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Voorwoord

Bij de afronding van een proefschrift slaakt menig auteur, en met deze diens
omgeving, een zucht van verlichting. Hoewel ik met plezier en veel interesse aan
het onderzoek heb gewerkt, gaat het voorgaande in mijn geval zeker op. Het
moment van afronding was dan ook zeer welkom. Gedurende de laatste jaren heb
ik wel het gevoel gehad in een permanente Staat van efficiency-operatie te verke-
ren, er mocht vooral geen tijd verloren gaan.
Het moment van afronden betekent tevens het moment van het uitspreken van een
dankwoord. De meest geeigende plaats daarvoor is het voorwoord van het uiteinde-
lijke boek.

Graag wil ik een ieder die gedurende de totstandkoming van het boek een bijdrage
daaraan heeft geleverd daarvoor bedanken. Mijn dank gaat uit naar degenen die mij
door mentale steun te leveren deden voortschrijven. Tevens geldt mijn dank
degenen die meer daadwerkelijke bijdragen leverden door behulpzaam te zijn bij
het opsporen van literatuur en jurisprudentie, door vragen te beantwoorden, door
mee te (moeten) lezen en te becommentarieren. Iedereen bedankt voor de inzet!
Wat betreft de meelezers zijn er kleine en grote slachtoffers. De meesten waren
betrokken bij een bepaald onderdeel; een enkeling heeft aan de ontwikkeling van
het hele boek deelgenomen. In het bijzonder mijn promotor, Prof. mr G.R. de
Groot wil ik danken voor de opmerkingen die hij naar aanleiding van mijn schrijf-
sels maakte. Van zijn hand is de Duitse vertaling van de samenvatting. Ook de
tweede vertaler, mevrouw L. Rayar, ben ik dankbaar voor haar bereidheid om de
samenvatting in het Engels te willen vertalen. Een boek is het pas geworden nadat
mevrouw M. van Woerden zieh erover had ontfermd. Alle mooie lay-out is aan
haar te danken.
Dankbaar ben ik ook de vakgroep Staat en Politiek van de faculteit Bestuurskunde
aan de Universiteit Twente, die mij in de gelegenheid heeft gesteld het onderzoek
te voltooien. Zonder de ruimte die mij daar is geboden, was het boek waarschijn-
lijk nooit versehenen.

Enschede, 29 februari 1996
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Inleiding en probleemstelling

0.1 Inleidende opmerkingen en probleemstelling

Voor de meeste mensen zal de vraag of zij een nationaliteit bezitten en zo ja, welke
nationaliteit, niet veel moeilijkheden opleveren. Maar behalve dat het voorkomt dat
een persoon geen nationaliteit heeft, komt het evenzeer wel voor dat het bezit van
een bepaalde nationaliteit onzeker is. Het is de opzet van dit boek om tc onderzoe-
ken welke rechtsregels van invloed zijn op de vaststelling door de rechter van de
nationaliteit in het geval dat sprake is van nationaliteitsonzekerheid of nationaliteits-
betwisting. Het onderzoek spitst zieh daarbij toe op de vraag naar het voor dc
rechter bij zijn beoordeling toepasselijke proces- en bewijsrecht.

Nationaliteitsonzekerheid kan vanzelfsprekend voorkomen met betrekking tot
iedere nationaliteit die bestaat. Een zodanige onzekerheid kan ontstaan indien de
interpretatie van een nationaliteitsregeling onzeker blijkt of wanneer de regeling een
onvoorziene leemte vertoont. Maar ook kan onzekerheid over het bczit van een
nationaliteit ontstaan in het geval dat de feitelijke omstandigheden die leiden tot
nationaliteitsverwerving of verlies niet duidelijk zijn vast te stellen. Met dit laatste
punt is de bewijsrechtelijke dimensie in het nationaliteitsrecht aangesneden. Het
bewijsrecht ten aanzien van de vaststelling van de nationaliteit is een sinds lang
onderbelichte materie. In de Nederlandse literatuur is tot op heden slechts minimaal
tot geen aandacht geschonken aan de bewijsrechtelijke aspecten van het nationali-
teitsrecht.

Nationaliteitsbeoordeling zal in vele gevallen primair plaatsvinden op ambtelijk
niveau. In de meeste gevallen zal het daarbij blijven. In dit boek wordt dit aspect
van de vaststelling niet over het hoofd gezien, maar de nadruk in het onderzoek ligt
op de nationaliteitsvaststelling door een rechterlijke instantie. Met betrekking tot
die rechterlijke vaststelling van de nationaliteit vormt de vraag naar het toepasselijk
procesrecht en bewijsrecht de leidraad in het onderzoek. Ter aanduiding van het
proces- en bewijsrecht dat betrekking heeft op rechterlijke nationaliteitsvaststelling
is wel het begrip/ormee/ /uzr/o/uz/Z/e/toric/if geintrodueeerd.'

De vraag naar het door rechterlijke instanties toegepaste proces- en bewijsrecht
bij de beoordeling van het bezit van de nationaliteit staat in het onderzoek centraal.
Door middel van de onderhavige Studie wordt getracht een antwoord te geven op
de vraag vvW&e rege/j Aef/orme/e /uz/<0/ia//te/torec/i/ fteva/.

Tegenover het formele nationaliteitsrecht kan het materiöle nationaliteitsrecht
worden geplaatst. Het materiele nationaliteitsrecht bevat de verwervings- en
verliesgronden voor een bepaalde nationaliteit. Het in het middelpunt plaatsen van

De Groot/Tratnik, Nationaliteitsrecht, i.h.b. Hoofdstuk 8 daarvan.



het formele nationaliteitsrecht betekent overigens niet dat in het onderzoek het
materiele national iteitsrecht afwezig zou zijn. Waar dat nodig is voor het begrip
van het betoog komt het materiele nationaliteitsrecht aan bod en wordt daarop
dieper ingegaan. Het is echter niet de bedoeling een uitputtende verhandeling te
geven inzake materiele nationaliteitsrechtelijke rechtsregels.

Op grond van hetgeen hierboven is opgemerkt, is ten behoeve van het onderzoek
een voorlopige probleemstelling geformuleerd. Deze voorlopige probleemstelling
luidt: we/Are proc«r^c/i^////:e en 0eH7y.srecAre/(/A:e rege/s 5pe/^/i een ro/ o/y Art in
recAre vartrfe/Zi/i va/i Art tezi/ van

Een ander aspect van het onderhavige onderzoek is dat het een studie betreft die is
gebaseerd op een rechtsvergelijkend onderzoek naar een tweetal rechtsstelsels. Ten
einde het onderzoek binnen de perken te houden en niet te laten uitmonden in een
encyclopedische vorm is gekozen voor een onderzoek naar een tweetal nationalitei-
ten. De twee rechtsstelsels waarop de navolgende hoofdstukken zijn gebaseerd, zijn
het Nederlandse en het Duitse. De keuze voor een onderzoek binnen het Neder-
landse rechtsstelsel ligt, voor een onderzoek verricht door een in het Nederlandse
recht geschoolde jurist, voor de hand. De keuze voor het Duitse recht vraagt echter
om een meer expliciete verklaring. Enerzijds ligt aan die keuze de toegankelijkheid
van de taal en de bronnen ten grondslag. Anderzijds is van het Duitse recht bekend
dat dit, vooral waar het betreft het administratief procesrecht systematischer is
opgebouwd dan het Nederlandse.* Deze systematischere opbouw leidt wellicht tot
interessante conclusies bij een vergelijking met het Nederlandse recht.

Naar aanleiding van het zoeven gestelde kan de probleemstelling meer worden
aangescherpt. De definitieve probleemstelling wordt dan: weMre procesrecAre/yAre en
ftevv/yyrecAre/zyAre rege/5 z(//i va/i roepa&H/ig //i Aerz/y Art Nerfertonrfye recAr, Aerz/y
Aer Du/tte recAr, o/y Art door de recAfer vatfrfe/7en va/i Aer oeztY van de nariona/i-
re/7.

Uit de hierboven geformuleerde probleemstelling volgen vier onderzoeksvragen. De
eerste onderzoeksvraag luidt: we/A:e procesrecAre/7/A:e rege/s z/yn van foepaf^mg toy
Aer door de recA/er vajtofe//en van de Neder/and^e na/iona/ife/r? De pendant
daarvan met betrekking tot het Duitse recht luidt dan: we/Are procesrecA/e/zyAre rege£s
z//n van toe/wws/ng o/y Aer door de recArer vajr^re/Zen van de Du/we nar/o/uz/ire/r?
De twee onderzoeksvragen met betrekking tot het bewijsrecht luiden achtereenvol-
gens: we/Are oe>v//5recAre///A:e regek z//n van roepa55ing ft/y Aer door de recArer

van Ae/ oez/r van de Neder/andse /lar/o/uz/ireir? En: we/Are tewj/jrecAre-
regefe z/yn van roepasi/ng ft/y Aer door de recArer vasme/Ven van Aer frezi'r van

de Du/rse

* AI kcnt sinds kort het Nederlandse bestuursrecht als gevolg van dc inwerkingtreding van de Algemene
wet bestuursrecht een zekerc stroomlijning.



Over het belang van het bezit van een nationaliteit kan worden getwist. De praktijk
laat echter zien dat het in het algemeen eerder nadelige dan voordelige gevolgen
voor de betrokken persoon heeft indien blijkt dat hij of zij geen nationaliteit bezit
dan wel dat het bezit van een nationaliteit nlet kan worden vastgesteld.' Een
aanwijzing dat, althans in de ogen van de opstellers van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens uit 1948 van de Verenigde Naties, ter bescherming
van de menselijke waardigheid het bezit van een nationaliteit een bclangrijke
voorwaarde is, blijkt uit artikel 15 van de Universele Verklaring. Het artikcl stelt
dat aan ieder mens het recht toekomt een nationaliteit te verwerven/ Tevens stelt
het artikel dat een nationaliteit niet willekeurig mag worden ontnomen alsmede dat
het recht om van nationaliteit te veranderen niet kan worden ontzegd.

Tegen de bovengenoemde fraaie bepaling uit de Universele Verklaring is wel
aangevoerd dat zij een mooi beginsel weergeeft, maar dat geen mens daaraan in de
praktijk daadwerkelijk een nationaliteit ontleent.' Dit is een visie op de nationali-
teitsbepaling in de Universele Verklaring die ik alleen maar kan onderschrijven. De
nationale staten zijn nog immer grotendeels autonoom in het opstellen van de eigen
nationaliteitsregeling.' Verwerving en verlies van een nationaliteit wordt bepaakl
door het nationale recht, waaronder het nationale bewijsrecht, van de desbetreffen-
de Staat. *

Enige inperking in de autonomie tot regelgeving inzake de eigen nationaliteit
wordt gevonden in het Volkenrecht.* Een tweede beperking in de autonomie zou
afkomstig kunnen zijn van de Europese regelgeving en wordt wel gelezen in een
uitspraak van het Hof van Justitie.' In die uitspraak erkent het Hof de nationale
autonomie van staten ten aanzien van de eigen nationaliteitsregeling, maar stelt dat
de uitoefening van die autonomie "me/ z'mic/jMemirtg van /ie/
dient te geschieden.'"

' Vgl. Van Krieken, NILR 1979, p. 29: "(. )/A* q/ten /
' In gelijke zin art. S Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscrimina-
tie (verdrag in het kader van de Verenigde Naties; Trb. 1967, nr. 48). In het vcrlcngde hiervan stelt
art. 24 lid 3 Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO-verdrag, opgesteld
in 1966 in het kader van de Verenigde Naties; Trb. 1978, nr. 177): "£/* W/K/ ÄM/J /irt /rc/i/ *CTI
na//ona//7«7 /e wwrven." Art. 7 lid 1 Verdrag inzake de rechten van het kind (tot stand gekomen in
VN-verband in 1989; Trb. 1990, nr. 170) doet dit nog eens dunnctjes over: 7/e/ *;m/ /let/f vana/<fe
grfworte A*/ rec/if wn na«'o/ia//7ei7 fe verwrve/i."
' Zie De Groot, p. 28; Jessurun d'Oliveira, NJB 1990, p. 1024; Tratnik, p. 40 en 44.
' Zie Duijvendijk-Brand/Wortmann, p. 7; De Groot, Justicia 1993, p. 205; R. de Lange, Recht cn
kritiek 1995, p. 292 en 295; De Haas-Engel, p. 56; Heijs (II), p. 6.
' Jessurun d'Oliveira, NJB 1990, p. 1023.
' Een staat wordt geacht zijn nationaliteit niet toe te kennen aan bevolkingsgroepen in andere staten,
tenzij daarvoor gegronde historische redenen beslaan.
' Hof v. Justitie v.d. Europese Gemeenschappen 07.07.1992, NJ 1994, nr. 620. Een bepcrking die
derhalve slechts geldt voor staten die zijn aangesloten bij de Europese Unie.
" Zie De Groot, Justicia 1993, p. 206.



Een volgende beperking bestaat sinds geruime tijd uit het streven op internatio-
naal niveau om staatloosheid tegen te gaan. In het kader van dit streven zijn
multilaterale verdragen gesloten." Desondanks worden ook heden ten dage nog
veel mensen met staatloosheid geconfronteerd.

0.2 Plan van behandeiing ' • '

Het boek bestaat in eerste instantie uit twee delen. Ieder deel betreft het formele
nationaliteitsrecht van 66n onderzocht rechtsstelsel. Ieder deel vangt aan met een
historisch getinte introductie. Het volgende hoofdstuk betreft het procesrechi en de
plaats daarbinnen van de rechterlijke vaststelling van de nationaliteit. Ieder deel
kent als laatste een hoofdstuk over het bewijsrecht ter zake van de rechterlijke
vaststelling.

Door deze opbouw worden de vier uit de probleemstelling voorvloeiende
onderzoeksvragen elk in 66n hoofdstuk behandeld. De hoofdstukken 1 en 4 hebben
ten behoeve van respectievelijk het Nederlandse en het Duitse recht elk een
inleidende funetie. De onderzoeksvraag: we/te proceyrecnte/Z/te rege/s z(//J va/i
rocpas^mg ^(/ nef door de rec/jrer vas«re/7en van de yved"er/and.ye /uzfto/ia/zteif?
wordt behandeld in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt de vraag naar de bewijsrech-
telijke regels ter zake van het in rechte vaststellen van de Nederlandse nationaliteit
behandeld. Hoofdstuk 5 gaat in op de onderzoeksvraag: we/fce
rege/5 z//n va/i roepasw'/ig ft// ne/ door de recnter vastete//en van ae Du/tee
//r«f? De vierde onderzoeksvraag luidt: we/!te ftew(/sra:AfW(/te rege/s z(//i
/oepatfi/ig ft// ner door de rec«?er va5W/e//e/i van nef ft«z/7 van rf
r«Y? Deze vraag komt aan de orde in hoofdstuk 6.

In het afsluitende hoofdstuk vloeien de twee delen samen, en wordt ten aanzien
van de afzonderlijke rechtsstelsels conclusies getrokken. Tevens worden in dat
hoofdstuk de beide rechtsstelsels, voor zover het de vaststelling van de nationaliteit
in rechte betreft, vergeleken. • • • . - . . • .

" Bijv. het Protocol betreffende een geval van staatloosheid van 12.04.1930, gesloten te 's-Gravenhage
(i.w.t. voor het Koninkrijk op 01.07.1937); het Verdrag tot beperking der staatloosheid van 30.08.1961
te New York (een verdrag in Verenigde Naties verband; i.w.t. voor het Koninkrijk op 11.08.1985); de
Overcenkomst inzake beperking van het aantal gevallen van staatsloosheid van 13.09.1973 te Bern
(i.w.t. voor het Koninkrijk op 19.05.1985). De bovengenoemde verdragen zijn opgenomen in de editie
Schuurman & Jordens, Nationaliteitswetgeving (1994) nr. 209. Vgl. art. 7 lid 2 Verdrag inzake dc
rechten van het kind (Trb. 1990, nr. 170, VN-verdrag van 20.11.1989; het Koninkrijk is partij (art. 1
Rijkswet tot goedkeuring v.h. verdrag, Stb. 1994, 862; i.w.t. voor Nedcrland op 08.03.1995 (Trb.
1995, nr. 92).



