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Uitspraak Uitgelicht 
In deze rubriek een corn mentaar bij een actuele Uitspraak. 

Elles Besselsen en Danielle Snaatharst 
— mr. EA. Besselsen en mr. D. Snaatharst zijn advaoaat 
respectievelijk iuridisch medewerker bij Everaert Advocaten 

ABRvS, 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:423. 

Unierecht leidend 
bij herkrijgen 
Nederlanderschap 

Door de Afclelingsuitspraken van 12 februari jl. moet nu 
individueel warden anderzocht of het van rechtswege verlies 
van Nederlanderschap van mensen met dubbele nationaliteit die 
[anger dan tien jaar zonder Nederlands paspaort buiten de EU 
woanden, geen onevenredige gevalgen in de sfeer van het Uniereoht 
heeft gehacl. Elles Besselsen en Danielle Snaathorst verwachten 
dat daarmee het verlies van het Nederlanderschap slechts zeer 
beperkt zal warden teruggedraaid en hopen clat de noodzakelijke 
wetswumging ook een nationale even redigheidstoetsing en ruimere 
aptiepracedure mogelijk zal maken. 

1. Wat voorafging 
Het Nederlandse nationaliteitsrecht kent sinds 1892 een 
vetliesbepaling op grand van langdurig verblijf in het 
buitenland voor meerderjarige Nederlanders die over 
een tweede nationaliteit beschikken. Aanvankelijk ging 
het am langdurig verblijf in het geboorteland tevens het 
land van de andere nationaliteit. Maar sinds 1 3pm] 2003 
zijn de in Nederland geboren Nederlanders niet langer 
uitgesloten van deze verliesbepaling. Artike115 lid 1 
onder c RWN bepaalt dat alle Nederlanders die met een 
tweede nationaliteit een ononderbroken periode van 
tien jaar verblijfbuiten het Kaninkrijk der Nederlanden 
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én buiten de Eurapese Unie verblijven hun Nederlan- 
derschap vetliezen. 
Het verlies van de nationaliteit mag nooit tot smafloos— 
heid leiden. Het verlies needt niet in 215 deze persoon 
binnen die periode van tienjaar tenminste een jaar in 
het Koninkrijk der Nederlanden of een lidstaat van de 
Europese Unie woont, afsmnd doet van de andere nati- 
onaliteit dam we] een verklaring omtrent het bait van 
het Nederlanderschap of een Nederlands reisdocumentf 
identiteimkaart heeft verkregen.‘ De tienjaarstermijn 
begint vanaf dat moment opm'euw te lopen. Minder- 
jarigen kunnen hun Nederlanderschap met de ouder 
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verliezen op grond van arn‘kel 16 lid 1 onder d RWN.‘ Met 
deze verliasbepaling beoogde de wetgever de eenheid van 
nationaliteit in het gezin te herstellen.3 

Het verlies van de Nederlandse nationaliteit geschiedt 
van rechtswege. De RWN, dejurisprudentie en Neder- 
landse rechispraktijk laten geen enkele ruimte voor het 
afwegen van persoonlijke omsmndigheden.‘ 00k Tjebbs-i, 
Koopmanfi, Saleh Abady" en Duboux8 verloren van rechts- 
wege het Nederlanderschap. Zij betoogden dat de minister 
per individueel geval had moeten beoordelen of het 
verlies van het Nederlanderschap en daarmee het Unie- 
burgerschap in overeenstemming is met het Europese 
evenredigheidsbeginsel. 
Dit was aanleiding voor de Afdel'mg tot het stellen van 
prejudicieie vragen. Enemijds overwoog de Afdeling dat de 
verliesbepalingen in de RWN op het eerste gezicht in over- 
eenstemming zijn met het internationale recht. De Afdeling 
achtte het niet uitgesloten dat de Europese evenredig- 
heidsafweging haloten ljgt in de RWN zelfen wees op de 
‘ruime’ verliestermijn van den jaar en de ‘relatjefeenvou- 
dige’ mogeljjkheid om het Nederlanderschap te behouden 
door op tijd het paspoort te verlengem-i Anderzijds was het 
volgens de Afdeling niet uitgesloten dat de toetsing aan het 
evenredigheidsbeginsel een afweging per individueel geval 
verelst. 

