de
toestemmingsverklaring is ontvangen. In dit
kader kan bij naturalisatie gebruik worden
gemaakt van de bevoegdheid tot aanhouding
uit artikel 9, vierde lid, RWN.
Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de
bevoegdheid om de beslistermijn met dertien
weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid,
RWN).
De optieverklaring of het naturalisatieverzoek
wordt na het verstrijken van de
verlengingstermijn/laatste
aanhoudingstermijn bevestigd dan wel
ingewilligd als nog geen
toestemmingsverklaring is ontvangen, mits
de betrokkene aan de hand van
correspondentie aantoont meermaals bij de
Libanese autoriteiten navraag te hebben
gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde
nationaliteit aan te mogen nemen en om
afstand te mogen doen van de Libanese
nationaliteit.
Nadat het Nederlanderschap is verleend of
verkregen moet betrokkene dit, ten einde
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Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg

afstand van de Libanese nationaliteit te
bewerkstelligen, melden bij de
verantwoordelijke autoriteiten in Libanon
(burgerlijke stand). Hiervan vindt vervolgens
een aantekening plaats in de Libanese
burgerlijke stand (civil registration).
Betrokkene moet na het verkrijgen van de
Nederlandse nationaliteit een origineel en
gelegaliseerd uittreksel uit het register van de
Libanese burgerlijke stand inleveren bij de
bevoegde autoriteiten of overleggen aan de
IND, waaruit blijkt dat betrokkene afstand
heeft gedaan van de Libanese nationaliteit.
Genoemde stukken moeten zijn voorzien van
een vertaling, gemaakt door een beëdigd
vertaler.
A
C
B
A
B
Sinds 10.07.2009 is Luxemburg geen partij
meer bij Hoofdstuk 1 van het Verdrag van
Straatsburg.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt
gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend na 10.07.2009 en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.

Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië

A, D, E: tot 10.07.2009.
B
A
A
B
B
In de hieronderstaande gevallen C:
Mannen en vrouwen jonger dan 21 jaar
kunnen geen afstand doen (zij het voor
vrouwen jonger dan 21 alleen als zij
ongehuwd zijn. Gehuwde vrouwen jonger dan
21 jaar kunnen wel afstand doen).
In de gevallen dat iemand vanwege de
leeftijd geen afstand heeft kunnen doen, en
iemand bereikt vervolgens de leeftijd van 21
jaar, dan hoeft niet alsnog afstand gedaan te
worden.

Mali

C (m.i.v. 1 januari 2015)
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk
afstand te doen van de Malinese nationaliteit.
Bij een naturalisatieverzoek en bij een
optieverklaring (ex artikel 6, eerste lid onder
e, RWN) ingediend/afgelegd op of na 1
januari 2015, hoeft geen
bereidheidsverklaring tot het doen van
afstand meer te worden ondertekend.
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Malta
Marokko

Marshalleilanden
Mauritanië

Mauritius
Mexico
Micronesia

Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Mozambique

Myanmar (Birma)
Namibië

Nauru

B
C
De rechtspraktijk maakt het onmogelijk
afstand te doen van de Marokkaanse
nationaliteit.
B
A
Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) wordt met
ingang van 1 januari 2015 gevraagd een
verklaring te ondertekenen dat de
Mauritaanse autoriteiten niet is gevraagd
noch zal worden gevraagd om behoud van de
Mauritaanse nationaliteit (model 2.5/2.5a bij
naturalisatie en model 1.14-1b bij optie).
B
C, echter in sommige gevallen B.
Tot Mexicaan genaturaliseerden kunnen
afstand doen van de Mexicaanse nationaliteit.
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
A
B
B
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
op of na 22.11.2006 en bij optie (ex artikel 6,
eerste lid onder e, RWN) als de verklaring is
afgelegd op of na 01.10.2010.
A
A, voor Namibiërs door registratie of
naturalisatie.
B, voor Namibiërs door geboorte, afstamming
of huwelijk.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 01.10.2001 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
Het doen van afstand van de Nauruaanse
nationaliteit is met ingang van 30.12.2005
mogelijk (Wet van het staatsburgerschap van
Nauru van 2005).
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd
aan betrokkene als de optieverklaring/ het
naturalisatieverzoek is afgelegd/ingediend op
of na 01.04.2012.
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Nepal
Nicaragua

Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Noord-Korea
Noorwegen
Oeganda (Uganda)
Oekraïne

Oezbekistan
Oman
Oostenrijk

Oost-Timor

Pakistan

C: tot 30.12.2005
A
C
Vanaf 19 januari 2000 (wijziging Grondwet)
treedt ook geen automatisch verlies meer op
voor Nicaraguanen die de Nicaraguaanse
nationaliteit niet door geboorte hebben
gekregen maar door naturalisatie.
B
A
B, in sommige gevallen A.
Tot Nigeriaan genaturaliseerden verliezen de
Nigeriaanse nationaliteit wel automatisch.
A
A, D
A
B
Ondanks de tekst van artikel 19, eerste lid
van de Oekraïense nationaliteitswet, is van de
bevoegde Oekraïense autoriteiten vernomen
dat in geval van vrijwillige verkrijging van
een andere nationaliteit de Oekraïense
nationaliteit eerst verloren wordt als door de
President van de Oekraïne aan betrokkene
een verklaring van verlies is afgegeven.
Daarom moet verzoeker na de verkrijging of
verlening van het Nederlanderschap een
verklaring van verlies overleggen, en moet bij
het naturalisatieverzoek en bij optie (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN) m.i.v.
01.10.2010 de bereidheidsverklaring tot het
doen van afstand worden getekend.
B
B
A, D
Een verzoeker om naturalisatie of optant (ex
artikel 6, eerste lid onder e, RWN m.i.v.
01.10.2010) wordt gevraagd een verklaring
te ondertekenen dat de Oostenrijkse
autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden
gevraagd om behoud van de Oostenrijkse
nationaliteit (model 2.5/2.5a bij naturalisatie
en model 1.14-1b bij optie).
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B of C
Afstand is alleen mogelijk voor personen van
21 jaar en ouder. Minderjarigheid in de
geldende nationaliteitswetgeving van
Pakistan is gedefinieerd als jonger dan 21
jaar. Van personen van 18 tot 21 jaar wordt
daarom niet gevraagd om afstand te doen.
Het doen van afstand bij naturalisatie wordt
alleen gevraagd aan een verzoeker die 21
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jaar of ouder is op het moment van indiening
van het naturalisatieverzoek en als het
verzoek is ingediend op of na 01.07.10. Deze
verzoekers moeten model 2.4/2.4a
ondertekenen.

Palau (Belau)
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay

Peru
Polen
Portugal
Qatar
Roemenië
Rwanda

Rusland = Russische
Federatie
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent en de
Grenadines
Samoa
San Marino
São Tomé en Principe
Saudi-Arabië
Met het oog op de
actualiteit van de
basisregistratie personen
voegt de IND aan de
bekendmaking aan de
bevoegde autoriteit dat
betrokkene het
Nederlanderschap is
verleend, een kopie van
de
toestemmingsverklaring
van de Saudische
autoriteiten toe. De
Saudische nationaliteit is
verloren gegaan met het
verlenen van het
Nederlanderschap, mits
genaturaliseerd is ná