« i

0.3 Verantwoording van het Nederlandse onderzoeksmateriaal

Ten behoeve van het onderzoek is naast de algemeen toegankelijke rechtspraak en
literatuur mede gebruik gemaakt van niet gepubliceerde uiisprakcn van de arrondis-
sementsrechtbank te 's-Gravenhage. In totaal zijn ten behoeve van het jurispruden-
tieonderzoek vierenvijftig vaststellingsbeschikkingen, waarvan een groot deel
ongepubliceerd, van de rechtbank 's-Gravenhage bestudeerd. Daarbij gaat het om
twaalf beschikkingen waarin de verzoeker niet-ontvankelijk is verklaard. Als gevolg
hiervan resteert aan beschikkingen waarin een oordeel wordt gegeven aangaande
het Nederlanderschap van de betrokkene minder dan het genoemde getal van
vierenvijftig. Aan materiele eindbeschikkingen heb ik tweefinveertig beschikkingen
bestudeerd.

Vanwege het feit dat het bij deze jurisprudentie vaak gaat om ongepubliceerde
rechtspraak heb ik mij ter ondersteuning van mijn betoog genoodzaakt gezien
veelvuldig gedeelten uit deze rechtspraak integraal over te nemen in de eigen tekst.

De beschikkingen van de rechtbank in Den Haag die ik in dit onderzoek heb
verwerkt, stammen grotendeels uit de periode 1986-1989, een periode die geken-
merkt kan worden als de beginfase van de vaststellingsprocedure ingevolge artikel
17 Rijkswet op het Nederlanderschap. Over de periode daarna beschik ik over wat
minder beschikkingen, waaronder verhoudingsgewijs wat meer gepubliceerde
uitspraken, maar ook ongepubliceerde.

Voorts heb ik ten behoeve van het onderzoek naar de totstandkoming van een
procedure die rechtstreekse vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap
beoogt, gebruik gemaakt van ongepubliceerde documenten uit het archief van het
ministerie van Justitie.

0.4 Veranrwoording van het Duitse onderzoeksmateriaal

Voor het onderzoek naar het Duitse recht is gebruik gemaakt van algemeen
toegankelijke literatuur en jurisprudentie. Wat de jurisprudentie betreft gaat het
steeds om in de vakbladen gepubliceerde rechtspraak.
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Hoofdstuk 1

Inleidende opmerkingen betreffende het Nederlandse
nationaliteitsrecht

1.1 Inleiding

Zoals is opgemerkt in paragraaf 0.1, is het de opzet van dit boek beantwoording te
vinden van de onderscheidenlijke vragen naar het toepasselijk procesrecht en het
toepasselijk bewijsrecht indien het betreft de vaststelling in rechte van het bezit
door een natuurlijke persoon van de Nederlandse nationaliteit. Het kan daarbij ook
gaan om de vaststelling in rechte dat de betrokken persoon niet in het bezit is van
het Nederlanderschap. Ter zake van de nationaliteitsvaststelling is het van belang te
beseffen dat deze vaststelling slechts een momentopname is. Wat dat betreft kan
een vergelijking worden gemaakt met bijvoorbeeld het eigendomsrecht; de situatie
op een bepaald moment kan verschillen van verleden 6n toekomst.

In paragraaf 0.1 is tevens reeds opgemerkt dat aan het materiöle nationaliteits-
recht niet meer aandacht zal worden geschonken dan strikt noodzakelijk is voor het
begrip van het betoog. Wei volgt hieronder een korte opsomming van de belang-
rijkste regelingen waarin in de loop van de tijd het voornaamste materiöle nationali-
teitsrecht is opgenomen. Voor besprekingen van het vigerende materiele nationali-
teitsrecht verwijs ik hier naar de literatuur op dit gebied.'*

De voornaamste wettelijke regeling die heden ten dage inzake de Nederlandse
nationaliteit geldt, is de /fr/tower op to /vVoV/Va/u/erycAa/?." Voor de tijd daar-
voor zijn bovenal noemenswaardig de Wer van 72 aecem/?er 7592, 5ftb. 268, op to

en to /ngezerevwc/rap en de direkte voorganger daarvan, de Wer
2&yten 7M/(/ 7 £50, Sr£. 44, ter «/rvoermg va/i art. 7 o'er Gro/idwer. Nog

verder in het verleden kan voor het eerste blijken van datgene wat reeds dan als to
Afofer/a/Kferyc/wp zou mögen worden omschreven, voor de periode 1838-1893
worden gewezen op de artikelen 5 tot en met 12 van het toenmalige Burgerlijk
Wetboek."

'* Uitgebreid: De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht; De Groot/Tratnik, a.w.; Zilverentant
e.a., losbl. uitgave Nationaliteitswetgeving. En in het kort: Van Duijvendijk-Brand/Wortmann, p. 7-10;
Koens, p. 1-24; Kortmann (I), p. 377-380; Schrijvers/Smeets. p. 35 en 36.
" Rijkswet van 19.12.1984, Stb. 628. Inwerkingtreding, m.u.v. hoofdstuk 6 RWN, op 01.01.1985.
" De am. 5 tot en met 12 BW 1838 zijn pas in 1893 (Stb. 1892, 268) vervallen bij de inwerkingtreding
van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Wet Ned. 1892). Sinds 1850 zijn zij
tegelijkertijd met de Wirt von <fen 28»CTI /u/y /S50, Sfft. 44, fcr «/rvom/ig va/i art. 7 rfer Gro/idw« van



Naast de hier genoemde wetten hebben in de loop der jaren ook diverse andere
wetten en wettelijke regelingen het materiele nationaliteitsrecht beinvloed. Ook
verdragen zijn voor het materiele nationaliteitsrecht van belang. In het recente
verleden heeft bijvoorbeeld een groot aantal personen het Nederlanderschap
verloren op grond van de Toesc/itf/d/ngsovertftfrtArortwr /rtzate /za/io/ta/ite/te/t,
ges/ote/i /«55?/i A/«fer/a/u/ e/i S«ri>wme." Ook zijn er velen die op grond van deze
Toescheidingsovereenkomst de Nederlandse nationaliteit hebben herkregen. In een
enkel geval kan het Nederlanderschap zijn verworven op grond van de Toeschei-
dingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname."

Het Nederlanderschap, en derhalve mede de wettelijke regeling ervan, is
overeenkomstig artikel 3 Statuut voor het Koninkrijk een aangelegenheid van het
Koninkrijk.'^ De Rijkswet'* op het Nederlanderschap is als gevolg hiervan van
kracht in het territoir van het gehele Koninkrijksverband." Dit blijkt bijvoorbeeld
zeer duidelijk in het hoofdstuk van de Rijkswet dat de procedure tot rechterlijke
vaststelling van het Nederlanderschap bevat. Ook de nationaliteitsvaststelling in de
Nederlandse Antillen en op Aruba heeft daarin een basis gevonden.

Hierboven is het begrip materiee/ /ja//0/ia//f«f5ra:A/ reeds een aantal maal gevallen.
Daaronder dient, als gezegd, te worden verstaan de regelgeving ter zake van de
verwerving en het verlies van de Nederlandse nationaliteit. Dit boek handelt over

kracht gewccst. Zie voorts De Groot/Tratnik, p. 39-58 en Heijs (II), p. 32. De regeling van het
Nederlanderschap heeft sinds 1850 organieke wetgeving betroffen; vgl. Heijs (II), p. 29. Zie art. 2 lid I
Grondwct voor de huidige Rijkswet.
" Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
de republiek Suriname (Trb. 1975, nr. 132). Inwerkingtreding op 25.11.1975.
'* Bijvoorbeeld in het volgende geval: In 1970 vindt in Paramaribo het huwelijk plaats tussen een man
van Nederlandse nationaliteit en een vrouw met de Guyaanse nationaliteit. De vrouw opteert niet voor
de Nederlandse nationaliteit (vgl. art. 8 Wet Ned. 1892). Op 25.11.1975 verwerft de man de
Sunnaamse nationaliteit. De vrouw blijft in het bezit van de Guyaanse nationaliteit. In mei 1976 opteert
de man op grond van art. 10 TOS voor het Nederlanderschap. In april 1980 opteert de vrouw voor het
Nederlanderschap. Aan de optie van de vrouw binnen twee bepalen ten grondslag worden gelegd. Ten
eerste art. 7 lid 1 TOS en ten tweede art. 8 Wet Ned. 1892.
" Vgl. Ahmad Ali, MR 1992, p. 71; Heijs (II), p. 144.
" Art. 14 Statuut bepaalt dat aangelegenheden van het Koninkrijk in beginsel worden geregeld bij
rijkswet. Vgl. omtrent het Nederlanderschap: "Mz/ura/inz/iV van pmonen <ft> tvoonac/i/ig zyn in de
Mfa>r/flmüf ^n/i/toi o/,drwfea, gMcAi'«Zr W/ o/JtracA/wu <fc n/ifcswr." (art. 14 lid 4 Statuut).
" Voor de Wet van 12 december 1892, Stb. 268, op het Nederlanderschap en het ingezetenschap is dit
oorspronkelijk nict het geval geweest. Deze wet heeft in 1893 slechts territoriale werking in het
Europesc gedeclte van het Koninkrijk gekregen. Pas in 1951 (bij Wet van 21.12.1951, Stb. 593;
ingevolgc art. 5 van de wet geschiedde de inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 27.12.1949)
kreeg de Wet Ned. 1892 werking in het territoir van Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.
Het bovenstaande is van belang voor verwervingsbepalingen van het Nederlanderschap waarin de
geboorteplaats, de vestigingsplaats van de ouders of de vindplaats van een kind van belang zijn. Zie ook
par. 3.3.I. Vgl. De Groot/Tratnik, p. 54.
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het /ormW* na//o/w/i7«wr?cA/. De begrippen formeel en materieel nationaliteits-
recht zijn geintroduceerd door De Groot/Tratnik.*° Als behorend tot het formele
nationaliteitsrecht noemen deze auteurs 7"W"«fttfW* voorsc/in/te/i

/ra/wa//« ?n ve/vt/ar/ngen \'an q/sftz/u/" alsmede "de
van Art /Veder/a/ufersc/wp", dit laatste inclusief de vraag op wie de

bewijslast ter zake van het beweerde Nederlanderschap rust. In dit boek wordt
alleen ingegaan op het gedeelte van het formele nationaliteitsrecht dat betrekking
heeft op de vaststelling in rechte van het bezit van de Nederlandse nationaliteit. De
administratieve voorschriften ter zake van naturalisaties, het afleggen van opties en
het doen van verklaringen van afstand van het Nederlanderschap blijven buiten
beschouwing.

De Groot/Tratnik stellen bij hun bespreking van het formele nationaliteitsrecht de
vraag: 7?ws/ de ftewzys/asf op <fege/ie d/> ftenw/t /Wde/7an<ter /e z(//i, o/op rf^en«
d/e flto/ brtw/s/?" Op deze ogenschijnlijk zo eenvoudige, maar in wezen zeer
complexe vraag, wordt in dit boek een beantwoording gegeven in hoofdstuk 3.
Alvorens dat te doen wordt in hoofdstuk 2 aandacht besteed aan het procesrecht dai
geldt voor de nationaliteitsvaststelling. In hoofdstuk 2 wordt uitgegaan bij de
bespreking van artikel 17 e.v. RWN van de Nederlandse situatie, zodat steeds
sprake zal zijn van de rechter in Nederland en het Nederlandse procesrecht.
Mochten echter de omstandigheden in de Nederlandse Antillen of Aruba specifiek
afwijken, dan wordt dat afzonderlijk vermeld, zonder dat ik daarbij volledigheid
nastreef.

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt afwisselend gesproken over Art Afofer/a/irfer-
jc/ia/?, de Afeder/andse nafiona//7rt7 en de tfaa/ van N^er / an^ r . Deze drie
juridische begrippen hebben inhoudelijk dezelfde betekenis. Vooral in oudere
(nationaliteitsrechtelijke) wetgeving,^' rechtspraak" en literatuur" komt het
gebruik van het begrip <fe 5/aar van Nea*ertom/^r vaak voor.

1.2 De onrwikkelingen voorafgaand aan de huidige wetgeving

De Rijkswet op het Nederlanderschap kent in hoofdstuk 6, dat het opschrift
Voytete///rtg van Art Afofe/7a/ide/\ycna/? draagt, enkele specifieke regels die enerzijds
betrekking hebben op het vaststellen van het Nederlanderschap door een rechterlij-
ke instantie (artt. 17, 18 en 20 lid 1 RWN) en die anderzijds het vaststellen van het

* De Groot/Tratnik, aw . , i.h.b. hoofdstuk 8 daarvan.
" Vgl. art. 8 Statuut voor het Koninkrijk; art. 1 Wet Ned. 1892; art. 1 lid 2 Wet betreffende de positie
van Molukkers.
" A.-G. Van Oosten, concluderend bij HR 29.03.1966, NJ 1966, nr. 453, steh dat de nationaliteit, het
Nederlanderschap, in het Nederlandse recht wordt beschouwd als cen Staat. Zic tevens voctnoot 596.
" Vgl. Boersma, Tijdschrift voor Politic 1939, p. 44; Meijers, WPNR 1947, nr. 4014, p. 434, onder
rechtsvraag 1; Septer/Schouten, p. XX.



bezit van de Nederlandse nationaliteit betreffen in het geval dat het gaat om een
national iteitsvaststelling in een administratieve beroepsprocedure (art. 20 lid 2
RWN).

In historisch perspectief geplaatst is de opname in 1985 van een rechütreekse
nationaliteitsactie ter vaststelling van het Nederlanderschap in de nieuwe Eijkswet
een legislatief novum." Aan de vraag of invoering van een rechtstreekse lationa-
liteitsactie wenselijk zou zijn, werd in het verleden door de wetenscha^pelijke
literatuur zelden aandacht geschonken. Zeer sporadisch vindt men tot het begin van
de jaren tachtig in juridische publicaties opmerkingen inzake het ontbreken /an een
rechtstreekse vaststellingsprocedure. In die publicaties wordt vooral gewezet op het
feit dat, als gevolg van de grote hoeveelheid instanties die een oordeel kunnen
vellen over het Nederlanderschap, de rechtseenheid in de uitspraken niet is
gewaarborgd.

Hetgeen hieronder volgt, is een körte weergave van de in de oudere li:eratuur
geplaatste opmerkingen over deze lacune in de nationaliteitswetgeving. Daarop
volgt een weergave van de door de wetgever ondernomen acties met betrekting tot
de totstandkoming van een rechtstreekse vaststellingsprocedure.