Als gevolg boog het Hv] EU zich in het Tj ebbes-arrest over 
de vraag van de Afdeling of het van reckmvegt verlies van 
het Nederlanderschap zich verdraagt met het Unierecht, 
met name met de artikelen 20 en 21 VWEU.m In het Rott- 2- 
mann-arrest overwoo g het HvJ EU dat het rechtmatig is dat 
een lidstaat de bij zondere band van solidariteit en loyali- 
teit tussen hem en zijn onderdanen, evenals de wedetkerig— 
heid van rechten en plichten die de grondslag vormen van 
de nationaliteitsverhoudjng, wil beschermen.11 Volgens 
het HvJ EU moet de nationale rechter wel nagaan of de 
gevolgen van het besluit tot intrekking van de nationaliteit 
in overeenstemnfing zijn met het evenredigheidsbeginsel 
vanuit het oogpunt van het Unjerecht, mast dc toetsingm d8 
emredtgheid aan het nationals: mitt.” In die Enropese evenne- 
digheidstoets moet ook rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid voot de bettokkene om zijn vroegere nationa- 
liteit terug te krij gen.13 

Het indienen van een aanvraag binnen detennfin is niet voldoende om detennijn te 
stuiten. 
Minderjafigen behouden de Nederlandse nationaliteit. zolang een van nun ouders 
Naderlander is. 
Kamarsmkken H 1931. 1694?. 3-4. p. 20. 
Vastejurisprud entie under verwijzing naar de arresten van de Hoge Rand van 19 
deeember 2003. ECLI:N L:HR:2003 :AL8544 en van 16 september 1994. nr. 8488. 
NJ 1995. 563. 
Eeboren Canadees. Nederlander sinds gebnone. laatsie Nedarlandse paspoorl 
afgegeven op 9 rnei 2003. 
Geboren en getogen Nedarlander. woonachtig in Zwitserland en Zwimer Binds juli 
1988. laaiste Nederlandse paspoorl afgegeven op 10]uli 2000. 
Geboren en getogen Iraanse. Naderlander Binds 3 september 1999. laatste 
Naderlandse paspoort afgegeven up 6 oktober 1999 en woonachtig in Iran sinds 
2002. 

8 Geboren en getogen Zwitserse. Nederlandse sinds geboorte. als minderjarige 14 
bijgeschreven in moeders paspoorl. laamte afgegeven op 10juli 2000. meerderjarig 15 
op 13 april 2013. 16 

9 ABRVS 19 april 201'}. ECU:NL:RVS:201?:109B. no. 17.2. 1'." 
10 HVJ EU 12 maarl 2019. C—221I1'I. ECU:EU:I2:2019:189. (Hm): ABRVS 19 apfil 

201'}. ECU:NL:RVS:201'}':109B. 13 
11 Roflmfln. Lo. 5153. 19 
12 Roflmfln. no. 55. 20 
13 Roflman. no. 56. 21 