Het doen van afstand bij optie (ex artikel 6,
eerste lid onder e, RWN) wordt alleen
gevraagd aan een optant die 21 jaar of ouder
is op het moment van het afleggen van de
optieverklaring en als de verklaring is
afgelegd op of na 01.10.2010. Deze optanten
moeten model 1.14-1a ondertekenen.
A
A
A
B, in sommige gevallen A.
Tot Paraguayaan genaturaliseerden verliezen
de Paraguayaanse nationaliteit wel
automatisch.
B
B
B
B
B
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
B
B
B
B
B
A
B
Betrokkene moet zich tot de Saudische
autoriteiten wenden om toestemming tot
verkrijging van een andere nationaliteit te
krijgen. Betrokkene moet vóór het moment
van verkrijging of verlening van het
Nederlanderschap de beoogde toestemming
van de Saudische autoriteiten hebben
verkregen. Bedoelde toestemming blijkt uit
een (gelegaliseerde) verklaring van de
Saudische autoriteiten. De verklaring van de
Saudische autoriteiten legt betrokkene over
bij het afleggen van de optieverklaring of bij
het indienen van zijn naturalisatieverzoek. De
optieverklaring of het verzoek om
naturalisatie kan eventueel ook worden
afgelegd dan wel ingediend zonder de
toestemmingsverklaring, maar dan moet
betrokkene na ontvangst van bedoelde
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verkregen toestemming.

Senegal

Servië
Seychellen
Sierra Leone

Singapore
Slovenië
Slowakije

verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar
de bevoegde autoriteit waar de
optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor
waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling
is.
Op de optieverklaring of het verzoek om
naturalisatie wordt pas beslist als de
verklaring van de ambassade is ontvangen.
In dit kader kan bij naturalisatie gebruik
worden gemaakt van de bevoegdheid tot
aanhouding uit artikel 9, vierde lid, RWN.
Bij optie kan gebruik worden gemaakt van de
bevoegdheid om de beslistermijn met dertien
weken te verlengen (artikel 6, vijfde lid,
RWN).
De optieverklaring of het naturalisatieverzoek
wordt na het verstrijken van de
verlengingstermijn/laatste
aanhoudingstermijn bevestigd dan wel
ingewilligd als nog geen
toestemmingsverklaring is ontvangen, mits
de betrokkene aan de hand van
correspondentie aantoont meermaals bij de
Saudische autoriteiten navraag te hebben
gedaan inzake zijn verzoek om een vreemde
nationaliteit aan te nemen.
A, in sommige gevallen B.
Personen die actief dienst doen of hebben
gedaan, dan wel hiertoe opgeroepen zijn na
vrijstelling, hebben voor verlies van hun
nationaliteit toestemming van de regering
nodig.
B
B
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 05.03.2009 en bij
optie (ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN)
als de verklaring is afgelegd op of na
01.10.2010.
B
B
A, in sommige gevallen B
M.i.v. 01.01.2013 is de wetswijziging van
17 juli 2010 in de landenlijst verwerkt. De
nieuwe wet geldt alleen voor Slowaken die op
of na 17.07.2010 een andere nationaliteit
hebben verkregen.
A: met de onderstaande uitzonderingen
waarbij behoud van de Slowaakse
nationaliteit aan de orde is:
- de met een Nederlander getrouwde
Slowaak, die de Nederlandse nationaliteit
verkrijgt na 17.07.2010 behoudt de
Slowaakse nationaliteit (Nederland vraagt
ook geen afstand te doen van de Slowaakse
nationaliteit wegens artikel 9 lid 3 RWN).

LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN

Jaargang 2016, nummer 5

Datum: 4 2016

pagina | 24
De Slowaakse nationaliteit wordt tevens niet
verloren in het geval de andere nationaliteit
van rechtswege wordt verkregen door
geboorte.
Soedan (Sudan)