7.2.7 0/ffH>/ftAe7/ftgen wi de ///erafwwr

De eerste maal dat kritisch wordt gewezen op het ontbreken van een procesrechte-
lijke garantie tot uniforme vaststelling van het Nederlanderschap is veertig jaar
nadat op 1 juli 1893 de voorganger van de huidige Rijkswet op het Nederlander-
schap, de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap in werking is
getreden. De auteur die als eerste op deze lacune in de regelgeving wijst, Huart,
doet tegelijkertijd het voorstel de vaststelling van het Nederlanderschap of van het,
toen nog bestaande, Nederlands onderdaanschap" bij een instantie, de Hoge Raad,
te centraliseren.^

Na de tweede wereldoorlog, toen in veel gevallen onduidelijkheid heeft bestaan
of het Nederlanderschap nu wel of niet verloren is gegaan wegens het "zonder 0/w
ver/o/z/c/i te ftegeven /n vrewufe/j Ax/ygs- o/sraattd/enjf"," blijkt de situatie niet
verbeterd. Van Nijnatten heeft dienaangaande opgemerkt: "WM van ve/e /a/irfg^/ioo/-
en A r̂ dMZ>jeKS « o/ z/y /VWerfa/iaVrs vo/gens de wer zjy/i en aangez/e« aan de/i

n vreemrfe/mg zoovee/ na</ee/en ver&onrfe« Z(/n, /(/)t/ Aef o«5 zeer ge-
r, da/ de ge/egen/ie/'d wordr geöoden o/n w een eenvowd/ge procedure /e

** Vgl. Brinkman, p. 70; Van Duijvendijk-Brand/Wortmann, p. 9. Zie voor historische informatic
tevcns: De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, hoofdstuk 6 Rijkswet, aant. 1 en Van den
Blink, p. 3-5, 7 cn 13.
" Vervallen bij Rijkswet van 14.09.1962. Stb. 358. Vgl. De Groot/Tratnik, p. 54.
* Huart. NJB 1932. p. 406.
" Verliesgrond voor het Nederlanderschap ingevolge art. 7 sub 4 Wet Ned. 1892. •
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op/wnbngen few^wufe n « AWerto/uise na/io/uj/»eiWrec/w

vasw/e//e/i w/e de Neder/a/uisc/ie na//ona//re/f we/ o/ n/ef öezif. 77w/w zi//i Ae/
ae afl>w>iw/ra//eve a/n£/enflren en n/ef d> rec7i/e/7//A:e /nacA/ <//e m voorJtome/u/
geva/ een tefeji'^ geven. Da/ a7e £es/ws//igen w/7ee« zw//e« /«open, </a/ w/7/efceMr
za/ op/rede«, w rfaar^// o/iveraw/V/e/j/Jfc.""

Desalniettemin kan ruim zes jaar later Van Sasse van Ysselt nog droogjes
constateren: "We/ /ever/ /ie/ www mconven/en/en op. fla/ </e we/ gee/i ree/jfer

om m een procerfwre, waarvan </e /ia//ona//7e/7 rfe /Vizer «, «/wprartA' /e
. "•' En in 1%2 maakt Prins de wetgever uitdrukkelijk net verwijt dat de

kwestie niet behoorlijk is geregeld. Daarbij benadrukt hij dat in zijn visie een
goede regeling een rechtsgang bij de gewone rechterlijke macht betekent.™ Wat
dat betreft, volgt hij derhalve een zelfde lijn als Huart.

Het is een opvallend gegeven te noemen dat de bovengenoemde auteurs hun
artikelen hebben geschreven op tijdstippen die na turbulente ontwikkelingcn in de
geschiedenis vallen. De problematiek naar aanleiding waarvan Huart in de pen
klimt, is een gevolg geweest van de Russische revolutie en de totstandkoming van
de Sovjet-Unie. Ten aanzien van personen die naar de Sovjet-Unie zijn vertrokken
en aldaar werkzaam zijn geweest, rees de vraag of zij "//i vreevw/en A7W/MY//<V/A7 "
zijn getreden, iets dat zonder voorafgaand Koninklijk verlof leidde tot verlies van
het Nederlanderschap dan wel het Nederlands onderdaanschap." Enige tijd later
veroorzaken de Spaanse burgeroorlog, de tweede wereldoorlog en de soevereini-
teitsoverdracht van Indonesie" onder verschillende groepen in de samenleving
onzekerheid omtrent het bezit van het Nederlanderschap. Mannoury maakt bijvoor-
beeld melding van 180 personen die, in de veronderstelling het Nederlanderschap te
hebben verloren ten gevolge van deelname aan de Spaanse burgeroorlog, naturalisa-
tie tot Nederlander hebben aangevraagd. Tijdens de behandeling van deze verzoe-
ken tot naturalisatie blijkt evenwel dat ten aanzien van zestien van hen het veron-
derstelde rechtsgevolg niet is ingetreden." Dit voorbeeld maakt duidelijk hoezeer
dezen in die tijd gebaat zouden zijn geweest met een eenvoudige vaststellingsproce-
dure, die desondanks weinig belangstelling genoot bij de juridische auteurs uit die
tijd."

* Van Nijnattcn, NJB 1947, p. 187.
" Van Sasse van Ysselt, HPS 1953, p. 56.
" Prins (I), HPS 1962, p. 47.
" Vgl. Valkhoff, RMTh 1932, p. 413-487.
" Zie Heijs, p. 65.
" Mannoury, p. 158, alwaar dc schrijver zijn informalie baseert op Bijl. II. 46-47, nrs. 399-417-418,
stuk 5, p. 1. Zie ook Hcijs (II), p. 117.
" Zie, naast de hierboven vermelde publicities, voor de weinige uitzonderingen: "/"ro^v? van een
on/werp van een n;«we na//ona//'r«'«we/" in Hartmans tijdschrift ter beocfening van het administratief
recht, 1947, p. 82 e.V.; Van der Haven, TvO 1961, p. 116 en 117; Mannoury, p. 167 e.V.; F.J.F.M.
Duynstee, p. 33 en 34; Septer/Schouien, p. XX.

11



//oo/ds/u* /

Hoewel vooral naar aanleiding van dergelijke gebeurtenissen de noodzaak van
een rechtstreekse national iteitsactie is gebleken, is ook in rüstiger tijden een
zodanige rechtsgang niet overbodig en derhalve niet zonder betekenis.

7.2.2 0/ffH'/£AW//f£en op Ae/ £eÄrä/ va«

Uit de jurisprudentie zijn enkele gevallen bekend die aantonen hoezeer het gebrek
aan een rechtstreekse nationaliteitsactie de betrokkenen destijds in de kou heeft
laten staan." Min of meer ten gevolge hiervan en van de incidenteel ook in de
latere juridische literatuur*' onderkende behoefte aan een slechts op vaststelling
van het bezit van het Nederlanderschap gerichte rechtsgang, heeft de wetgever in
de loop der jaren pogingen gedaan te voorzien in een zodanige procedure.

Er is verscheidene malen getracht een op zieh zelf staande procedure in het leven
te roepen waarvan een unificerende werking met betrekking tot de beoordeling van
het bezit van het Nederlanderschap zou uitgaan. Tot driemaal toe zijn de pogingen
tevergeefs geweest. Pas de vierde heeft wel, zij het onder langdurig vallen en
opstaan, tot resultaat geleid.

Binnen deze pogingen tot regelgeving kan, vanuit wetgevingstechnisch oogpunt
gezien, onderscheid worden gemaakt tussen het voorstel dat tot een zelfstandige
wet op de nationaliteitsvaststelling zou moeten leiden en de voorstellen waarbij de
vaststellingsprocedure zou worden opgenomen in de wet die de tevens de materiele
bepalingen omtrent het Nederlanderschap bevat. --

Een eerste aanzet tot wetgeving is gedaan in 1954." In antwoord op vragen uit de
Tweede Kamer"* bagatelliseert de minister van Justitie Donker de toenmalige
situatie enigszins en oordeelt daarover als volgt: "Op for eeme gez/cA/ zo« men

moer voeren. 7/i aV />racr(//fc va/i for rec/ifs/eve/i va/r for ec/ifer
omdar aV arfm//iwrrar/>, Aoewe/ daarroe /ormee/ «/er ve/p//cAr, zic/i />/>egr re

aart de fo^/Zw/VigeAi va/i de Afmwrer van 7«5r/r/^, a7e ren a"̂ ze worrfr

" Hof 's-Gravenhage 06.11.1952, NJ 1953, nr. 59 (zie tevens voetnoot 306); Gerecht in Eerste Aanleg
02.09.1961, Antilliaans Juristenblad 1962, p. 152, waarin een rechterlijke verklaring omtrent
verzoekers Nederlanderschap is verzocht. Het Gerecht: "OverwgCTKfe i/nmers, <&/ v^rzoeiter van
« n rf^c/ara/o/r<r />w/i'wi'n^ wr/a/i^f noudwirfe rfa/ ny d

iwn / 2 rff«/n/>er /S92 (AVrf. 5raaW^/arf 26Sj cp
rff VW/ narf^r? rejf/fn om/ren/ na//ona/i7«7 CTI /ngfz«eascn^> 795/ oo/t van Wf/«z5«ng ir

op Surinam* f/i </? /V?rf<r/flnrfs* ^n/i7/*n, nodi «w'gf anrfere Wrt, noez^r RWITWI/A:, « n /?*cn/«r «^
tran aa/iwi/sr, <//> ov*r d* vnaag o / i>manrf a/ aan n/>r A>dfr/anrf^r ir m f̂

A'an ftwto^n." Volgt niet-onrvankelijkverklaring van de verzoeker.
'* Jessurun d'Oliveira, HPS 1980, p. 20: en nog in 1984 Prins (II), p. 183 en 194.
" Zie tevens Van den Blink, p. 4 en 7.
" Zie voor deze vragen: Bijl. II. 54-55, 3700, Hfdst. IV (Rijksbegroting Justitie), nr. 9, p. 4.
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/n/tufoufe cpme/tM£«i tarrjfwufc /t«

va/i /4dvz« voor <fc
£ (•••)•"" Ondanks het boven-

staande geeft de minister toe dat "aan <te &«roö/irfe ama/t? oo£ ow/Vwc/Hvj/xjr*
pfzware« it/eve/i" en kondigt de instelling van een onderzoekscommissie aan.

Dit wordt de Com/nw.«? /Vaf/o/ia/ifeiftproca/ure onder voorzitterschap van R.D.
Kollewijn. De commissie komt in 1956 met een doorwrocht en zeer gedetailleerd
ontwerp voor een /W/Jfcswe/ op <fe Afaf/0na//f«Ww/7vv(/z/>ig.*' Volgens het ontwerp
kan de "K//H7/zz>ig5pr0c«/u/r" zieh afspelen in alle gebiedsdelen van het Konink-
rijk: Nederland, Suriname, Nederlandse Antillen en Nederlands Nieuw-Guinea. In
al deze gebieden is de hoogste rechter geroepen, in Nederland derhalve de Hoge
Raad/' De rechtseenheid in het Koninkrijk is gewaarborgd door cassatie bij de
Hoge Raad open te stellen voor de buiten Nederland gewezen beslissingen.**

Uit het voorstel van deze commissie is geen legislatief resultaat voortgekomen.
Dit is mede het gevolg geweest van het negatieve standpunt dat de Hoge Raad, na
om advies te zijn gevraagd/' heeft ingenomen inzake het wetsontwerp in het
algemeen" en zijn aanwijzing als feitelijke instantie in het bijzonder*'.

Naar mijn mening is evenwel een veel belangrijkere oorzaak van het op dat
moment alsnog beeindigen van de wetgevingsinspanningen het feit geweest, dat

" Bijl. II. 54-55, 3700. Hfdst. IV (Rijksbcgroting Justitic), nr. 11, p. 9.
*° Volgens Van der Haven, TvO 1961, p. 116, is het voorstel van de commissie nimmer openbaar
gemaakt. Wei is het te vinden in het archief van het Ministeric van Justitie. Voor de vcrklaring van het
gebruik van de term "u/Twi/z/ng", zie Van den Blink, p. 28 (noot 7). Kcnnclijk heeft in die lijd cen
zekere voorliefde bestaan voor het gebruik van de term "u/rvw/z/Vig" in plaats van "wwtt/W/rng". Visscr,
p. 66, spreeki over "«lem/omn/frwi/zmg".
*' Voor de andere gebiedsdelen worden het Hof van Justitie van Suriname en het Hof van Justitie van
de Nederlandse Antillen (art. 24 van het ontwerp) of het Hof van Justitie voor Nieuw-Guinea (art. 35
van het ontwerp) aangewezen.
" Artikelen 30 en 39 van het ontwerp.
" Het komt wel meer voor dat de HR wordt gevraagd een advies te geven over een (ontwerp)voorstel
van wet. Het verzoek tot advisering is gegrondvest op art. 22 Wet RO. Martens, p. 168-175, geeft
naast het hiervermelde voorbeeld ter zake van de Nederlanderschapsuitwijzing nog andere voorbeclden.
Recentelijk heeft de HR op verzoek van de regering geadviseerd over hoger beroep in vrccmdelingenza-
ken; advies HR d.d. 14.03.1995. Zie daarover: MR 1995, p. 181-186.
" Uit een brief d.d. 22.08.1958 van Kollewijn aan de minister van Justitie blijkt dat de Hoge Raad zijn
afwijzing van het voorstel grondt op vier overwegingen: eerstens zou de problematiek aangaandc de
Toescheidingsovereenkomst met Indonesie van voorbijgaande aard zijn, ten tweede gaven reeds
bestaande wegen de mogelijkheid een beslissing inzake de nationaliteit te verkrijgcn (bijv. via de
Kies wet), ten derde was de Wet beroep administratieve beschikkingen in de maak en ten vierde acht de
HR een actie uit onrechtmatige daad (art. 1401 (oud) BW) een niet onwaarschijnlijke weg. (Kritick op
de rechtsgang via art. 1401 (oud) BW levert Van der Haven, TvO 1961, p. 117).
*' Kollewijn schrijft in zijn brief van 22.08.1958: "(....), rffl/ <fe *wfeaam/»«</, die wi /irt
de //o^e /?aad werd /o£g«fac/if, fry d/7 Co/Ze^e o/> fcezwaar zo« 5fM//m. Af(/ d/7 /oc/i /i
zyn ir « n //jgrypende H^zi^ing nafuttr/yt onvemrydW)'*." Vgl. Martens, p. 170; alsmede de opmerking
van Van Rijckevorsel tijdens de begrotingsbehandeling van 1960: Hand. II. 60-61, p. 2480. Zie tevens
het Voorontwerp december 1976, p. 38.
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men bij het ministerie van Justitie van de noodzaak tot een wettelijke regeling met
een unificerende werking aangaande de vaststelling van de Nederlandse nationaliteit
niet overtuigd is geweest. Dit is al naar vorengekomen in de bovenaangehaalde
uitlatingen uit 1954 van de minister, maar bovendien is in 1958 een ambtelijke nota
geschreven waarin volgens Kollewijn: "De ö^/io^/r^ aa/i oe regWmg van een
ze//?rana7£e acfte fo/ /ia//o«a//re/75M//wyzmg nog .srerfcer rfan rfoor de f/oge /iaa^ /n
/vvy/e/ woraV ge/raWren. De Atora betfryrf/ de door de Com/nus/e aangevoerde
/nof/even vdor een rege//ng.""

Getuige de volgende uitspraken van de minister van Justitie blijft ook de
volgende jaren deze opvatting de heersende. Zo deelt in 1959 minister Beerman de
Kamer mede: "f...) //ufie/i Aa/w//wvmg van de 5/0?«« a«o ZOM neer&omen o/> /a/en

van een emtf/ge /ee/n/e. D/r w ecnrer geeAwz//w ner geva/. De
we/gev/ng ft/ea"/ een aörtfa/ moge///A:nerfen om een

/e ver*r(/^e/i en /n </e /va&rt/A: wora"/ van a*eze moge///Ä:nerfe
En wederom de minister ruim een jaar later: "De onderge/eAreno'e W(̂ ? van
ooraee/, a"ar a"e öe^raa/ia'e roe5rana" n/e/ onöevrerf/gena" w en aVi/ a*e i/u//e/t(/ig van
een on/vver/? van /?//tower op a*e /ia//ona/<re/^u/nv(/z<ng mef wr^enr «. "**

Desalniettemin zal een speciale, alleen op de vaststelling van het Nederlanderschap
gerichte procedure er wel degelijk komen; de totstandkoming ervan zal evenwel
nog 25 jaar op zieh laten wachten. Tussentijds is eind jaren zestig gewerkt aan een
herziening van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap in verband
met de toetreding van het Koninkrijk tot het verdrag van Straatsburg betreffende
meervoudige nationaliteit en het verdrag van New York betreffende vermindering
van staatloosheid.'" Een onderdeel van deze voorbereidingen vormt het voorstel
om in de Wet op het Nederlanderschap een artikel op te nemen krachtens welk men
de minister van Justitie kan verzoeken een uitspraak te doen omtrent het bezit van
het Nederlanderschap. Van de ministeriele beslissing is vervolgens beroep mogelijk
op grond van de Wet Bab.** Tot enige wetswijziging, noch tot toetreding tot de
twee genoemde verdragen, hebben deze voorbereidende activiteiten overigens niet
geleid.