184 20204 AE-MR 

In het Tjebbes-arrat acht het HvJ EU het rechtmatig dat 
een Iidstaat ean uitgaat dat de nationaliteit de uindruk- 
king is van een efiectieve band tussen de onderdaan en 
de lidstaat en dat een lidstaat aan het ontbreken van een 
efleaieve band het automatische verlies van de nationali- 
teit van een Unieburger verbindt.14 Eveneens rechtman‘g 
is het volgens het Hv] EU om met het verlies van de nafi- 
onaliteit van de minderjarige de eenheid van nationali- 
teit binnen het gezin te willen beschermen.15 Maar 00k bij 
van rechtsvvege verlies moeten de nationale autoriteiten en 
rechterlijke insmnties in het individuele geval nagaan of de 
gevolgen van het verlies van het burgerschap van de Unie 
en de daarbij behorende rechten, in overeenstemming zjjn 
met het Europese evenredjgheidsbeginsel. Het verlies van 
rechmvvege is volgens het HvJ EU onevenredjg indien de 
nationale voorsehriften het 0p geen enkel ogenbh'k moge- 
lijk maken de gevolgen van het nationaliteitsverlies nit het 
oogpunt van Unierecht in het individuele geval te toetsen 
en als de nationaliteit niet met terugwerkende ktacht kan 
worden herkregen.16 
Anders dan het Hv] EU lijkt aan te nemen, laten de RWN 
en de Nederlandse rechtspraktijk dit niet toe.” De Afdeljng 
acht artike1151id 1 under c RWN dan ook in strijd met het 
Unierecht. De bevoegdheid van de minister om de gevolgen 
van het nationaliteinsverlies in het individuele geval te 
toetsen en de mogelijkheid om het Nederlandetschap terug 
te krij gen Ieidt de Afdeling afuit de rechtstreekse werking 
van artikel 20 VWEU.“ 

Welke omstandigheden betrekken in 
evenredigheidstoets? 
Uit het Tjebbes-atrest volgt dat als het verlies van deNeder- 
landse nationaliteit tot gevolg heeft dat het burgerschap 
van de Unie en de daarbij behorende rechten verloren gaan, 
een volledige beoordeling van de persoonlijke omstandjg- 
heden moet plaatsvinden om te bepalen of de gevolgen van 
het verlies ujt het oogpunt van het Unierecht niet oneven- 
redjg zijn.19 
Voor de evenredigheidstoets zijn volgens de Afdeh'ng alleen 
de gevolgen die in de sfeer van het Unierecht liggen rele— 
vant. De Afdeljng wijst in navolging van het HvJ EU naar de 
door het Handvest gewaarborgde rechten, in het bij zonder. 
het recht op eerbiediging van het familie en gezinsleven 
(artikel 7 HV) in samenhang met het belang van het kind 
(arlikel 241id 2 HV} en de ujtoefening van het recht van vrij 
verkeer en verblijf op het grondgebied van de EU—lidslaten 
en de mogeljjkheid daar heroepsaetjviteiten te vertichten.” 
Wat djt precies in de praktij k betekent en wanneer sprake is 
van onevenredigheid, blijft onduidelijk. 
De gevolgen moeten zich volgens het HvJ EU in ieder geval 
concreet hebben voorgedaan of redelijk voorzienbaar zijn. 
Niet bedoeld zijn de gevolgen die hypothetisch zijn of 
waarvan niet vaststaat dat zij zich zullen voordoen.“1 De 
Afdeling vindt het bijvoorbeeld redelijk voorzienbaar dat 

fiebbes. no. 39. 
fiebbes. no. 35. 
Hobbes. no. 41. 42. 
Zia hierover het arlihelvan H. de Vuer. ‘T jebbas tegenover de Nederlandse 
rechtspraktijk'. in:A&MR 2019. afl. 10. p. 426—431. 
ABRv‘S 12 februari 2020. m. 11.1. 
Hobbes. no. 44. 
ABRv‘S 12 februari 2020. to. 11.2; mom. no. 45-46. 
Hobbes. no. 44. 
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eenjangvalwassenevanbijna 18jaarza11gaansrnderenin 
een Europese lidsraat. Het is aan de oud—Nederlander om 
de gevalgen van her verlies van het Nederlanderschap re 
anderbauvven.“2 

Een redelijk vaarzienbaar gevalg dat zau 
maeten warden meegewagen is valgens de 
Afdeling bijvaarbeeld dat een jangvalwassene 
van bijna 18 jaar zau gaan studeren in een 
Europese lid staat. 

28 
29 

Her Hv] EU benadrukre verder dar oak individueel geroersr 
moer warden of iemand afsrand kan doen van de andere 
narianaliteit en of cansulaire bescherming nag magelijk 
is.23 De Afdeling heefr deze belangrijke punten laren liggen. 