Solomoneilanden
Somalië
Spanje

Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan

Tanzania
Thailand

Tot 17.07.2010: B
B
Sudanezen die de Zuid-Sudanese nationaliteit
verkrijgen, verliezen automatisch hun
Sudanese nationaliteit.
A
C
B
Het doen van afstand wordt alleen gevraagd
in geval van een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 01.10.2003 en bij optie
(ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
Voor de categorieën die zijn vrijgesteld van
de afstandsverplichting geldt: A (drie jaar na
de naturalisatie indien betrokkene niet de
verklaring aflegt tot behoud van de Spaanse
nationaliteit). Een Spanjaard die vóór
09.01.2003 is genaturaliseerd tot
Nederlander, en die woonachtig is buiten
Spanje, verliest na drie jaar automatisch de
Spaanse nationaliteit. Artikel 24 van de
Spaanse nationaliteitswet is per 9 januari
2003 gewijzigd. Aan Spanjaarden die op of
na 9 januari 2003 tevens Nederlander zijn
geworden, staat Spanje het behoud van de
Spaanse nationaliteit toe. De regel van
automatisch verlies na drie jaar is nog wel in
de wet opgenomen, maar het verlies kan
worden voorkomen door tijdig bij de Spaanse
autoriteiten een verklaring tot behoud van de
Spaanse nationaliteit af te leggen.
Met het oog op vermijding van dubbele
nationaliteit wordt Spanjaarden die niet in
aanmerking komen voor vrijstelling van de
afstandsverplichting gevraagd om direct na
hun naturalisatie tot Nederlander op grond
van artikel 24, tweede lid van de Spaanse
nationaliteitwet afstand te doen van de
Spaanse nationaliteit.
A
A
B
C
B
B
Het doen van afstand wordt echter niet
gevraagd. Taiwan wordt niet erkend door
Nederland.
A
A en soms B
Het (automatisch) verlies van de Thaise
nationaliteit wordt effectief na publicatie
hiervan in de Thaise staatscourant.
Op grond van artikel 13 van de Thaise
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Nationality Act verliest een persoon met de
Thaise nationaliteit die is getrouwd met een
persoon van niet Thaise nationaliteit niet
automatisch de Thaise nationaliteit na
naturalisatie tot de nationaliteit van de
huwelijkspartner. Hij of zij kan wel afstand
doen van de Thaise nationaliteit. Dit wordt in
Nederland niet gevraagd aangezien deze
persoon valt onder één van de
uitzonderingscategorieën (artikel 9 lid 3
RWN).

Togo
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië

Tunesië
Turkije

Turkmenistan
Tuvalu
Uruguay

Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela

Verenigde Arabische
Emiraten
Verenigde Staten van
Amerika
Verenigd Koninkrijk
(Groot-Brittannië (en
Noord-Ierland))
Vietnam
Wit-Rusland (Belarus)

Voor Thaise personen die getrouwd zijn met
een niet Nederlandse partner geldt dat zij
hun Thaise nationaliteit automatisch verliezen
wanneer zij de Nederlandse nationaliteit
verkrijgen. Dit geldt dus ook voor een Thaise
persoon die getrouwd is met een Thaise
partner.
B
C
B
B
B
Het doen van afstand wordt gevraagd bij een
naturalisatieverzoek dat is ingediend op of na
1-10-2014 en bij optie (o.g.v. artikel 6,
eerste lid, aanhef en onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 1-10-2014.
C
B
Dit geldt ook voor mannelijke Turkse
onderdanen die hun dienstplicht nog niet
hebben vervuld.
B
B
C, echter in sommige gevallen A.
Tot Uruguayaan genaturaliseerden verliezen
de Uruguayaanse nationaliteit wel
automatisch.
A
A
B
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
gevraagd bij een naturalisatieverzoek dat is
ingediend op of na 01.11.2002 en bij optie
(ex artikel 6, eerste lid onder e, RWN) als de
verklaring is afgelegd op of na 01.10.2010.
A: tot 29.12.1999
A
B
B
B
B
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IJsland
Met het oog op de
actualiteit van de
basisregistratie personen
voegt de IND aan de
bekendmaking aan de
bevoegde autoriteit dat
betrokkene het
Nederlanderschap is
verleend, een kopie van
de
toestemmingsverklaring
van de IJslandse
autoriteiten toe. De
IJslandse nationaliteit is
verloren gegaan met het
verlenen van het
Nederlanderschap, mits
genaturaliseerd is ná
verkregen toestemming.