** Citaat uit de brief d.d. 22.08.1958 van Kollewijn aan de minister van Justitie. Deze brief (zie tevens
de twee voorafgaande voctnoten) is ongepubliceerd en bevindt zieh in het archief van het ministerie van
Justitie.
" Bijl. II. 59-60, 5700. Hfdst. IV (Rijksbegroting Justitie), nr. 8, p. 15.
'• Bijl. II. 60-61. 6100, Hfdst. IV (Rijksbegroting Justitie). nr. 9, p. 15.
«* Bijl. II. 67-68, 9300, Hfdst. VI (Rijksbegroting Justitie), nr. 2. p. 6.
" Wet beroep administratieve beschikkingen (Wet van 20.06.1963, Stb. 268). Deze wet is van kracht
geweest van 01.01.1964 tot 01.07.1976. het moment van inwerkingtreding van de Wet Arab (Wet van
01.05.1975, Stb. 284).
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In tegenstelling tot het uitgebreide wetsontwerp uit 1956 zien we met het
bovengenoemde voorstel een poging de vaststellingsprocedure op te nemen in de
wet die de nationaliteit regelt.

Dit laatste geldt ook voor een voorontwerp uit 1971; het betreft hier echter
eveneens een ontwerp dat voortijdig strandt. Het uit dat jaar stammende w^wo/i/-
vve/p £>rtre#<?/jde /iar/0/ia//fe/ftvatf5frt7;>i£ is een wetsontwerp van 14 artikelen en is,
net als de vorige twee ontwerpen nook ter behandeling aan het Parlement toegezon-
den." In dit ontwerp is sprake van een civiele verzoekschriftprocedure bij het
gerechtshof in Den Haag" met mogelijkheid tot cassatie bij de Hoge Raad. De 14
artikelen betreffende de nationaliteitsvaststelling zouden deel gaan uitmaken van een
nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap, een wet die evenwel toen niet is
gerealiseerd." Svr • ••;•

Na enige rust wordt de draad in 1976 weer opgenomen in het voorwiruwp von
varfrfi//(/tg va/i memve, a/gemene 6<y7a/m#«7i owtfre/if Art Mvte/7a/»tfVr-

; een voorontwerp dat, net als in 1971, geen herziening van, maar vcrvanging
van de Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap ten doel heeft." Dit
voorontwerp heeft gediend als basis voor het wrnwr/j w/j /W/fan^f ro/ wwAv/rt7//i#
van n/euwe, a/ge/ne/ie bepa/mge/i o/n/rem Art 7V«/rt7a/itfVrscAa/j /er vera//j#m# va/i
a*e We/ van 72 aece/nZ?er 7S92, S/6. 268 op Art Atafer/arto'erscAap en Art //igezrte/i-
scAapuit 1981."

Zowel in het voorontwerp als in het wetsontwerp is een speciale procedure
gericht op het doen vaststellen van het bezit van de Nederlandse nationaliteit
opgenomen.** De voorgestelde procedure is in beide ontwerpen min of meer
dezelfde en behelst een vaststelling door de minister van Justitie. In het vooront-
werp wordt daarbij uitdrukkelijk beroep op de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State opengesteld." In het latere wetsontwerp echter is de uitdrukkelijke

" Vgl. De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, hoofdstuk 6 Rijkswet, aant. 1, p. 6-1; Hcijs
(II), p. 161; Van den Blink, p. 5.
" Voor Suriname en de Antillen bij "gewoon verWy/" in die landen öf het Hof van Justitie tc Suriname
dan wel het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen (art. 12 van het ontwerp).
" Vgl. Bijl. II. 71-72, 11500. Hfdst. VI (Rijksbegroting Justitie), nr. 2, p. 7.
" De regering stuurde op 29.12.1976 dit voorontwerp ter kennisneming naar de Twecde Kamer. Bijl.
II. 76-77, 14319, nr. 1. Zie tevens Jessurun d'Oliveira, NJB 1977, p. 597 en 598.
" Bijl. II. 1981, 16947, nrs. 1-2.
* Vgl. De Groot, NJB 1981, p. 1118 en 1119; Jessurun d'Oliveira, NJB 1982, p. 251-255; Locb
(1983). p. 291.
" Art. 20 lid 5 van het voorontwerp. In de toelichting wordt gesproken over de Afdeling rechtspraak
van de Raad van State als "v0//atige fteroe/wrec/i/er" en "De /4,/2/Wiflg rar/ittpraa* gee# /war
a t o / jy rfaarroe in eerste />wton»> zo« zyn geroepen en zy o/uferzo^ a//e /<?(7en en
wette voor ae varWfW/ing van ftetong Hunnen z//n zonorfig opnieuw. Zy ieper/t/ z;cn fty
ni« /or rfe gronrfen weite in ne/ fteroepjenn^ zyn aongevoerrf." Zie het Voorontwerp deccmber 1976,
p. 38 en 39.
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vermelding van deze beroepsmogelijkheid verdwenen, omdat beroep op grond van
de Wet Arob mogelijk wordt geacht.'* In feite is dit voorstel een wederopstanding
van hetgeen reeds eind jaren zestig is ontworpen, maar toen niet aan het Parlement
is toegezonden. ; 5

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van het ontwerp Rijkswet op het
Nederlanderschap heeft de hierboven beschreven procedure het niet gehaald. Naar
aanleiding van bedenkingen die in de Tweede Kamer naar voren zijn gekomen
tegen met name de doorslaggevende factor die de minister van Justitie zou zijn bij
de nationaliteitsvaststelling, is bij nota van Wijziging een radicaal andere procedure
voorgesteld.™ Daarbij heeft men teruggegrepen op het in 1971 ontworpen voor-
ontwerp.*" Uiteindelijk heeft deze procedure in werking kunnen treden als hoofd-
stuk 6 van de Rijkswet op het Nederlanderschap.*'

De Rijkswet op het Nederlanderschap is per 1 januari 1985 met uitzondering van
hoofdsruk 6 in werking getreden." Op grond van het bepaalde in artikel 24 lid 1
RWN is de inwerkingtreding van hoofdstuk 6 RWN uitgesteld tot 1 Oktober
1986.''' Deze vertraagde inwerkingtreding is veroorzaakt door een destijds nog te
verrichten aanpassing van de Vreemdelingenwet, waarin de in artikel 43 Vreemde-
lingenwet geregelde procedure waarin men bij de Hoge Raad kon klagen ten
onrechte als vreemdeling te worden behandeld, diende te worden geschrapt. Met
ingang van 1 Oktober 1986 is de in dat artikel voorziene beklagprocedure verval-
len."

, . • . • • . ; . . . .

De vraag waarom het zo lang heeft moeten duren voordat, na de eerste signalering
van het ontbreken van een rechtstreekse nationaliteitsactie en het vervolgens
groeien van de overruiging dat een dergelijke procedure wenselijk is, een dergelijke
regeling het levenslicht heeft aanschouwd, kan niet met de aanwijzing van 66n
duidelijke oorzaak worden beantwoord. Van den Blink gaat in haar lezing "De

En in dc (laterc) mcmorie van Antwoord is namens de minister van Justitie opgemerkt: "f.. J gee/?
mogWi/'Jfcnwd von voW* foetting van ae m/«w/en«/e vastt/W/ing door Ar 4/äWing r«:n/.spraaJfc van
Road va/i 5/a/e -aan Art fc«faan van w*flte mogWi/iyind j*. f...)rtitffwj(/ir/- vo/doende garanft>
wi/feiteunge fc«foj/ng«i." Zic Bijl. II. 82-83, 16947 nr. 7, p. 31.
" Bijl. II. 1981, 16947, nrs. 3-4, p. 22.
" Bijl. II. 82-83, 16947, nr. 7 (MvA), p. 31-33 en nr. 8 (nota van Wijziging). ;
*° Vgl. de beschrijving van de procedure uit 1971 bij Van den Blink, p. 7.
*' Tratnik, MR 1988, p. 31, merkt hierover op dat de vaststellingsprocedure cindclijk binnen het
juridische bouwwerk terecht is gekomen op de plaats van behoren, nl. in de wet die de nationaliteit
regelt.
" Vgl. Kocns, p. 2.
•* Vgl. De Groot/Tratnik, p. 128. De inwerkingtreding van hoofdstuk 6 RWN is geregeld in het
koninklijk bcsluit van 22.08.1986. Stb. 436.
" Wet van 02.07.1986, Stb. 373. Van 01.03.1990 tot 01.01.1994 heeft de Vreemdelingenwet een ander
artikel 43 gekend.
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p rof va$Wfe////ig va/i /»er Mftferfa/uterrc/iflp" in op deze vraag en noemt
een drietal mogelijke oorzaken. Zo veronderstelt zij ten eerste dat in de praktijk
weinig is gebleken van een behoefte aan een regeling waardoor een declaratoire
verklaring over de nationaliteit kon worden verkregen. Ten tweede wordt door haar
verondersteld dat de weinige behoefte, die er derhalve zeker was, zieh juist
manifesteerde bij personen die te gering in getal en tevens te weinig invloedrijk
waren om een aanpassing in de wet te genereren. Dit zou een verklaring kunnen
zijn van het feit dat, zoals in het voorgaande is gebleken, de wijze van vaststelling
van het Nederlanderschap nooit een zaak van veel politieke aandacht is geweest.
Ten derde wordt door Van den Blink het vermoeden uitgesproken dat, toen
eenmaal de behoefte aan een procedure tot vaststelling van het Nederlanderschap
werd erkend, het een moeilijkere taak is gebleken een regeling te ontwerpen dan op
het eerste zieht werd verwacht."

Van den Blink, p. 2.
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Hoofdstuk 2

Procesrechtelijke aspecten in het Nederlands nationaliteitsrecht
Vaststelling van de Nederlandse nationaliteit door rechterlijke
instanties ; » j , , , . - >

2.1 Inleiding

Als vermeid in paragraaf 1.2.2 heeft uiteindelijk de, reeds geruime tijd wenselijk
geachte, rechtstreekse vaststellingsprocedure waarin de verkrijging van een
rechterlijk oordeel over het bezit van het Nederlanderschap de enige inzet is in
hoofdstuk 6 van de Rijkswet op het Nederlanderschap zijn beslag gekregen. Bij
eerste beschouwing van hoofdstuk 6 Rijkswet op het Nederlanderschap blijkt echter
dat met de vier artikelen die hoofdstuk 6 RWN vormen (art. 17 tot en met 20
RWN) de vaststelling van de Nederlandse nationaliteit in drie uiteenlopende
situaties aan de orde is. De artikelen 17 en 18 RWN betreffen de rechtstreekse
vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap door de rechtbank te Den Haag
of door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en
Aruba. De vaststelling van het Nederlanderschap tijdens ieder andere gerechtelijke
procedure waarin de nationaliteit een onzekere voorvraag is gebleken, wordt
bestreken door artikel 20 lid 1 RWN. Hetzelfde artikel heeft tevens betrekking op
de vaststelling van het Nederlanderschap door een bestuursorgaan tijdens een
administratieve beroepsprocedure waarin het bezit van de Nederlandse nationaliteit
een onzekere factor in de besluitvorming blijkt te zijn (art. 20 lid 2 RWN).

In de artikelen 17 en 18 Rijkswet op het Nederlanderschap krijgt de rechtstreekse
vaststellingsactie vorm. Met de invoering van de onderhavige procedure is het voor
het eerst dat de beslechting van de nationaliteitsvraag niet langer per definitie
geschiedt als een beslechting van een prealabele vraag (voorvraag) in het kader van
een bepaald recht of een bepaalde verplichting.** Ook de beide vreemdelingen-
rechtelijke voorgangers van de huidige vaststellingsprocedure zijn, naar mijn
mening, procedures geweest waarin het niet betrof een rechtstreekse vaststelling
van het bezit van het Nederlanderschap. Bedoeld zijn de procedures uit artikel 20

** Aan dc nationaliteit zijn immers vele rechtsgevolgcn verbunden; vgl. De Groot (II), p. 43-48; Hcijs
(II), p. 1. Indien in een rechtsgeschil de vraag centraal Staat of 6en van die rechtsgevolgcn is ingctreden
(hoofdvraag), is de nationaliteitsvraag een essentiele voorvraag. Zie over de koppelingsfunktie van de
nationaliteit: De Groot, p. 13 en 14; Mannoury, p. 157.
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Vreemdelingenwet 1849 en artikel 43 Vreemdelingenwet 1965." Zonder rneer is
waar dat het in die twee procedures ging om de beoordeling het bezit vin het
Nederlanderschap, maar het heeft altijd de beoordeling van het Nederlanderschap
als prealabele vraag voor de toepassing van het vreemdelingenrecht betroffen. Op
dezelfde wijze functioneert de prealabele vraag naar de nationaliteit ook in het
kiesrecht of in het uitleveringsrecht. Het aanhangig maken van de beide vreemde-
lingenrechtelijke procedures is slechts mogelijk geweest binnen de context van
toepassing van het vreemdelingenrecht. Dit heeft voor de Nederlanderschapviststel-
ling een restrictie betekend, die voortvloeide uit de onrechtstreeksheid \an de
procedures. De procedures op grond van de vreemdelingenwetgeving hebben
namelijk slechts opengestaan voor personen op wie een maatregel uit de Vreemde-
lingenwet werd toegepast. Deze restrictie heeft ertoe geleid dat personen die een
oordeel over het bezit van de Nederlandese nationaliteit in een niet-vreemdelingen-
rechtelijke situatie wensten, geen toegang tot de rechter uit artikel 20 Vreendelin-
genwet 1849 of artikel 43 Vreemdelingenwet 1965 hadden.** Tevens leidde de
koppeling van het nationaliteitsrecht met het vreemdelingenrecht ertoe dat een
rechterlijke uitspraak over het standpunt dat men niet in het bezit van het Nederlan-

»w ÄAA* ATA»? worden

In de vaststellingsprocedure op grond van artikel 17 Rijkswet op het Nederlander-
schap betreft de vraag naar het bezit van het Nederlanderschap de hoofdvraag in
het geding. Ten behoeve van welk recht of welke verplichting de verzoeker de
uitspraak wil verkrijgen, is om het even. Omdat de vraag naar het bezit van het
Nederlanderschap tevens de hoofdvraag is, vormt in de procedure op grond van
artikel 17 RWN de uitspraak over het bezit van het Nederlanderschap het dictum.
Dit is evident anders dan in de procedures waarin het Nederlanderschap een
prealabele vraag vormt. In dit type procedures bevat het dictum een uitspraak over
een andere rechtskwestie dan het Nederlanderschap. Bovendien wordt de uitspraak
over het Nederlanderschap in de procedure op grond van artikel 17 RWN gegeven
in declaratoire vorm."