Nationale evenredigheidstoets? 
Her Hv] EU heeft zich logischerwijze heperkt tot de 
gevalgen van het verljes van de Eurapese rechten. Maar 
dit betekenr njer dar Nederland zich haefr re heperken tor 
her verlies van Eurapese rechren in her anderzaek naar de 
gevalgen van het nationalireirsverlies. Oak de gevalgen van 
evenredjgheid naar narionaal rechr en andere algemene 
beg-inselen van behaarlijk besruur zauden maeren warden 
meegewogen. Dit volgr nit her Rr3{interim-arrest24 en her 
TijebEm—arresr25 en is vaar war berrefr de inrrekking van het 
Nederlanderschap door de Afdeling hevestigd.26 Waarom 
zan dat bij auromarisch verlies van her Nederlanderschap 
anders zijn? 
Met de verliesbepaling beaagde de wergever de efl’ecn'eve 
band van Nederlanders met her Koninkrijk te waarbar- 
gen.27 Her mu in dar lichrjuisr voor Nederlanders die nag 
steeds een aanroonhaar eFfectieve band hebhen met Neder— 
land, ma gelij k moeten zijn om her Nederlanderschap re 
behauden. Oak her Hv] EU avenveegt zas gezegd dat een 
verliesbepaling waarbij her nationalireitsverlies gesraeld is 
ap her onrbreken van een effectieve hand met de Iidstaar, 
rechunarig is.28 
De wergever veronderstelr echrer dar de band met Neder— 4- 
Iand in her algemeen na tienjaar verbljjf in her buiten— 
Iand van geen of geen wezenlijke herekenis meet is.” 
Dit lijkr de Afdeljng nag eens re hevmtigen in de verwij- 
zingsuitspraak van 19 april 2017. De Afdeling merkre op 
dat de verljstermijn van rienjaar ruim is en dar her rela— 
rief eenvondig is am her Nederlanderschap re behanden 
door op rijd her paspoort re verlengen en rerug re krij gen 

ABRVS 12 februari 2020. no. 11.2. 
Tjabbes. La. 46. 
HVJ EU. 2 maarl 201D. ECLI:EU:E:201IJ:104. I'.D. 54—56. 
HVJ EU. 12 maart 2019. ECLI:EU:C:2019:189. no. 30—32. 40—42. 44—45. 
ABRVS. 1'? april 2019. ECLI:RVS:NL:2019:990. no. 8.1: ABRVS. 24 apl'il 2019. 
ECU:RV5:NL:2IJ19:1318. m. 5.1. 
De Mernarie van Taelichting stelde: 'Indien de au ders zich buiten het Kaninkrijk 
vestigen of van meet af aan gevestigd zijn. zal dat meestal zijn in het land waarvan 
de auder die niet de Naderlandse natia naliteit bezit anderdaan is. Het kind wardt 
daarapgevaed en blijfl erveelal oak na her bereiken van de meerdeljarigheid 
wanen. De Nederlandse natianaliteit. za deze aoit betekenis heefl gehad voor de 
betrakkene. verliest zijn beteke nis voor hem. Weliswaar Iran hfi afstand doen van 
het Nederlanderschap. dach net is niet zelner datvan die magelijlcheid ward! gebruik 30 
gemaaltt'. Kammkken H 1981. 169417. 3—4. p. 13—19. 31 
Tjabbes. rn. 39. 32 
Kamastukken H199'H93. 25891. 3. p. 16. 33 
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via een optiepracedure. War dar beIIefr achrne de Afde- 
ling her auramadsche verlies in overeensremming met her 
evenredigheidsbeginsel.“ 

