NIEUWSBRIEF NATIONALITEITSDESK EVERAERT ADVOCATEN
Opteren vanuit het buitenland voor oud-Nederlanders: BIJNA VOORBIJ!
Tot 1 april 2013 kan door oud-Nederlanders vanuit het buitenland het Nederlanderschap worden
herkregen door optie. Dit is alleen mogelijk voor de oud-Nederlanders die de Nederlandse nationaliteit
hebben verloren doordat zij vrijwillig een andere nationaliteit hebben aangenomen tijdens hun
meerderjarigheid en die daarnaast:
•
•
•

in het land van die andere nationaliteit zijn geboren en daar ten tijde van de verkrijging van die
andere nationaliteit woonden; en/of die
vóór het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een onafgebroken periode van
tenminste vijf jaar in het land van die andere nationaliteit hebben gewoond; en/of die
ten tijde van de verkrijging van die andere nationaliteit gehuwd waren met een persoon van die
andere nationaliteit.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan kunt u bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het
consulaat een optieverzoek indienen om het Nederlanderschap terug te krijgen. De kosten voor het
indienen van een optieverzoek bedragen € 170,-. Binnen dertien weken dient er op uw optieverzoek
te worden beslist. U hoeft geen afstand te doen van uw andere nationaliteit en er geldt geen
inburgeringsverplichting.
Indien u er niet zeker van bent of u in aanmerking komt voor deze optiemogelijkheid, of indien u
assistentie wenst bij het indienen van een optieverzoek, aarzelt u dan niet om contact op te nemen
met ons nationaliteitsteam.
Nederlander in het buitenland en tevens in het bezit van een andere nationaliteit? OPGELET!
1 april 2013 is ook de eerste dag dat Nederlanders automatisch hun Nederlandse nationaliteit kunnen
verliezen vanwege de zogenaamde tienjarige verliestermijn. Op 1 april 2003 is er een nieuwe Rijkswet
op het Nederlanderschap in werking getreden. Deze Rijkswet 2003 bepaalt dat het Nederlanderschap
verloren gaat als de Nederlander eveneens een andere nationaliteit bezit en na het bereiken van de
meerderjarige leeftijd gedurende een ononderbroken periode van tien jaar in het bezit van beide
nationaliteiten buiten Nederland, Aruba, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, of buiten het
grondgebied van de Europese Unie heeft gewoond. Deze tienjarige termijn is gaan lopen vanaf 1 april
2003. Vanaf 1 april 2013 kan dus voor het eerst op basis van deze bepaling het Nederlanderschap
worden verloren.
Om te voorkomen dat u op 1 april 2013 de Nederlandse nationaliteit verliest dient u voor die datum
een Nederlands paspoort of een Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap aan te vragen.
U kunt dit doen bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het consulaat. Als u in het bezit bent
van een geldig Nederlands paspoort is er overigens niets aan de hand, mits u niet ook nog vrijwillig
een andere nationaliteit hebt aangenomen.
Everaert Nationaliteitsdesk
Voor advies over al uw nationaliteitsrechtelijke kwesties kunt u bij de Everaert Nationaliteitsdesk
terecht. De Nationaliteitsdesk bestaat uit de advocaten Hermie de Voer, Susanne Mooij, Vera Kidjan en
Bram van Melle.
Indien u vragen hebt over het vorenstaande, neemt u dan gerust contact op met ons nationaliteitsteam
via: info@dutchcitizenship.nl
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