Ten gevolge van het feit dat in de artikel 17 RWN-procedure de nationaliteits-
vraag is losgekoppeld van andere rechtsvragen is deze procedure aan te merken als

" Zic daarovcr par. 2.8.2. cn 3.3.3.1.
** Vgl. HR 08.04.1988, rkstnr. 7049. Zilvcrcntant ca . . losbl. uitgavc Nationaliteitsrecht, art. 8 Wet
Ned. 1892. Een ander voorbeeld is dat waarin iemand die ingevolge de bepalingen van de Wet
betreffende de positie van Molukkcrs als Nederlander wordt behandeld, maar meent in het bezit te zijn
van de Nederlandse nationaliteit. tot 1986 geen rechtstreekse rechtsingang heeft gehad ter vaststelling
van zijn Nederlanderschap. Vgl. tevens voernoten 35 cn 626.
** Vgl. Beukcrs. p. 67; Hugenholtz/Heemskerk. p. 93; Visser, p. 49, omschrijft rffctora/oir als: "f. ^
Art rMu//aa/ van « n />roc« nwarin a//?«i g^vraagd Hwrcfr Art CO/IMO/WCTJ o/ 0ua///?cw<7» van « n
r«ÄttwAoj«//>ig." Zie Asser/Anema/Verdam, p. 292, waar de auteurs vermelden dat een statusproces
leidt tot een declaratoire uitspraak; cf. Hcemskerk, p. 13.
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een rechtsgang waarin de rechterlijke vaststelling van het Nederlanderschap op een
zelfstandige, van andere rechten of plichten losgemaakte, wijze geschiedt. De in de
onderhavige procedure niet meer als prealabel te beschouwen nationaliteitsvaststel-
ling kan mijns inziens vanwege de hierboven genoemde ontkoppeling tussen de
nationaliteit en een aanklevend recht of verplichting dan ook worden aangemerkt
als een "zW/s/a/wf/ge vasme/Zmg".™

Ter aanduiding van de procedure uit artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap
gebruik ik in de navolgende hoofdstukken over het Nederlandse recht een bepaalde
benaming. Wegens het bovenbeschreven zelfstandige karakter van de nationaliteits-
vaststelling is de keuze gevallen op de omschrijving "ze//Ä7ö/u//#<' ra.y/.y/e7///»#.v/>r0-
cerfur?". In dit en volgende hoofdstukken wordt deze omschrijving gehanteerd als
werkbegrip voor de procedure op grond van artikel 17 RWN waarin, zoals gezegd,
de vaststelling van de nationaliteit de hoofdvraag is.

Als tegenhanger van de "zeZ/ifa/wftg* vayte/W/mg.s'/jrocft/wrtf" geldt iedcr rechts-
geding waarin de vraag naar de nationaliteit voorkomt als prealabele vraag. Reeds
in 1915 stelt Kramers dat in wezen de vraag naar de nationaliteit altijd een
prealabele vraag vormt." Dat dit zo is, is het gevolg van het feit dat het rcchtsbe-
grip /utfio/uz/ifc// op zieh genomen inhoudsloos is. Eerst in verbinding met door de
wetgever aan die nationaliteit gekoppelde rechten en verplichtingen krijgt het begrip
zin.^ Een zodanige procedure, waarin zowel over de nationaliteit (als prealabele
vraag) als over een andere rechtsvraag (de hoofdvraag in het geding) wordt
geoordeeld, wordt in dit boek betiteld als een "/mp/jc/ete vartrte////t£,spr0ca/u-
re" ." In de Rijkswet op het Nederlanderschap heeft artikel 20 RWN betrekking
op de "z>

Zoals in paragraaf 1.2.2 is vermeld, is, na de in de Tweede Kamer geopperdc
bezwaren tegen de eerdere opzet van de "ze//3tfa/tt//ge va$/sre//mg.s/?r0c«/Mre",™
bij wege van nota van Wijziging het huidige hoofdstuk 6 Rijkswet, met daarin de
procedure voor het "ze(/sta/M//g" vaststellen van het bezit van het Nederlanderschap
en met een regeling ten behoeve van "/>wp//a>te vayr.yte//mg,s/?r0m/Mrey" geintrodu-
ceerd.

In de bijbehorende memorie van Antwoord wordt de nieuw voorgestelde
rechtsgang uit artikel 17 RWN omschreven als een regeling die "voorz/ef w

™ In de MvA wordt in dit verband gesproken over "«£«fl/i/*\ Bijl. II. 82-83, 16947, nr. 7, p. 32.
" Kramers, p. 23.
" De Groot/Tratnik, p. 12; Van Wissen, p. 70.
" De term "onwgCTjW/fc" is naar mijn mening minder gelukkig omdat deze misschien de indruk zou
wekken dat de vaststelling van de nationaliteit in een art. 20 RWN-procedure voor het nationaliteitsrccht
van minder belang zou zijn dan in de "«g«j/(/ie" vaststellingsprocedure van art. 17 RWN. Als
alternatief voor "impliciet" zouden ook termen als "afhankelijk" of "indirekt" denkbaar zijn.

Waarin de vaststelling zou worden gedaan door de minister van Justitie, waarna beroep van diens
beslissing ingevolge de Wet Arob op de Afdeling rechtspraak van de Raad van State zou opensüan.
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vasr.ste////!g va« for Afofer/a/ttfersc/wp"." Het is niet
duidelijk wat met deze laatste opmerking is bedoeld,™ maar aangenoraen rnoet
worden dat het niet m6er wil benadrukken dan dat het met deze nieuwe procedure
gaat om een rechterlijke vaststelling van het Nederlanderschap buiten enig ander
reeds aanhangig gemaakt rechtsgeschil."

Absoluut en relatief bevoegd in de "ze//$/a/u#£e vaswte///>ig.ypr0c«/wre" is de
arrondissementsrechtbank te Den Haag of, indien de verzoeker in de Nederlandse
Antillen of Aruba woonachtig is, het Gemeenschappelijk Hof van Justitie v^n de
Nederlandse Antillen en Aruba (art. 17 lid 1 RWN).™ De procedure *ordt
ingeleid met een verzoekschrift en leidt tot een beschikking van de rechtbank «>f het
Gemeenschappelijk Hof.

Uit artikel 17 RWN volgt dat indien iemand buiten het Koninkrijk wooi^ het
verzoek dient te worden gericht aan de rechtbank te Den Haag.™ Het voorg*ande
geldt dan merkwaardig genoeg 66k ten aanzien van iemand die alvorens z»ch te
vestigen buiten het Koninkrijk zijn gehele leven in de Nederlandse Antillen of
Aruba heeft gewoond. Dit is merkwaardig te noemen omdat in dergelijke
de relevante gegevens en getuigen zieh veelal niet in Nederland zullen

™ Bijl. II. 82-83, 16947, nr. 7, p. 32.
™ Reeds Jessurun d'Oliveira, NJB 1983, p. 1309, vraagt zieh af waarom in dit verband deze term wordt
gehanteerd.
De term "«/ra-yuoYc/ee/" is wel bekend, maar wordt gewoonlijk niet gebruikt om de gehele zgn. non-
contentieuze jurisdictie (= alle verzoekschriftprocedures) aan te duiden; vgl. Hugenholtz/Heemskerk, p.
28. Star Busmann, p. 10, noemt "/«M/engerec/i/e/i/jte o/ etfra-yKa7c/e7e werfoaa/nhedV/j" een onderdeel
van "one/gen///fce rec/ittpraa*". De ingang tot "one/gen/i/zte rec/ittpraajt" is meestal een verzoekschrift.
Maar dat wil niet zeggen dat iedere verzoekschriftprocedure betrekking heeft op zgn. extra-judiciele
werkzaamheden van de rechter. Funke, p. 177, laat zien dat "ex/ra-y«d/ci>ri" in de negentiende eeuw
gebruikelijk is geweest in de betekenis van Twi/m eigen///* r^ttg^rf/ng". Hij citeert een toenmalig lid
van de Tweede Kamer om het onderscheid judiciele procedures versus extra-judiciele procedure zoals
dat tocn werd gezien, te verduidelijken: "a"e wiroep/ng wan </en regfer for nanaTiav/ng va/i reg/, /le/gee/i
W/ de «/ra-./H</icie7e procedure geene p/aa/5 /iee/?." Hieruit blijkt dat begripsmatig gezien in een "etfra-
y«tt/icie7e" procedure de rechter geacht wordt geen rechterswerk te verrichten, maar meer een bestuurlij-
ke activiteit te ontplooien: zoals bijvoorbeeld in adoptieprocedures (an. 1:227 BW) of procedures ter
wijziging van de voornaam (art. 1:4 lid 4 BW). Vgl. tevens Rödcr, p. 2-4.
" Jessurun d'Oliveira, NJB 1983, p. 1309, vermoedt dat is bedocld: "zonder do/ er een ge.scA/7
(/

" Uit art. 17 RWN wordt overigens niet helemaal duidelijk of iemand die woonachtig is in de Antillen
of Aruba nu twee mogelijkheden heeft (Den Haag en het eigen Hof) of slechts e6n (het eigen Hof)- De
MvA geeft in dczen niet volledig uitsluitsel, maar het komt mij voor dat is bedocld de inwoners van de
Antillen en Aruba slechts &n forum in cerste aanleg open te stellen. Dit is echter nergens uitdrukkelijk
zo gesteld.
™ Vgl. HR 07.04.1989, NJ 1990, nr. 791. mm. GRdG. Vgl. tevens Rb. 's-Gravenhage 25.11.1987,
rkstnr. 86.2110; Rb. "s-Gravenhage 10.02.1988, rkstnr. 87.5801; Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988,
rkstnr. 87.5870; Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5871 en Rb. 's-Gravenhage 29.06.1988,
rkstnr. 87.6089 (= HR 07.04.1989, NJ 1989, nr. 531); HR 28.10.1994. RvdW 1994, nr. 216; HR
11.11.1994. NJ 1995, nr. 100. De verzoekers zijn woonachtig in Suriname, het Verenigd Koninkrijk,
Israel en Indonesia. .
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maar in een van de andere twee landen. Waarom het Gemeenschappelijk Hof in
deze zaken niet gelijkelijk bevoegd is, is een vraag die onbeantwoord blijft in de
totstandkoming van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Naar mijn mening geeft
het hierboven gesignaleerde ontbreken van bevoegdheid voor het Gemeenschappe-
lijke Hof de Rijkswet evenwel een enigszins koloniale karaktertrek.*"

Gedurende de betrekkelijk korte tijd dat hoofdstuk 6 Rijkswet op het Nederlander-
schap van kracht is, heeft vooral artikel 17 RWN geleid tot vanuit procesrechtelijk
oogpunt bezien interessante jurispnidentie. De ontvankelijkheid in zijn verzoek van
de verzoeker, het belang dat deze dient te hebben bij de vaststelling, de posities
van het openbaar ministerie en van de Staat zijn onderwerpen die reeds in een
vroeg stadium aanleiding hebben gegeven tot rechtspraak van de Hoge Raad. Aan
de hand van de ontwikkelingen in de rechtspraak zal eerst worden ingegaan op de
vereisten voor ontvankelijkheid. Daarna komen de positie en rol van het OM
(paragraaf 2.3) en de positie van de Staat (paragraaf 2.4.2.1) aan de orde. Para-
graaf 2.5 behandelt de cassatie. De bindende werking die op grond van artikel 19
RWN uitgaat van de vaststellingsbeschikking wordt besproken in paragraaf 2.6. In
paragraaf 2.7 komt de in de rechtspraak ontwikkelde mogelijkheid tot herziening
van een vaststellingsbeschikking aan de orde. Hoofdstuk 2 wordt afgesloten met
een bespreking van artikel 20 RWN in paragraaf 2.8.

2.2 Vereisten voor ontvankelijkheid (art. 17 RWN)

2.2./

Een algemene stelregel in het civiel procesrecht is dat, alvorens in te kunnen gaan
op de eigenlijke zaak, de rechter ambtshalve dient te beoordelen of de eiser, dan
wel de verzoeker, ontvankelijk is.*'

Ten behoeve van de overzichtelijkheid van het verdere betoog wordt door mij in
het navolgende een onderscheid aangebracht tussen enerzijds ontvankelijkheidsver-
eisten die in het burgerlijk procesrecht algemeen voor alle procedures gelden en
anderzijds ontvankelijkheidsvereisten die specifiek gelden voor de procedure die
wordt gevoerd op grond van artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap. Verschil
voor de ontvankelijkheidstoetsing maakt dit onderscheid overigens niet. Uit de

*° Het wetsontwerp uit 1971 daarentegen bcvat wcl de volgende bcpaling: "ECTJ na/«tt/7yJte /vrsoo/i d/c
zy/i tfenwwj verW/// £u/7en n « /fon/'/utny*, doc/i wi y4m£rita zu/aWy* van de VWemgde 5/Ö/CT van
Afoord-^/nmAa /iee/>, fain zi/n verzoflt wit, (.. . .), nc/i/en to/ Art Wo/ van •/«#///> van Sttmia/w o /ne /
Wo/ van y««//ft> van aV? Afeder/andH? /4n«7/en, f.. . ) . "
" Van Baars, p. 90. 91 en 136; Verhagen-Maat, p. 138; Vricsendorp, p. 182 en 192.
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zogven vermelde stelregel mag duidelijk zijn dat door de rechter a//e vereisten voor
ontvankelijkheid ambtshalve moeten worden getoetst.

Een van de algemene ontvankelijkheidsvereisten, een vereiste derhalve dat geldt
voor iedere procedure ongeacht het onderwerp, is dat de eiser of de verzoeker
"6e/ört#" bij zijn eis of verzoek heeft. Deze eis wordt algemeen gekend onder het
adagium "po/n/ rf'/>irere/, pom/ d'acf/on"**. Alleen deze regel zal in het navolgen-
de worden behandeld aangezien zieh op het terrein van de vaststelling van het
Nederlanderschap met betrekking tot dit ontvankelijkheidsvereiste jurisprudentie
heeft gevormd. Derhalve blijven buiten beschouwing andere algemeen geldende
regeis die leiden tot niet-ontvankelijkheid van de eiser of verzoeker." In paragraaf
2.2.4 zal op de rechtspraak van de Hoge Raad waarin het beginsel "po/m */7n/eref,
/»0//1/ rf'ac//o/i" met betrekking tot de vaststelling van het Nederlanderschap aan de
orde komt, worden ingegaan.

Naast de algemene vereisten die ten aanzien van de ontvankelijkheid gelden, steh
artikel 17 RWN daarvoor nog twee specifieke vereisten. E6n van die specifieke
vereisten met betrekking tot de ontvankelijkheid is dat de verzoeker een "o/i/n/dtfe/-
///£ fte/a/i#" bij de vaststelling heeft. Op dit vereiste wordt in paragraaf 2.2.3
ingegaan.

Een volgende eis die in artikel 17 RWN wordt gesteld, is dat het verzoek bij de
Haagse rechtbank niet gelijktijdig valt met "mi £(/ «i/ge m mz <fer rfe/en va/j Zier

gev«f/grfe rar/i/er/Z/fo i/irfa/tr/e 0/ mz //i a*/mi>i/.y/ra//>/ £m?ep aart/zan-
. Mocht de rechtbank tot het oordeel komen dat wel sprake is van een

zodanig aanhangige zaak, dan dient de verzoeker op grond daarvan niet-ontvanke-
lijk in zijn verzoek te worden verklaard. Artikel 17 RWN verwijst met deze
bepaling naar aanhangige 7mp//c/Vte vajtete//z>zg5pr0c«/wre.s \ Procedures derhalve
waarop artikel 20 RWN betrekking heeft en waarin mogelijkerwijs de facultatieve
advisering uit artikel 20 lid 1 RWN een rol kan gaan speien en, in geval van
national iteitsonzekerheid in een administratief beroep, de verplichte advisering uit
artikel 20 lid 2 RWN een rol gaat speien.

** Tot vewr kort een regcl van ongeschreven recht, tegenwoordig opgenomen in an. 3:303 BW. Vgl.
Van Baars, p. 159 en 160; Hugenholtz/Heemskerk, p. 15; Snijders, p. 13.
** Bijvoorbeeld dat indien verplicht met procesvertegenwoordiging wordt geprocedeerd (vgl. Boekman,
p. 104; Rutgers, p. 92). Zie voorts Hugenholtz/Heemskerk, p. 104: niet-ontvankelijkheid o.a. bij het
zijn verstreken van de termijn om een vordering of een rechtsmiddel in te stellen. Art. 334 Rv: de
partij die heeft benist kan geen hogcr beroep meer insteilen en is niet-ontvankelijk. Polenaar, p. 131 en
Wesseling-van Gent, p. 81: niet-ontvankelijkheid volgt indien de procedure niet met het juiste
inleidende gedingstuk (dagvaarding of verzoekschrift) is aangevangen. Ook kan niet-ontvankelijkheid
worden uitgesproken in het geval van (Coops, p. 40 en 41) "vaag/wtf, <MsffWi«d 0 / onvo/fafigAeü/
»w/1 rf? fl/.v g/wirf »w/i <fr m g«/W<fe JWf«i". Misbruik van procesrecht kent volgens de losbl. uitgave
BRv., Boek I, titel 1, alg. gedcelte, aant. 3, als sanctie nict-ontvankelijkheid. Heemskerk (II), p. 319,
nocnu nog: de actie tcgen een niet bestaande gedaagde of het ontbreken van de hoedanigheid. Zie
tevens Vriescndorp, p. 182.
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Art

Uit dit laatste ontvankelijkheidsvereiste blijkt dat, in de verhouding tussen de
artikelen 17 en 20 RWN, in het geval dat een gelijktijdigheid van procedures aan
de orde zou zijn, er sprake is van dominance van de procedures die vallen onder
de werking van artikel 20 RWN. De wetgever heeft hiermee getracht het gevaar te
bezweren dat met betrekking tot 66n persoon terzelfdertijd tegenstrijdige nationali-
teitsvaststellingen zouden worden gegeven. Om de dominantie van de procedures
die vallen onder artikel 20 RWN te omschrijven, gebruik ik in het navolgende
daarvoor als werkbegrip de omschrijving "etc/«si>ve vtwrt/rtg van arr/to/ 20 /?WW\
Aan de problematiek die de "exc/us/eve HW/:J/J£ vo/i art/JtW 20 /?WW" met zieh
brengt voor wat betreft de toegankelijkheid van de vaststellingsprocedure van
artikel 17 RWN is de hieronder volgende paragraaf gewijd.