De Afdeling averweegt nu dar nier relevant is of de heIIok- 
kene een srerke verbandenheid voelt met Nederland, 
contacren anderhoudr met vrienden in Nederland enjaf 
de Nederlandse mal beheersr. Deze argumenren hebben 
immers nier direct te maken met her Unierecht. Volgens 
de Afdeling is een individueel anderzaek naar de effecrieve 
band met Nederland dus nier aan de orde. Dit blijft roch een 
zeer merkwaardig srandpunt en valt slecht re rij men met 
dewetsgeschiedenis van de RW'N en de daelstelling van her 
behond en verlies van her Nederlanderschap mals die in de 
RWN is geregeld. 
Andere aureurs hebben revens apgemerkt dar de aanname 
dar de efi'ectieve hand met Nederland na tienjaar auto- 
matisch wardr verbraken, nier re valgen is 315 regelijker— 
tijd wordr aangenamen dar de efiectieve band met die 
andere nationalireit voor altijd bljjfr besraan.31 Bavendien 
is her verlengen van een paspoort nier averal eenvoudig 
en her njer rijdig verlengen nier zonder meet re wijten aan 
betrokkene. I—[ierbij is her oak van belang re onderkennen 
dar persanen door de Nederlandse overheid regelmarig 
verkeerd warden vaargelichr aver hun narionafireirsposirie, 
dar zij door die anjuisre vaorlichring hun Nederlander— 
schap verliezen en dar her vaar velen van hen onmagelijk 
is om her Nederlanderschap via de opriepraaedure rerug re 
krijgen.32 
Als enkel de Unierechrelijke gevolgen een rol spelen in de 
evenredigheidsraers kan de scheve situarie anrsraan dar 
iemand die geen enkele band met Nederland heefr door 
een misgelopen baan in Duitsland her Nederlanderschap 
kan remgkrijgen, maar dar regelijkertijd een in Nederland 
gebaren en gerogen, Nederlandssprekende bejaarde dame 
die net re laar haar paspoort verlengr en geen afsrand kan 
doen van haar andere nationaljreir, njer als Nederlander kan 
srerven. Nier de handen met Nederland maar her rechr op 
vrij verkeer in de EU is valgens de Afdeling leidend bij de 
mogelijkheid am her Nederlanderschap rerng re krijgen. 

Beoordelingsmoment 
In her Tj ebbes—arresr overwaag her Hv] EU dar de gevolgen 
van her nationaljteirsverlies moeren warden anderzocht bij 
een aanvraag om een paspoort of ander document waaruir 
de nationaliteit blijkr.33 Concrerer heefr her Hv] EU zich 
niet over her beaardelingsmomenr ujrgelaren. 
De Afdeling valgt her standpunr van de minister dar moer 
warden gekeken naar de Unierechrelijke geval gen die zich 
daadwerkelij k vaardeden of redelijk vaarzienbaar waren op 
her moment van her versrrijken van de rienjaarsrermijn. De 
Afdeling wil hiermee vaarkomen dat alle gevalgen die zich 
aair in her leven van een oud—Nederlander hebhen voor- 
gedaan maeren warden anderzochr en dar mensen steeds 
apnieuw een aanvraag indienen am hun siruatie onder her 
Unierecht re brengen en de evenredigheid van dar moment 
re laren raeisen. Dir zou volgens de Afdeling ren kosre gaan 
van de rechtszekerheid. 