Zaïre (Congo,
Democratische Republiek)
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika

B
Betrokkene moet vóór het moment van
verkrijging of verlening van het
Nederlanderschap bij de IJslandse
autoriteiten vragen om toestemming om
afstand te doen van de IJslandse
nationaliteit.
Bedoelde toestemming blijkt uit een
(gelegaliseerde) verklaring van de IJslandse
autoriteiten. De verklaring van de IJslandse
autoriteiten legt betrokkene over bij het
afleggen van de optieverklaring of bij het
indienen van zijn naturalisatieverzoek. De
optieverklaring of het verzoek om
naturalisatie kan eventueel ook worden
afgelegd dan wel ingediend zonder de
toestemmingsverklaring, maar dan moet
betrokkene na ontvangst van bedoelde
verklaring deze inleveren/opsturen bij/naar
de bevoegde autoriteit waar de
optieverklaring is afgelegd of het IND-kantoor
waar zijn naturalisatieverzoek in behandeling
is.
Het doen van afstand wordt bij naturalisatie
alleen gevraagd bij een naturalisatieverzoek
dat is ingediend op of na 22.11.2006 en bij
een optie (ex artikel 6, eerste lid onder e,
RWN) als deze is afgelegd op of na
01.10.2010.
Zie Congo, Democratische Republiek

Zuid-Korea
Zuid-Sudan
Zweden

A
A
A
Betrokkene wordt gevraagd een verklaring te
ondertekenen dat de Zuidafrikaanse
autoriteiten niet is gevraagd noch zal worden
gevraagd om behoud van de Zuidafrikaanse
nationaliteit (model 1.14-1b bij optie en
model 2.5/2.5a bij naturalisatie).
A
B
B (m.i.v. 01.07.2002)

Zwitserland

A, D: tot 01.07.2002
B

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2016.
Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Landscourant van Aruba (zakelijke
inhoud), de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 november 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
J.C. Goet
Directeur-generaal Vreemdelingenzaken
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TOELICHTING
ALGEMEEN
Indien iemand Nederlander wordt dient hij afstand te doen van zijn voormalige nationaliteit . Er
zijn uitzonderingen op deze hoofdregel mogelijk. Bij personen die niet onder een vrijstelling vallen,
en die na verwerving van het Nederlanderschap, toch geen afstand doen, terwijl dat qua
regelgeving in het land van herkomst, en ook praktisch wel mogelijk is, kan dat reden zijn om het
Nederlanderschap in te trekken. Indien afstand doen in praktische zin, noch als gevolg van
buitenlandse regelgeving mogelijk is, dan zal intrekking van het Nederlanderschap achterwege
gelaten worden. De onderhavige landenlijst biedt een handvat voor de wijze waarop uitvoering
gegeven moet worden aan de afstandsverplichting. In dit besluit wordt de informatie over drie
landen aangepast.
ARTIKELSGEWIJS
A
Denemarken (voortaan gekenmerkt als B-land)
Denemarken treedt uit Hoofdstuk 1 van het Verdrag van Straatsburg . Het Verdrag van
Straatsburg beoogt meervoudige nationaliteit te reduceren door te bepalen dat er automatisch
verlies optreedt als men de andere nationaliteit aanneemt. De uittreding van Denemarken
betekent dat Deense burgers die de Nederlandse nationaliteit aannemen, hun Deense nationaliteit
niet meer automatisch verliezen. Dit heeft Denemarken ook vastgelegd in nationale wetgeving.
Het is evenwel nog steeds mogelijk dat Denen actief afstand kunnen doen van hun Deense
nationaliteit.
Eritrea (voortaan gekenmerkt als C-land)
Van Eritrea is slechts een oude proclamatie uit 1992 bekend waaruit blijkt dat afstand van de
Eritrese nationaliteit kan worden gedaan. Bekend is dat Eritrea een zeer repressief bewind heeft,
dat zijn eigen burgers intimideert, en mensenrechtenschendingen kent. Bij geen van de Eritreërs
die Nederlander worden lukt het om afstand te doen van de Eritrese nationaliteit. In januari 2015
is volledigheidshalve via de gebruikelijke diplomatieke procedure een ‘Note Verbale’ van BZ aan de
ambassade van Eritrea uitgegaan met de vraag of zij Nederland recentere regelgeving kan doen
toekomen. Daarop is tot heden geen antwoord gekomen. Omdat het in de praktijk nu is gebleken
dat afstand doen niet mogelijk is, wordt hier voortaan vanuit gegaan. Dit betekent dat bij het
indienen van een naturalisatieverzoek of het afleggen van een optieverklaring ex artikel 6, lid 1
onder e op of na 1 april 2016 geen bereidheidsverklaring meer hoeft te worden ondertekend.
Maleisie (blijft B-land en C ingeval jonger dan 21 jaar)
Maleisie kent geen automatische verlies, maar afstand van de Maleisische nationaliteit doen is
mogelijk. Van de Maleisische ambassade zijn stukken verkregen waaruit blijkt dat mannen en
vrouwen jonger dan 21 jaar geen afstand kunnen doen. Als een vrouw jonger is dan 21 jaar kan
wel afstand gedaan worden als zij getrouwd is. Mocht iemand -met de Maleisische nationaliteit- de
Nederlandse nationaliteit verkrijgen, en er hoefde geen afstand te worden gedaan ingevolge deze
regels, dan hoeft overigens niet alsnog afstand worden gedaan van de Maleisische nationaliteit
indien hij of zij de leeftijd van 21 jaar bereikt. Dit betekent dat bij het indienen van een
naturalisatieverzoek of het afleggen van een optieverklaring ex artikel 6, lid
1 onder e op of na 1 april 2016 alleen voor de bovengenoemde gevallen geen
bereidheidsverklaring meer hoeft te worden ondertekend.
De Minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
de directeur-generaal Vreemdelingenzaken,
J.C. Goet
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Overzicht wetgeving