2.2.2 Zte exr/us/eve HOTA/M; von orf/A*/ 20 ÄWV

2.2.2./ /tecA/er/iyJte i/irtan/fe o/f'n

Het zal duidelijk zijn dat in verband met de "etc/uriew wwA://i£" van artikel 20
Rijkswet op het Nederlanderschap de definiering van de begrippen "recAter/(/te
//wra/z/je" en "//i adrnz/iwrra//^" ft^rocp" van groot belang wordt.

Onder VecAte/7//Jte /nsra/irze" vallen vanzelfsprekend alle rechtsprekende
instanties: de gewone rechter (art. 1 Wet RO) en de gerechten die niet tot de
rechterlijke macht behoren (art. 112 lid 2 Grondwet)". Voor de begripsinvulling
van "arfm/nwrrar/e/ teroep" valt heden ten dage aan te sluiten bij de begripsom-
schrijving die artikel 1:5 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb)" geeft.

In de oorspronkelijke redactie van artikel 17 RWN is sprake geweest van een bij
een "W/nz/iw/rafzeve oeroe/w/Vwfa/itt'e" aanhangige zaak.** Met ingang van 1
januari 1994 is het begrip "atfVm>iw/ra//eve teroe/w/wjfa/i/ze" uit de tekst van de
Rijkswet uit 1985 gewijzigd in "m aaTm/iw/ra/te/öeroep".'" De reden voor deze
wijziging heeft gelegen bij de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht
waarbij in veel (Rijks)wetten, ook in de Rijkswet op het Nederlanderschap, een
terminologische aanpassing aan de Awb is doorgevoerd.

In de op grond van de oorspronkelijke redactie van artikel 17 RWN gevormde
jurisprudence is mede gebleken dat in de Rijkswet niet is gedacht aan administra-

** Bijvoorbeeld: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 26 WRvS); de Centrale
Raad van Beroep (art. 1 e.v. Beroepswet); het College van Beroep voor het bedrijfslcven (art. 2 e.v.
Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie); het College van beroep studiefinancienng (art. 108 Wet op
de studiefinanciering).
" Wet van 04.06.1992, Stb. 315. Inwerkingtreding 01.01.1994.
* Het hier relevante gedeelte van art. 17 RWN luidde: *(. ,)*«( fay «lige //i «CT rftr </W«i va/i Art

Rijkswet van 22.12.1993, Stb. 692.
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tieve bezwaarprocedures. Aangezien aan dat feit met de gewijzigde tekst van artikel
17 RWN niets is veranderd, heb ik gemeend de op deze procedures betrekking
hebbende jurisprudentie toch te moeten behandelen. Scherp onderscheid tussen
administratieve bezwaarprocedures en administratieve beroepsprocedures blijft voor
de "exc/Mj/>ve uwAa/ig va/i art/Jte/ 20 ÄW7V" nog steeds van belang. Ten behoeve
van de leesbaarheid wordt in het navolgende van deze paragraaf nog incidenteel
door mij gesproken over het inmiddels vervallen begrip "arfm/>t/5/ra//eve iwoe/wm-
^fl/i//e". Dit doe ik op grond van de overwegingen dat de te bespreken jurispruden-
tie betrekking heeft op dat begrip alsmede dat de wijziging van "adm/>i/.yrraf/eve
Iwoepf//ura/tf/i" door "m admim.s/ra//e/ fteroep" geen materiele wijziging maar
louter een terminologische unificatie in het kader van de Algemene wet bestuurs-
recht heeft beoogd. In de hieronder aan de orde gestelde jurisprudentie speelt het
begrip "rec/i/e/7//'te //t5/a/i//e" uit artikel 20 RWN geen rol, omdat alle beschikkin-
gen van de rechtbank in Den Haag betrekking hebben op een geschil dat (nog) in
de fase van administratieve afhandeling door bestuursorganen verkeert.

In de periode direct volgend op de inwerkingtreding van de "z
///!g,spr0C«/wre" heeft de rechtbank te Den Haag verscheidene malen** een verzoe-
ker niet-ontvankelijk in zijn verzoek verklaard wegens het feit dat diens beweerd
Nederlanderschap eveneens onderwerp van geschil uitmaakt in een reeds aan-
hangige administratiefrechtelijke bezwaarschriftprocedure of een herzieningsproce-
dure (dit laatste bijvoorbeeld op grond van de tot januari 1994 geldende procedures
uit de Vreemdelingenwet).*'

In de hier aan de orde gestelde oordeelsvorming van de rechtbank betreffende de
ontvankelijkheid maakt deze, anders dan later de Hoge Raad ter zake, geen verschil
tussen de omstandigheid of de aanhangige administratieve procedure zieh al dan
niet afspeelt bij een hierarchisch hoger bestuursorgaan dan wel dat de procedure
zieh afspeelt bij het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke beslissing heeft gegeven.
Daarenboven overweegt de rechtbank in de onderhavige zaken steevast dat tegen
een eventueel negatieve beslissing op het herzieningsverzoek, bezwaar of beroep
voor de verzoeker verdere beroepsmogelijkheden openstaan, inclusief de gang naar
een (administratieve) rechter.

Ter verduidelijking van het bovenstaande volgen hieronder de overwegingen van
de rechtbank in e"e"n van de desbetreffende zaken. Het gaat hierbij om een voor-
beeld waarin de betrokkene reeds is verwikkeld in een bezwaarschriftprocedure bij
de Uitkeringsraad, een zelfstandig bestuursorgaan dat is opgericht ter uitvoering

" Zic bijv.: Rb. VGravenhage 27.05.1987, rkstnr. 86.2446; Rb. 's-Gravenhage 27.05.1987, rkstnr.
87.5021; Rb. "s-Gravenhage 15.07.1987, rkstnr. 87.5097; Rb. ' s-Gravenhage 15.07.1987, rkstnr.
87.5271 en Rb. 's-Gravcnhage 29.06.1988. rkstnr. 87.6089.
** Voor een handzaam overzicht van de wijzigingen met ingang van 01.01.1994 in de procedures op
grond van de Vrecmdelingenwet: E.A. van Vondelen, Hcrzicning Vreemdelingenwet, AA 1994, p.
224-230.
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in A«

van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.* De Uitkeringsraad
had de betrokkene wegens het niet in het verleden bezeten hebben van het Neder-
landerschap een uitkering geweigerd. Tegen deze weigering heeft de betrokkene
ingevolge artikel 42 (oud)" Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers bezwaar
aangetekend bij de Uitkeringsraad. Ook start de betrokkene een procedure op grand
van artikel 17 RWN ten einde door de rechtbank te Den Haag haar voormalig
Nederlanderschap te laten vaststellen. De rechtbank acht de verzoekster niet-
ontvankelijk met de volgende overwegingen: "Verzoefarer /»ee/fr de moge/Z/Me/rf te
z(//w ftyrf beroe/? //» /e sre/Zen rege/j de &6?c/i/&ft//i£ op Aaar /jezwaarsc/irt/fr 6// fl*e
C7?vß, /env(/7 zowe/ m </e £ezwaar.yc/in/iy?rocerfMre o/s m de procedwre />(/ de C/?vß

,y/e//mg daf z(/ de A^e^r/anrfje /la/Zo/uz/i/i/V ftez//, da/j we/ //ee/f
de orrfe za/ Aromen op rfe w//ze zoo/5 tepaaW /n art. 20 /fyfevve/ o/?

f. j « rfer/ia/ve /i/e/-onrva/jA:e///A: w Aaar verzoeA: /o/ vasW/e///n^ va/i

Uit bovenvermeld citaat komt naar voren dat de oorspronkelijke visie van do
rechtbank met betrekking tot de ontvankelijkheid in de "ze//i/fl/irf/^e
procerfwre" in het geval van een elders aanhangig zijnde "/>np//c/ere
/jrocerfwre" twee aspecten heeft vertoond. Enerzijds is het daarbij gegaan om de
invulling van het begrip "admmmrar/eve oeroepj/'/wrantte" en anderzijds om de
benadering door de rechtbank van het "aart/jart#/# z//w" van een nationaliteitsrechte-
lijk relevante zaak bij enig door artikel 20 RWN bedoelde instantie.

Wat het eerste aspect, de wijze waarop de rechtbank invulling heeft gegeven aan
het begrip "at//m>i«frar/>ve {CTOi/Mi/uto/ir/e" betreft, blijkt uit de bovenvermelde
overweging dat naar het inzicht van de rechtbank een bezwaarschriftprocedure een
procedure is die valt onder de "exc/ws/eve werÄ:/ng va« arf/A:e/ 20 /?HW".

Ook in andere beschikkingen interpreteert de rechtbank het begrip "adm/mj'/ra-
r/eve Z7erocp5/>ura«//e" op gelijke, nogal ruime, wijze. Zo acht zij bijvoorbeeld een
verzoeker niet-ontvankelijk omdat een herzieningsverzoek met betrekking tot een
verblijfsvergunning aanhangig is bij de staatssecretaris van Justitie; een verblijfs-
vergunning die de verzoeker eerder was geweigerd door dezelfde staatssecreta-

De Uitkeringsraad is een uitvoerende instantie ingesteld bij de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945 (Wet v. 22.11.1972, Stb. 669). In een analoge wet, de Wet uitkeringen burger-oorlog»-
slachtoffers 1940-1945 (Wet v. 10.03.1984, Stb. 94), waarbij in art. 3 lid 1 en lid 2 eveneens het
Nederlanderschap van de aanvrager als voorwaarde wordt gesteld, fungeert op een zelfde wijze de Raad
uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers (art. 46 Wubo). Inmiddels is de Uitkeringsraad als "Äaarfte/wr
WV" een onderdeel geworden van de Pensioen- en Uitkeringsraad: vgl. CRvB 30.12.1993, AB 1994,
nr. 224; CRvB 05.01.1995, AB 1995, nr. 187.
" In het kader van de inwerkingtreding op 01.01.1994 van dc Awb is mede art. 42 Wuv gewijzigd. Zic
de aanpassingswet van 23.12.1993, Stb. 690.
* Rb. 's-Gravenhage 29.06.1988. rkstnr. 87.6089 (=HR 07.04.1989, NJ 1989, nr. 531).
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ris." In een van deze zaken oordeelt het openbaar ministerie in zijn conclusie, dat
sprake is van een "aart/w/jg/ge adm/>itf/ra//eve fteroe/wprocedwre". De rechtbank
verklaart in deze zaak de verzoeker niet-ontvankelijk op grond van de volgende
overweging: "Verzoe/fcer nee/r ecn/er de moge/Z/Arne/d re z(//i^r ///d fteroep /n /£

de ftejc/j/Mmg va/i de 5roa/wecrg/am van 7u5///{> ft// de /4/ae//ng
van de /toad van S/a/e, /enw/7 w e/A: van deze procedures

da/ n</ de Afeder/andse na//ona//7e/7 ftez// aan de orde za/ dornen cp de
ftepaa/d /n ar///te/ 20 van de /ty/twe/ op ne/ A/eder/anderscnap.

//e/ verzoeA: /o/ va5/5/e///ng van ne/ A/eder/ander^cnap van f. J H derna/v^

Als gezegd, het tweede aspect in de toetsing door de rechtbank is geweest, dat
zelfs het mogelijkerwijs nog door de verzoeker adieren van een hogere instantie
mede tot niet-ontvankelijkheid leidt. De twee hierboven gegeven casus zijn ieder
daarvan een voorbeeld. Een ander geval betreft een verzoeker die van de weigering
door de burgemeester tot afgifte van een nationaal paspoort reeds in hoger beroep
is gegaan bij de commissaris van de Koningin. Betrokkene zou van de beslissing
van de commissaris te zijner tijd nog in beroep kunnen gaan bij de minister van
Buitenlandse Zaken en vervolgens van diens beschikking beroep kunnen aantekenen
bij de Afdel ing rechtspraak van de Raad van Stated Terwijl in deze zaak de
overweging dat de commissaris van de Koningin functioneert als "oaVn/'/i/rfraf/ev*
fteroep5/n5/an//e" voldoende zou zijn geweest om tot niet-ontvankelijkheid te
beslissen, neemt de rechtbank de eventualiteit dat de verzoeker zieh ter zake van
het geweigerde paspoort nog tot de Raad van State zou kunnen wenden mede in
aanmerking als reden voor niet-ontvankelijkheid in de "ze//r/and/ge vas/5/e///ng5pro-
cedwre".*

In april 1989 maakt de Hoge Raad korte metten met de tot op dat moment door de
rechtbank gevolgde invulling van de ontvankelijkheidsvereisten. In de eerste plaats
sneuvelt het in de ontvankelijkheidstoets betrekken van de, door de verzoeker,
eventueel in de toekomst adieren van hogere instances dan de instantie waar de
zaak nu aanhangig is. De Hoge Raad stelt: Mnders dan de /?ft. fc/i/ie/z/fc nee/?
aangenomen doe/ n/e/ /er za/re da/ een ftefongneftftende /egen een fte5/w5/ng van de

" Vgl. Bolten. MR 1988, p. 233.
" Rb. 's-Gravenhage 15.07.1987, rkstnr. 87.5271.
* Cf. art. 89 Paspoortinstructie Nederland 1952 en de aanvullende rechtsbescherming (tot 01.01.1994)
op grond van de Wet Arob. De Paspoortinstructie (zie daarover Vrz. ARRS, 08.11.1979, RV 1979, nr.
14) is inmiddels vervangen door de Paspoortwet. De Paspoortwet. Rijkswet van 26.09.1991, Stb. 498
en, curieus genoeg, de eerste wet op het gebied van de reisdocumenten die het Koninkrijk kent, geeft
een andere rechtsgang dan de in het voorbeeld genoemde. Ten behoeve van de rechtsbescherming geldt
in Nederland inmiddels de rechtsgang uit de Awb, in de Nederlandse Antillen en op Aruba dient in de
landsverordeningen een rcgeling te worden getroffen.
* Rb. s-Gravenhage 27.05.1987, rkstnr. 86.2446.
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yjte <v/*cr«n in A«

Jtan (/ure/fen ft// <fc C/?vß. ffe/ Jto/w
aa/i op rfe aarrf va« <fe uufcznr/i ft// we/te <te zaaA: afl/iAa/jg/g w. "*"

Ter beoordeling van de rechtbank Staat derhalve alleen hetgeen in artikel 17
RWN uitdrukkelijk is gesteld: en wel of de zaak reeds elders in het Koninkrijk
aanhangig w, en wel bij een rechterlijke instantie dan wel in een administratief
beroep.