ABRVS 19 april 201'}. ECU:NL:RVS:201'.7:1IJ9S. m. 1?.2. 
Dcer.A&MR 2019I10. p. 430_ 
Idem. p. 430. 
Tjebbes. rn. 42. 
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De Afdeljng doelt hier kennelijk op de rechtszekerheid van 
het bestuur. Want hoe wordt hiermee de rechtszekerheid 
gediend voor mensen die er pas najaren, 0f decennia, achter 
komen dat zij hun Nederlandse nati0nah‘teit zijn verloren? 
Ofvoor mensen die het niet lukt om hun Nederlandse 
paspoort tijdjg te verlengen? Ofvoor burgers die door de 
Nederlandse vertegenw0ordiging verkeerd zij n voorge- 
licht.3 Het is bekend dat veel mensen njet wisten dat zij hun 
nationaliteit automatisch zouden verliezen aJs zij binnen 
tien j aar niet 0ver een Nederlands pas poort beechikten.“ 
Tot 1 april 2003 konden Nederlanders in Nederland geboren 
immers niet 0p grond van de tienjaarsverliestermijn hun 
Nederlanderschap verljezen. 
De gebrekkjge of ronduit verkeerde voorlichting zoo in 
ieder geval bij de in Nederland geboren Nederlanders 
moeten warden betrokken in de evenredjglzleidstoetsfi5 
Pas op het moment dat zij een aanvraag om een paspoort 
indienden, kwamen zij erachter dat zij hun Nederlander— 
schap waren verloren. Bar was bovendjen het moment 
waarop zij hun Nederlandse paspoort nodig hadden en 
aanspraak maakten op hun Europme hurgersehapsrechten. 
0p dat moment waren de gevolgen van het verlias mogelijk 
onevenredjg. Op dat moment zou dan oak getoetst moeten 
warden. 
Onduideljjk is bovendien wat de Afdeling precies versmat 
onder het moment van verlies? Is het beoordelingsmoment 
beperkt tot de dag van verlits of kan dit oak enkele weken, 
maanden of zelfs jaren rand dit momentbeslaan? 

Dat een individ ueel onclerzoek naar de 
band met Nederland volgens de Afdeling 
niet aan de orde is, is merkwaardig gezien 
de wetsgeschiedenis van de RWN en de 
doelstelling van behoud en verlies van 
Nederlanderschap. 

Overigens lijken de Naderlandse autoriteiten ervan uit te 
gaan dat alleen bij nationaliteitsveflies vanaf 2013 een even- 
redigheidstoem nodig is.36 Dit ijkt echter in zijn geheel 
niet nit het Tj ehbes—arrtst van het HvJ EU, noch uit de 
nitspraak van de Afdeling en is oak m'et logisch. Nederlan— 
ders kunnen a1 vanafhet onmtaan, bij de ondertekenjng van 
het Verdrag van Maastricht 'm 1992, automatisch hun Unle- 
burgerschap verliezen. Bij verlias voor 2013 is een evenre- 
digheidstoets dus oak vereist. 00k het terugkrijgen van het 
Nederlanderschap voor 2013 is evengoed mogelijk. Noch het 
HvJ EU, noch de Afdeling hebben de terugwerkende kracht 
in de tijd beperkt. 

34 Nationale ombudsman. Rapport Parties Nededmderscnap 'En teen was ikrnfin 
Nededanderschap limit.-. Rapport naar aanleiding van klachten over het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninlo'ijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandsa 
ZakErI. 2016/145. 10 me] 2016. 

35 De Groot. 'Reohtsonze kerheid in het nationaliteitsreoht'AMR 201940. p. 422. 
36 Rijksoverheid. ‘Uilspraak Raad van State over Unierecht oud~Nederlanders’. httpsu’,’ 