De Ombudsman heeft een termijn van zes weken om een bekrachtigde wettelijke regeling
aanhangig te maken bij het Constitutioneel Hof wegens onverenigbaarheid met de Staatsregeling.
Dit is op grond van artikel 127, derde lid, van de Staatsregeling. De afdeling Juridische Zaken en
Wetgeving van het Ministerie van Algemene Zaken publiceert – wanneer van toepassing – drie
overzichten in de Landscourant, te weten een overzicht van:

1. bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen, waarvan de termijn
van de Ombudsman nog niet is verstreken;
2. in werking getreden wettelijke regelingen; en,
3. aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

1

Bekrachtigde, maar nog niet in werking getreden wettelijke regelingen

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Beoogde datum
inwerkingtreding

Regeling van de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Infrastructuur
van de 2e februari 2016, tot
vaststelling van parkeerplaats
normering
Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 17e februari
2016 houdende beperkende
maatregelen tegen bepaalde staten,
gebieden, individuele personen,
groepen en organisaties
(Sanctielandsbesluit)
Regeling van de Minister van Justitie
van 15e februari 2016 houdende
wijziging van de Regeling
indicatoren ongebruikelijke
transacties teneinde
overeenkomstig aanbeveling 20 van
de Financial Action Task Force de
eigen verantwoordelijkheid van
melders te vergroten

2 februari 2016

16 maart 2016

17 februari 2016

31 maart 2016

15 februari 2016

1 mei 2016

AB 2016, no.4

AB 2016, no. 10

AB 2016, no. 12
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In werking getreden wettelijke regelingen
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Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Datum
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3

Aanhangige zaken bij het Constitutioneel Hof van Sint Maarten

Nummer
Afkondigingsblad

Citeertitel

Datum
bekrachtiging

Landsverordening Integriteitskamer

21 augustus 2015

AB 2015, no. 18