In de tweede plaats gaat de Hoge Raad in de onderhavige uitspraak in op "Vfe
aarrf va^ rfe //isfa/i//> ft// we/ite rfe zoo/: aa/i/ia/i£/g w". Met het oog daarop geeft de
Hoge Raad twee omschrijvingen die houvast moeten bieden bij het als zodanig
identificeren van een "rec/jrer///*e //uftz/i/te" dan wel een "a<//n//?wfrari>w fteroe/w-
//is/a/tf/e". Voor het eerste begrip wordt een positieve definiering gekozen: een
rechterlijke instantie is een instantie die "fte/ioor/ for <fe m^r rec/ittpraaJfc fti/<ufe
organen". Het tweede begrip wordt door de Hoge Raad op een meer omzichtige
wijze benaderd. Het begrip "a</m//iwrra/<>ve ftm>ep.s//ufa/i//e" wordt in de beschik-
king namelijk niet positief gedefinieerd, daarentegen stelt de Hoge Raad vast wat
/»>r onder het begrip valt. • . t w '

Onder "a^/w/n/j/ra//^" fterocp" wordt in de literatuur algemeen verstaan het in al
zijn aspecten opnieuw beoordelen van het bestreden besluit door een in de bestuur-
lijke hierarchie hoger geplaatst orgaan.'* De zaak wordt nogmaals door het hogere
administratieve orgaan beoordeeld, waarbij ruimte is voor zowel doelmatigheids-
als rechtmatigheidstoetsing." Een "arfm/«wrra//>v^ ft^ro?p5/n.9/fl«//>" is geen
instantie die (slechts) met rechtspraak is belast, maar is daarentegen een onderdeel
van de uitvoerende macht.""

De Hoge Raad hanteert in de bovenvermelde beschikking van april 1989, zoals
gezegd, ten aanzien van het begrip "arfm/Viwrrar/ev? ft^ro^p^/Viira«//^" een negatieve
afbakeningsmethodiek en in casu is dat voldoende om bij de algemeen gangbare
begripsinvulling van 'Wmm/srraf/e/ fterocp" aansluiting te kunnen vinden. De
Hoge Raad volstaat met de constatering dat een instantie die een eerdere beslissing
van zichzelf heroverweegt g^en administratieve beroepsinstantie is.

" HR 07.04.1989, NJ 1989, nr. 531. Vgl. De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, art. 17
RWN, aant. 1.
" Om te kunnen spreken van arfTOnw/rari>/ fceraep gaat van ouds de literatuur ervan uit dat dc
behandeling van het herzieningsverzoek plaatsvindt binnen een in de bcstuurshiörarchic hoger geplaatst
orgaan: Van Apeldoom/Leyten, p. 252; Ten Berge/Tak, p. 7-9; Boeles, p. 213; Franken ca . , p. 438
en 439; De Goede, p. 164; Van der Hoeven, p. 119 en 120; T. Koopmans, p. 204 en 205; Tonnaer. p.
284; Widdershoven, p. 43; Van Wijk/Konijnenbelt (1979), p. 26 en 155. Vindt de behandeling van het
herzieningsverzoek plaats bij hetzelfde orgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, dan wordt dat
gevat onder de term "(ieu/minü/nz//̂ ) <vzH><Mr". Deze in de literatuur ontwikkelde invulling van dc
begrippen 7adm/'n«rratt>/) tezwaar" en "arfm/>»5rra«>/ö^ro«p" heeft inmiddels haar neerslag gevonden
in am. 1:5 en 6:4 Awb.
" AI ontbreekt bij de beoordeling van het wel of niet bezitten van de Nederlandse nationaliteit, uit dc
aard van de materie, de toets op doelmatigheid.
'" Leclercq, p. 24; Tonnaer, p. 284; Wcndcls, Trema 1994. p. 198.
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tfoo/tfy/u* 2

Het zoeven vermelde heeft tot gevolg dat een op grond van artikel 7:1 lid 1
Algemene wet bestuursrecht aanhangig bezwaarschrift de rechtsgang van artikel 17
Rijkswet op het Nederlanderschap niet in de weg Staat.

Uit het bovenstaande betoog volgt tevens dat de in de Rijkswet op het Nederlan-
derschap opgenomen "exc/Ms/eve werto/ig va/i art/Jte/ 20 /?W7V" niet waterdicht is.
De beoogde doelstelling van de "exc/tu/eve we/vW/ig", namelijk dat (ten einde
tegenstrijdige beslissingen over de nationaliteit van dezelfde persoon te vermijden)
de rechter in de "ze//sfa/tt//ge vayttte/Z/VigsprocerfMrtf" de verzoeker niet-ontvankelijk
verklaart indien het Nederlanderschap van de betrokkene al in een andere zaak aan
de orde komt, wordt niet onder alle omstandigheden gerealiseerd.

Het is duidelijk dat heel goed sprake kan zijn van een gelijktijdig plaatsvinden
van een artikel 17 RWN-procedure en een eerder aangevangen andere procedure
waarin het kwestieuze Nederlanderschap van de betrokkene eveneens dient te
worden beoordeeld. Dit is namelijk het geval wanneer de aanhangige "//np/zrie/e
vaJtt/e/7/>2#s/>roc«iMre" een administratieve bezwaarschriftprocedure betreft.

Een voorbeeld van een zodanige gelijktijdigheid levert natuurlijk de zaak die de
directe aanleiding heeft gevormd tot de in deze paragraaf weergegeven ontwikke-
ling: de hierboven weergegeven beschikking van de Hoge Raad van 7 april 1989
(NJ 1989, nr. 531) waarin een oordeel wordt gegeven over de status van de
Uitkeringsraad. De Uitkeringsraad blijkt dan als uitvoerende instantie dat een
eerder besluit van zichzelf opnieuw in ogenschouw dient te nemen door de Hoge
Raad niet te worden gekwalificeerd als "arfmz>t/,sfra//ef öerocp«/w/a/i//e".'°' Het
nadeel van het gelijktijdig kunnen plaatsvinden van de "ze(/stfa/uÄg£" en een
"j/wp/7ciere" vaststellingsprocedure is vanzelfsprekend dat de totstandkoming van
twee elkaar tegensprekende nationaliteitsbeslissingen niet ondenkbaar is.

Aangezien doel en functie van öezwaar en van a^/m/nw/ra//^" teroep hetzelfde
zijn, is het merkwaardig dat de Rijkswet op het Nederlanderschap met de boven-
vermelde consequentie onderscheid maakt tussen beide vormen.

2.2.22 "4a/j/iang/ge zaa*"

De "exc/ws/Vve HwJW/tg" van artikel 20 Rijkswet op het Nederlanderschap blijft
beperkt tot zaken die "aa/zfaz/ig/g" zijn in het Koninkrijk bij hetzij "££/i rec/ite/7//A:e
(/itfanrie", hetzij in een "arf/rumrfraft'i/ fterocp". In hetgeen hieronder volgt, wordt
nader ingegaan op twee vragen die deze bepaling oproept. De eerste vraag luidt:

'" Aardig om hier nog tc vermelden is dat de Uitkeringsraad, zelf ook in de veronderstelling verkerend
bij de behandeling van het bezwaarschrift op te treden als administratief beroepsorgaan, conform art. 20
RWN advies aan de minister van Justitie heeft gevraagd inzake het mogelijk vroegere bezit van het
Nederlanderschap van de betrokkene in kwestie. Zie Van den Blink, p. 6 en 29 (i.h.b. noot 12).
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vanaf welk moment kan een zaak als aanhangig worden beschouwd bij enig van de
instanties waarnaar artikel 20 RWN verwijst? Deze vraag wordt beantwoord in
paragraaf 2.2.2.2.1.

De tweede vraag luidt: welk ogenblik tijdens de artikel 17 RWN-procedure geldt
voor de rechtbank te Den Haag als peilmoment? Anders geformuleerd luidt deze
laatste vraag: welk moment in de "ze//j/and"/£e vay/s/e///ng,s/)r0ced'Mre" zal hiervoor
in acht worden genomen door de rechtbank? Deze vraag vindt beantwoording in
paragraaf 2.2.2.2.2.

2.2.2.2.1 Op welk moment is een zaak aanAa/ig/g bij een artikel 20 RWN-
instantie?

Met betrekking tot de vraag op welk moment een
re" als aanhangig kan worden beschouwd, kan hier allereerst op het onderzoek van
Boon en Van der Wal worden gewezen. Dezen besteden, zij het slechts in het
kader van de civiele dagvaardingsprocedure, aandacht aan de vraag vanaf welk
moment er kan worden gesteld dat een zaak aanhangig is. Voorop stellen zij dat de
wet hiervoor geen algemeen geldende regel geeft. De auteurs en jurisprudence die
zij vervolgens aanhalen, geven geen eensluidende visie. Boon en Van der Wal
melden dat de meningen van de schrijvers in overwegende mate uiteenlopen tussen
het moment van het uitbrengen van de dagvaarding"" dan wel het ter rolle in-
schrijven van de zaak.'"

Zeer uitgebreid wordt dit onderwerp behandeld door Van Rossem/Cleverin-
ga,"* waar onder meer de wel zeer archaistisch geformuleerde zin "/l/s een
Pres/denr /« )torr gerfmg toy een zaaJt fterro&ten ton worden zonoer /nsc/iny v/ng fer
ro//e, moef /war aan/wHg/gne/rf rfaarzon^/er gerfac/ir Arwn/je/i worc/e/i." is opgeno-
men. Cleveringa trekt uit de gehele verhandeling de slotsom dat er feitelijk niets
anders opzit "(• J dan da/ men creeds opn/eww fen aanz/en van /ederen re#e/,
a"f'e me/ ner crirer/wm rfer aan/tang/gne/rf werit/, vaswre//, wa/ /»y er mee öerfoe/r;
(• ;."

Over de vraag vanaf welk moment een verzoekschriftprocedure aanhangig is bij
een rechterlijke instantie bestaat meer eenduidigheid. Een verzoekschriftprocedure
is aanhangig na indiening bij de griffie van het daartoe betreffende verzoek-
schrift.">'

"* In ieder geval met betrekking tot een da^voarrf/>if /« ca»a/i> sluit de HR aan bij dit standpunt (HR
18.02.1994, NJ 1994, nr. 606, m.nt. HER).
"" Boon/Van der Wal, p. 13.
"" Van Rossem/Cleveringa, p. 34-39.
"" Vgl. Hammerstein, NJB 1993, p. 11; Snijders, Ynzonides en Meijer, nr. 788. Zie voor de indiening
ter griffie door toezending per post van het verzoekschrift aan het postbusnummer van het Kantonge-
recht: HR 10.06.1994, NJ 1995, nr. 284. m.nt. HJS.
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Voor de zeldzame gevallen waarbij het al dan niet bezit van de Nederlandse
nationaliteit een rol zou kunnen speien in een strafproces, valt te verwijzen naar
artikel 258 lid 1 Sv, dat de aanhangigheid van het rechtsgeding laat aanvangen met
het moment dat de officier van Justitie de dagvaarding uitbrengt."*

Wat betreft de aanvang van administratiefrechtelijke procedures binnen de
uitvoerende macht"" kan hier worden gewezen op een in 1989 wat terloops
gemaakte opmerking van de Hoge Raad: "Wo/i/ieer een ö^zwoar^c/ir/^ fay de
t//7A:en>i^raarf w in^f</<e/u/ f.... J en doarop door die raaa* nog n/er w fa?s//sr, w de
i/i da/ ö«waarjc/ir/^ öedoeWe zaaJfc fay de (///Ä:en>i^raa^ aan/iang/g C... J . ""*

2.2.2.2.2 Naar welk moment beoordeelt de rechtbank de aanhangigheid van de
zaak?

De tweede vraag die wordt gesteld met betrekking tot de aanhangigheid van een
"//np/»c/e/e vo5WW///ig5proc?</ur«" (die valt onder de werking van artikel 20
RWN)"" is de vraag op welk moment in de "ze/yfro/iaVge voyr$re/7/>ig.sp/"0cedwre"
de rechtbank beoordeelt of er sprake is van aanhangigheid van een zodanige andere
procedure.

Met het oog op het feit dat vooral in de administratiefrechtelijke sfeer in
"/'mp//ri£te vasr.yre/7/>ig5procedMre.y" de betrokkene zal worden geconfronteerd met
bezwaar- of beroepstermijnen, waarbij het verlopen van deze termijnen gewoonlijk
betekent dat het besluit formele rechtskracht heeft gekregen, kan onder omstandig-
heden de wetenschap van belang zijn wanneer men het best een "zeZ/rta/uftg*
va.yMe//mg.5pr0ceawre" kan starten, indien men tevens de "j>np/zc/ere vayr.sre/7/>jg.y-
procedwre" tegen de door enig bestuursorgaan genomen beslissing wil volgen.

In de memorie van Antwoord van 5 September 1984 op het Voorlopig Verslag
van de Eerste Kamer is aandacht besteed aan de situatie waarin na indiening van
het verzoekschrift uit artikel 17 RWN öök een procedure uit artikel 20 RWN wordt
gestart. De memorie wijdt de volgende opmerking aan de, alsdan ontstane,
gelijktijdigheid: 7/er w moge/(/Jt, dar zo'/i gerfmg"" aan/ia/ig/g wordr gemaato

procedure op grom/ van arr/yte/ 77 /oopr. //er w aanneme/jyA: dar de
van d/e procedure wordr aygewacAr, //id/en de rec/irer o/ ad>nM/srrar/eve

fa?roepj/>tsranr/e d/e />« /?er aanna/ig/ge gedmg moer fa?^//»en, daarvan op de Zioogre
«. De adm/n«rrar/e w voor ner vervo/g a//een geöonden aa/i de mer roepa^j/ng va/i

"* Vgl. Enschedö, p. 80; F.A.J. Koopmans, p. 11; Minkenhof/Reijntjcs. p. 187.
"" Administratievc bezwaarschrift- cn administraticve beroepschriftproccdures.
"" HR 07.04.1989. NJ 1989. nr. 531.
"" Administraticve bezwaarprocedurcs vallcn daar niet onder; zie par. 2.2.2.1.
"° Gedoeld wordt op een geding waarop an. 20 RWN van toepassing is.
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Processc/i/e/i/te ar/>ec/en in ne/ Neder/an<fc

am/trt / 7 gegeven £«c/HJt/tm£."'" Boeles sluit zieh aan bij deze passage uit de
memorie van Antwoord en is bovendien van mening dat de verzoeker in het kader
van artikel 17 RWN ook ontvankelijk moet worden geacht: "a/s /KM /»a Art

va/i Art v^rzoefocÄr/^ w een dan a/ aa/iAa/ig/ge zaaA' to/ e«t rec/j/e77//A;e
0/ een aaVm/i/sfrafieve fceroep.y/n.s/a/i//e. de /jar/ona/jre/tevraag op-

Arom/."'"
Hetgeen in de memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer is gesteld, pleit voor

de Stelling dat voor de rechtbank te 's-Gravenhage het moment van indiening van
het verzoekschrift ex artikel 17 RWN als peilmoment geldt en dat het nadien
starten van een 7>np//c/ere vayWfe///flg.spr0cefl'«re" op de ontvankelijkheid van de
verzoeker in de "zeZ/s/and/ge vasme//mg.s/>r0ced«re" geen invloed heeft.