bil.ly,'2K'}'0FLu. geraadpleegd op 2a3-2o2o. 
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En nu? 
Tjebbes”, Koopman“, Saleh Abady” en Dubomc‘° verIoren 
allen in 2013 de Nederlandse nationaliteit. Na het Tjeb- 
bee-arrest zijn nag twee zaken aan het hoger beraep 
toegev0egd; betr0kkenen in die zaken verl0ren hun Nader- 
landerschap in 2013 en 2015."1 
De Minister van Buitenlandse Zaken moet vol gens de Afde- 
ling in de komende maanden onderzoeken, op grand van 
stukken en informatie die de betrokkenen aanleveren, 0f 
er op het moment van verlies sprake was van onevenredige 
gevolgen van het nati0na1iteitsverlies nit het oogpunt van 
het Unierecht. 
Alle betrokkenen zullen met bewijsstukken moeten 
aantonen dat zij op het verh‘esmoment onevenredige belem- 
meringen ondervonden in het onderhouden en ontwik- 
kelen van hun gezins— en beroepsleven in Nederland of 
Europa. Drie van de betrokkenen hebben de Zwitserse nati- 
onafiteit. Nu de evenredigheid volgens de Afdeling getoetst 
moet warden vanitit een strikt Um'erechtelijk perspectief, 
en de effectieve band met Nederland van andetgeschjkt 
belang is, is het moeilijk voor te stellen dat zij hun Nader- 
landerschap kunnen temgkrij gen. A15 Zwitsers behouden 
zij immers grotendeels dezelfde rechten. Voor de Canadtse 
Tjebbes en de Iraanse Saleh Abady ziet de evenredigheid- 
stoets er toch we] wat anders uit, omdat beiden niet zonder 
verblijfsvergunnjng in Nederland en de EU mogen wonen 
en werken, terwij] Iraniérs oak nog een visum nodig hebben 
om de EU in te mogen en zij geen afstand kunnen doen van 
hun nationaliteit. 
Gezien de restrictieve ujtleg door de Afdeling van de even- 
redjgheidst0ets, het specifieke beoordelingsmoment en 
de bewij slast voor 0ud-Neder1anders, verwachten wij dat 
slechts zeer beperkt zal worden vastgesteld dat het verlies 
van het Unieburgerschap onevenredjg was en het Nader- 
landerschap mdoende met terugwerkende kracht kan 
warden herkregen. Wij hopen echter dat de wetgever de 
aangekondigde wijziging van de RW'N zal aangrij pen om 
de verliesbepaljngen niet alleen 'm overeenstemming met 
het Unierecht te brengen maar ook om een nationale even- 
redjgheidstoetsing en een ruimere optiepracedure mogelijk 
te maken.“2 Wij zijn van mening dat in deze evenredigheid- 
stoets ook geboorte in Nederland, de eFfectieve hand met 
Nederland evenals verkeerde of gebrekkige voorljchting van 
de overheid, de [on)mogeljjkheid om het Nederlanderschap 
te herkrij gen, de onmogeljjkheid van het verlies van de 
andere nationaljteit, het verlies van consulaire beschetmjng 
en algemene beginselen van behoorlijk bestmtt moeten 
warden betrakken.43 4 

Gaboren Canadees. Naderlander sinds geboorte. laatste Nedarlandse paspoort 
afgegevan op 9 mei 2003. 
Gaboren en getogen Nedarlander. woonachtig in Zwitserland en Zwitser Binds juli 
1988. laatste Nedarlandse paspoort afgegeven op 10juli 2000. 
Gaboren en getogen Iraanse. Naderlander sinds 3 september 1999. laatste 
Naderlandse paspoort atgegeven op 6 oktober 1999 en woonachtig in Iran sinds 
2002. 
Gaboren en getogen Zwitserse. Naderlandse sinds geboo rte. als minderjarige 
bfigeschreven in moeders paspoort. laamte afgegevan op 10juli 2000. meerderjarig 
op 13 april 2013. 
In Nedarland geboren. genaturaliaeerd tot Zwitser. woonachtig in deVarenigde 
Staten zonder Nederlands paspoort: en Marokkaanse. geboren en getogen in 
Naderland. genaturaliseerd tot Nedarlandar en sinds februari 2005 woonachtig in 
de Verenigde Staten. laatste Nederlandse paspoort afgegeven in 2002. 
Bijvoorbeeld een 'spijtoptantenregeling' als optiemogelijkheid voor oud- 
Naderlanders om het Naderianderschap terug te krijgen zoals ward aanbevolen 
doorde Ombudsman in 2015. zie oak de eerder aangehaalde De Groot 2019 en De 
Voer 2019. 
Naar analogie van hetgeen het HvJ EU in het Rottmnnarrest ovenvoog. to. 55. HvJ 
EU. 12 maarl 2019. EEU:EU:C:2019:139. punt 30-32. 4042. 4445 an 0.3. De 
Grout. AME 201940. 0. 425. 


