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Betreffende wetsvoorstel: 

 

31813 (R1873) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met 
betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere 
nationaliteitsrechtelijke kwesties 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 26 januari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdelen C, E en H 

9  14 (De Krom) 

Dit amendement beoogt te regelen dat de vrijstelling van de verplichting om bij de 

verkrijging van het Nederlanderschap afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit 

bij bepaalde groepen optanten en naturalisandi komt te vervallen. Het betreft hier 

verzoekers en personen die bevestiging van hun optierechten vragen die hetzij in 

Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba zijn geboren en daar ten tijde van het verzoek 

of de verklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap hun hoofdverblijf hebben, hetzij 

verzoekers en personen die bevestiging van hun optierechten vragen, zoals ook in het 

wetsvoorstel is geregeld, die voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende 

een periode van vijf jaar onafgebroken aldaar hun hoofdverblijf hebben gehad, hetzij 

gehuwd zijn met een Nederlander. 
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 blad 2 

 

 

Hiermee wil indiener bereiken dat een van de doelstellingen van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap namelijk de beperking van meervoudige nationaliteit, meer wordt 

bereikt dan met het huidige wetsvoorstel, waarbij volgens Jessurun d’Oliveira in de NJB 

van 18 december 2009 heeft betoogd dat de IND heeft berekend dat de voorgestelde 

nieuwe maatregel nog geen 100 mensen per jaar zal betreffen. 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk 

 

Artikel I, onderdelen C en H 

17 (De Krom) 

Dit amendement regelt dat de afstandseis wordt ingevoerd voor degenen die een 

bevestiging van hun optierechten vragen en die vóór 1 januari 1985 zijn geboren als kind 

van een Nederlandse moeder en niet-Nederlandse vader (almede voor de nakomelingen 

van die kinderen en de door die kinderen erkende of geadopteerde kinderen). Geen afstand 

behoeft te worden gedaan indien de optant geen afstand kan doen van de oorspronkelijke 

nationaliteit. 

Dit amendement strekt ertoe één van de doelstellingen van de Rijkswet op het 

Nederlanderschap, het beperken van meervoudige nationaliteit, zo veel mogelijk te 

bereiken. 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk 

 

Artikel I, onderdelen G en H 

18 (Van Velzen) 

Dit amendement regelt ten eerste dat de strafrechter als bijkomende straf verlies van het 

Nederlanderschap kan uitspreken en dat dit slechts kan bij de in het eerste lid van artikel 

36 0a genoemde misdrijven. Ten tweede komt de bevoegdheid voor de minister om het 

Nederlanderschap in te trekken naar aanleiding van een veroordeling wegens een misdrijf 

hiermee te vervallen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en PvdD 

 

Artikel I, onderdeel G, tweede onderdeel 

15 (Anker) 

Dit amendement regelt dat de minister het Nederlanderschap kan intrekken van een 

persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens het werven van personen voor vreemde 

krijgsdienst of gewapende strijd (artikel 205 Wsr). Enige jaren geleden is het element 

«gewapende strijd» aan artikel 205 Wsr toegevoegd (de «jihad»). Deze wijziging heeft nog 

geen rechtstreekse gevolgen gehad voor de RWN. De indiener wil buiten twijfel stellen dat 

ook bij veroordeling wegens het werven voor gewapende strijd in de zin van artikel 205 Sr 

het Nederlanderschap verloren kan gaan. 

Ingetrokken 
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Artikel I, onderdeel G, onder twee 

13 (Dijsselbloem) 

Artikel 14, derde lid, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel bevat de bepaling dat het 

Nederlanderschap altijd wordt ingetrokken wanneer de persoon die is veroordeeld voor een 

van de in artikel 14, tweede lid, genoemde misdrijven bovendien een gevaar voor de 

veiligheid van het Koninkrijk oplevert. Het amendement bepaalt allereerst dat de intrekking 

ook in dergelijke gevallen facultatief is. Door de overbrenging van de inhoud van het derde 

lid naar het tweede lid wordt tevens bewerkstelligd dat intrekking van het 

Nederlanderschap alleen kan plaatshebben, indien zowel sprake is van een van de in het 

tweede lid genoemde misdrijven als van staatsgevaarlijkheid. 

Ingetrokken 

 

Artikel I, onderdeel G, onder 2, artikel 14, tweede lid 

12 (Dijsselbloem) 

Dit amendement schrapt het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 14, tweede lid, 

onderdeel a. Het betreffende onderdeel noemt de misdrijven die, ingeval van 

onherroepelijke veroordeling, kunnen leiden tot intrekking van het Nederlanderschap. 

Ingetrokken 

 

Artikel I, onderdeel G, onder 2, artikel 14, tweede lid, onderdeel a 

11 (Dijsselbloem) 

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat het Nederlanderschap kan worden ingetrokken 

ingeval van onherroepelijke veroordeling tot misdrijven tegen o.a. de veiligheid van de 

staat en misdrijven tegen de koninklijke waardigheid. Van deze mogelijkheid worden een 

aantal misdrijven uitgezonderd. In twee gevallen echter, de artikelen 111 (belediging van 

de Koning) en 112 (belediging van leden van het Koninklijk Huis) van het Wetboek van 

Strafrecht, kan de intrekking alsnog plaats hebben indien als bijkomende straf de 

ontzetting van het kiesrecht is uitgesproken. 

Dit amendement strekt ertoe dat bij onherroepelijke veroordeling op grond van de 

artikelen 111 en 112 Sr. in geen geval intrekking van het Nederlanderschap kan 

plaatshebben. 

Ingetrokken 

 

Artikel I, onderdeel B, onderdeel 1a 

(10) Dijsselbloem) 

Dit amendement regelt dat de termijn dat een 65-plusser onafgebroken toelating en 

verblijf moet hebben in het Koninkrijk, alvorens deze in aanmerking komt om het 

Nederlanderschap te verkrijgen, wordt verkort naar 5 jaar. 

Ingetrokken 

 

 

Moties 
 

20 (De Krom) over opzeggen van het Tweede Protocol tot wijziging van het Verdrag 

Ingetrokken 

 



 

 datum 29 januari 2010 

 blad 4 

 

 

 

 

19 (De Krom) over het in eigen levensonderhoud kunnen voorzien door naturalisandi 

Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

21 (De Krom) over bezwaren van het niet kunnen opzeggen van de nationaliteit door 

onderdanen van bepaalde staten 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid 

Verdonk 

 

22 (De Krom) over de praktijk in overeenstemming met het uitgangspunt van de wet 

brengen 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk 

 

23 (Fritsma) over geen Nederlander kunnen worden bij behoud van een andere 

nationaliteit 

Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk 

 

24 (Fritsma) over verliezen van het Nederlanderschap bij het plegen van misdrijven 

Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk 

 

25 (Fritsma) over intrekken van het Nederlanderschap van Mohammed Bouyeri 

Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk 

 

26 (Fritsma) over vervallen van de verjaringstermijn van twaalf jaar 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk 

 

 

 