De bovenstaande Stelling zou erop wijzen dat voor de rechtbank te 's-Gravenhage
als peilmoment voor de ontvankelijkheid het moment van indiening van het
verzoekschrift ex 17 RWN geldt. Immers, het is niet aan te nemen dat in de aan de
Eerste Kamer geschetste situatie het de bedoeling is dat op het moment van het
nemen van de vaststellingsbeschikking door de Haagse rechtbank de verzoeker niet-
ontvankelijk moet worden verklaard indien de "z>n/?//c/e/e vajr.y/e//m£.s'/>r0cedMre"
eveneens nog aanhang is, wellicht omdat, zoals de wetgever zieh dat voorstelt, de
rechter in de 7mp/7c/ere vasme////ig.spr0cedM/-e" wacht op de uitslag in de "zrt/y/a/i-

In de jurisprudence zijn slechts twee voorbeelden voor handen waarin de
gelijktijdigheid van "/mp//c/e/e vajr5/rt"/mg5/7rocgMre" en "ze//tfa/ja7ge vasme/Z/ngj-
procedwre" een rol speelt. Beide uitspraken stammen uit de aanvangsperiode van de
procedure op grond van artikel 17 RWN. In beide gevallen is sprake van een
eerder aanhangig gemaakte 7mp//c/efe va.y/5/e///>ig.sp/'0ced«re". In het ene geval is
de verzoekster tijdens de "zrt^rfa/u//ge vajttfrtVmg.s/jrocea'Mre" overgegaan tot
intrekking van de eerder aanhangig gemaakte 7mp//c/rte vajmrtVmg.sprocea'w-
r«" '" en doet de rechtbank uitspraak in de zaak."* In het andere geval zet de
verzoekster de eerder aanhangig gemaakte

Bijl. I. 83-84, 16946, nr. 216a, p. 12. De suggestie wordt dcrhalve gedaan dat in de
vayKfW//>if jproc^rfure" zal worden gewacht op een uilkomst in de "z
'" Boeles, p. 212.
'" Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5416, waarbij in de conclusie van het OM (d.d.
24.07.1987) wordt vermeid: "Voortt A«e^ ^fe raaivman^ /er /erec/i/z/«mg een a)fc/e ^enomen, tvaan/i
ny nameni verzoefofer verfetoarf da/ rfe zgn. Trade/nprocedttre" -in^ej/eW /egen /'n/reWring van
verzoefo/ers A'eder/antfae paspoort fcy de /4/de//ng /?ec/i/5/>raa* van de ßaad van 5/a/e « "/n ê/roW:en",
aangez/en verzoefo/er de voor/te«r gee/? aan een oordee/ van lAv recn/ftan*." Vgl. Van den Blink, p.
24, die "/orwm-j/iop/>i'ng" voorziet.
'" Dit betekent tevens dat een "//n/j//rie/e vos/5/e///ngjprocedwre"die aanhangig was op het moment van
indiening van het verzoekschrift ex art. 17 RWN, en die is beeindigd met een uitspraak voordat de
rechter in de art. 17 RWN-procedure een uitspraak hecft gedaan geen beletsel voor dc ontvankelijkheid
vormt.
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daarentegen voort en deze procedure is nog aanhangig op het moment dat de
rechtbank in de "ze//jra/id/ge vajrsre/7//ig$/?r0cedwre" uitspraak doet. De rechtbank
overweegt dienaangaande: "Verzoetorer Aee/r de rec/irta/iA: £(/ 6r/e/ va/j 50 maa/t

' " /aren were/i Aoar 6ezwaar.sc/2r//r rege« de tecA/tti^ va/i de {//r/fcermg.y-
«/er re z«//en mrre&fce/i."'" Deze verzoekster werd niet-ontvankelijk in haar

verzoek verklaard.

Anders dan de eerder vermelde gevolgtrekking uit het citaat uit de memorie van
Antwoord van 5 September 1984 geven de hierboven weergegeven twee uitspraken
geen aanleiding om aan te nemen dat het peilmoment voor de ontvankelijkheid naar
het inzicht van de rechtbank ligt op het moment dat het verzoekschrift ex 17 RWN
wordt ingediend. Zou dat namelijk wel zo zijn, dan had in beide bovenstaande
voorbeelden niet-ontvankelijkheid moeten volgen. Eerder lijkt het dat de rechtbank
het moment aanhoudt waarop de vaststellingsbeschikking wordt gegeven: op dat
moment mag geen '7/np/7c/ere vajftre//7/ig.ypr0cea«re" aanhangig zijn.

Deze handelwijze van de rechtbank lijkt in overeenstemming te zijn met hetgeen
de Hoge Raad heeft gesteld in HR 7 april 1989 (NJ 1989, nr. 531)'" inzake het
aa/iAö/ig/g zijn van een "/7^p//c/>te v<z$we////z£.spr<?c«/#r£'", nJ. dat de aanhangig-
heid, eenmaal aangevangen, voortduurt zolang door de betrokken instantie "nog
n/er w öe^/wr".

Uit dit alles kan mijns inziens met betrekking tot de ontvankelijkheid in de
"ze//srana7ge vajr.yre//7/ig.s'/?rc>ceöMre" niet anders dan een evidente tegenstrijdigheid
worden geconstateerd hassen enerzijds hetgeen volgt uit de memorie van Antwoord
van 5 September 1984 en anderzijds hetgeen meer strookt met de rechtspraak.

Ter afsluiting van deze paragraaf zou ik met betrekking tot de reeds eerder
aangehaalde uitspraak in de memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer nog het
volgende willen opmerken. Aan de bewuste uitspraak kan de conclusie worden
verbunden dat het door de wetgever niet geheel uitgesloten wordt geacht dat in
beide vaststellingsprocedures, de "ze//^rand/ge" en de "/mp//c/ere", een beslissing
wordt genomen. Het is immers, volgens de memorie, slechts "aart/jeme/7/ifc" dat de
rechter (van artikel 20 RWN) dan wel het bestuursorgaan oordelend in administra-

' " Het verzoekschrift in deze zaak is op 15.12.1987 bij de rechtbank ingediend. Verzoekster had haar
bezwaarschrift bij de Uitkeringsraad tegen de weigering een uitkering als vervolgingsslachtoffer te
verlenen, ingediend op 15.01.1987. De mondelinge behandeling door de rechtbank is gehouden op
16.03.1988 en de beschikking wordt op 29.06.1988 gegeven. De rechtbank aeeepteert derhalve op een
moment na de mondelinge behandeling aanvullende gegevens van de kam van de verzoekster.
"• Rb. 's-Gravenhage 29.06.1988. rkstnr. 87.6089 (=HR 07.04.1989, NJ 1989, nr. 531).
' " Zie par. 2.2.2.1 (i.h.b. voetnoot 40).
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tief beroep de uitkomst van de artikel 17 RWN-procedure zal afwachten. "* Voor
het geval dat in beide vaststellingsprocedures een uitspraak wordt gedaan, is het
vanzelfsprekend niet uitgesloten dat, wat betreft het oordeel over het Nederlander-
schap van de betrokkene, in de beide procedures twee elkaar tegensprekende
beslissingen tot stand komen.

De ten behoeve van een dergelijke situatie, waarin het dus gaat om ten aanzien
van e'en betrokkene uiteenlopende nationaliteitsvaststellingen, voorziene remedie is,
zo leest men tevens in de memorie van Antwoord, de volgende: "De
w voor A«/ v^rvo/g a//mi gedornten aan <fe mef roipam/ig va/i arf/Jte/ / 7

Met betrekking tot het op deze wijze kortsluiten van tegenstrijdige beslissingen,
kan naar mijn mening worden gesteld dat het geen fraaie bepaling is. Voorzover de
ene uitspraak afkomstig is van een bestuursorgaan oordelend in administratief
beroep (art. 20 lid 2 RWN) stuit de voorgestelde oplossing niet op bezwaar; de
administratie dient zieh, zoals in het citaat wordt gesteld, aan de uitspraak van de
rechtbank te Den Haag te houden. De administratie laat de binnen de administratie
genomen tegendraadse uitspraak terzijde.

In het geval van toepassing van artikel 20 lid 1 RWN is de gegeven remedie
echter niet fraai. In die situatie is de uitspraak afkomstig van een met rechtspraak
belaste instantie. Deze rechterlijke uitspraak dient vervolgens terzijde te worden
gelegd door de administratie. Gaat het om een uitspraak van een bestuursrechter,
dan zal in beginsel de administratie een nieuw besluit moeten nemen. Daarin houdt
de administratie zieh derhalve aan de uitkomst in de "ze//y/am#ge wMttte////igjpro-
cedwre". Het kan echter ook voorkomen dat de bestuursrechter zelf heeft afgedaan.
Ook dan legt de administratie de uitspraak naast zieh neer. Weliswaar gebeurt dit
om een andere rechterlijke uitspraak wel uit te voeren, maar vanuit rechtsstaatelijk
oogpunt is het niet fraai te constateren dat de administratie een rechterlijke
uitspraak naast zieh neer legt.'*" Er is onder omstandigheden derhalve sprake van
een terzijde gestelde rechterlijke beslissing.

Waarbij ik nogmaals benadmk dat m i . slechts kan worden gewacht op een niet-ontvankelijkverkla-
ring van de verzoeker wegens een elders aanhangige zaak. Wellicht een reden om de rechter oordelend
op grond van artikel 17 RWN maar in het ongewisse te laten van een aanhangige "//np/j'rie/e vtu/j/W-
/i/ig£procAftire" en zodoende twee ijzers in het vuur te hebben.
'" Bijl. I. 83-84. 16946, nr. 216a, p. 12.
'" Vgl. Ten Berge/Tak, p. 239.
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2.2.5.7

Het volgend vereiste voor ontvankelijkheid dat specifiek geldt voor de
vcwme////ig.sproc«/«/-£" is dat bij de verzoeker "on/niVWe////* öe^wg" met betrek-
king tot de vaststelling aanwezig is. Dit vereiste geeft Jessurun d'Oliveira reeds in
1983 aanleiding tot de vraag waarom in de (toen nog ontwerp) wettekst "oAi/ruV&fe/-
//y'Jt" is opgenomen, terwijl toelichting noch memorie van Antwoord dit begrip
preciseren.'*' De Groot wijst in de losbladige uitgave Personen en Familierecht
eveneens op de onduidelijkheid inzake de inhoudelijke betekenis van

De memorie van Antwoord stipt nog wel aan dat het vereiste van
" ook geldt voor de verzoeker die een verzoek doet betreffende de nationali-

teitsvaststelling van een overledene, maar laat ook daarbij uitleg omtrent de
invulling van het begrip achterwege.'"

Naar aanleiding van het bovenstaande rijst de vraag of wellicht nu, geruime tijd na
de inwerkingtreding van artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap, aan de hand
van de gevormde jurisprudentie kan worden bepaald welke invulling de woorden
"o/i/niYftfe/Viyft fte/a/ig" hebben gekregen.

Dienaangaande moet echter worden geconstateerd dat de beschikkingen van de
rechtbank geen concrete aanwijzingen geven. Het blijkt dat in de vierenvijftig voor
dit onderzoek bestudeerde beschikkingen krachtens artikel 17 RWN de rechtbank
het vereiste nauwelijks vermeldt en zeker niet expliceert. Zeker zal de rechtbank
het vereiste op indirekte wijze hebben getoetst, maar uit zieh derhalve niet over de
hiervoor gehanteerde criteria.

In slechts twee van de vierenvijftig beschikkingen vindt het begrip vermelding.
Daarbij luidt in het ene geval de desbetreffende rechtsoverweging:
f. J, Aee/r een o/im/rf^//(/A: te/ang ft// z(//i verzoeA:, aa/igez/en A/y door de
a/j vreemde/mg wordf aa/igemerA;/. D/r /̂ /V// rfe r^c/iröa/iA: a/ w/f Aer /<?//
verzoeArer, (".....>, /mn/rfrfeis w/r A'lerfer/am/ w v^nvi/V/errf."'" In het andere geval
steh de rechtbank: "Vierzoeter, f. ,̂ A ^ een o/im/7&fe//zyfc fte/ang ft/y

aa/i^ez/en A/y door de Sraar ais vreemrfe//>ig worrf/ oörtgemerA:/ e/i
mer M/Tzemng word/ fterfmgrf."'"

'*' Jessurun d'Oliveira. NJB 1983. p. 1309.
'** Dc Groot. losbl. uitgave Personen- en Familierecht, ait. 17 RWN, aant. 1.
'» Bijl. II. 82-83. 16947. nr. 7, p. 33.
' " Rb. "s-Gravenhage 24.06.1987, rkstnr. 86.2266 (= HR 04.03.1988, NJ 1989, nr. 875, m.nt. EAA).
'* Rb. -s-Gravenhagc 24.06.1987, rkstnr. 87.5002.
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e/i in Art AWeWa/uis

In cassatie is het begrip tot nu toe slechts e'e'nmaal aan de orde gekomen.'-* De
Hoge Raad spreekt in deze ene beschikking wel over "owruVW?////* te/ang", tnaar
plaats daarbij naar mijn visie, zoals ik in paragraaf 2.2.4 zal proberen duidelijk te
maken, het begrip in een verkeerde context. In de andere beschikkingen in cassatie
die aan dit onderzoek ten grondslag liggen, vindt het begrip "0/i/m<ftfe//(/A;
geen vermelding.

2.2.3.2 £/gen vw/e op "

Bij het aanhangig maken van een artikel 17 RWN-procedure zal veelal op de
achtergrond een bepaald geschil meespelen. Geheel zonder redenen stapt men niet
snel naar de rechter. Zou men dit wel doen, dan volgt zonder twijfel niet-ontvanke-
lijkverklaring van de verzoeker wegens gebrek aan belang bij de vaststelling. Voor
de "ze//sro/u//ge vasme//mg.ypr0c«/Mre*" geldt immers, zoals dat voor ieder (burger-
lijk en bestuursrechtelijk) geding geldt, de zegswijze "geevi oWang, geevi acf/>";
ook wel aangeduid met THWtf </7/if^r&, pom/ */'ac//0fl". Sinds 1 januari 1992 is
met de inwerkingtreding van artikel 3:303 BW dit principe in de wet opgeno-
men,'" maar reeds lang voor die tijd is het in brede kring aanvaard als algemene
regel van procesrecht.'^

Nu is be/a/ig in het recht een vaag en daardoor lastig begrip. '" "Po/nf
rf'mrerer, pomr d'acf/o/i" verwijst naar en heeft betrekking op de verandering in
juridische zin die door de rechterlijke uitspraak zal worden teweeggebracht in de
(juridische) positie van de eiser of de verzoeker. Indien de rechterlijke uitspraak in
de juridische wereld van de eiser of de verzoeker geen baat of verandering brengt,
ontbreekt het belang bij de rechtsvordering.'*' Het adagium "/Jom/ d'm^r&,
po/n/ d'acf/o/i" duidt derhalve niet op de directe, feitelijke gebeurtenis ten gevolge
waarvan het noodzakelijk is gebleken de vraag naar de nationaliteit op te helderen;

"* HR 04.03.1988, NJ 1989, nr. 626, m.nt. GRdG. Zic par. 2.2.4.2.2.
' " Snijders, p. 13. Vgl. Jessunin d'Oliveira, p. 292.
"* Vgl. Van Baars, p. 92-101; Meijknecht, p. 36; Parser, p. 282-287; Polenaar, p. 234; Star Busmann,
p. 116; Vricsendorp, p. 191; de annotaties van Veegens onder HR 12.06.1953, NJ 1954. nr. 1 en HR
30.01.1959, NJ 1959, nr. 548; Vrij, WPNR 1927, nr. 2991, p. 271. Zo geldt het evencens in het
administratief proces: Ten Berge/Tak, p. 73; Van Wijmen, p. 117 en 141.
' " Vgl. Van Baars, p. 42, 43 en 156; Cleveringa, RMTh 1964, p. 222-227: • f . . . . . ) W p da/i a/
emgtti/u, da/ "Ma/ig" en "oefang" nog zeer we/ /wee *M/inen zi/n." (p. 223); Jessurun d'Oliveira, p.
273. Vgl. Ten Berge/Tak, p. 63, 68-74; Van Wijmen spreekt over "Art rfttWe/zyd/g tara*/er van nrt
6e£np te/a/ig", p. 117 en 135.
"° In HR 15.12.1939, NJ 1940, nr. 206, m.nt. EMM, h6t standaard-arrest over dczc materie
formuleert de Hoge Raad als volgt: "<2a/ een t^tang fty a*̂  v r̂Jferi/g/ng van ataaVim'g gew//>d« ^cn/^r m>/

«, jndi>n een wnn/5 van de recn/er nirt vermag feaa/ /e fcrengen /en o/>z/'cn/e van de
y,- f.... J . "Van Dijk, p. 15, omschrijft dit op de volgende wijze: "zonderda/ ne/ doe/ van ne/

procei gerea/ireerdJkan worden." Zie tevens par. 2.2.4.1.
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alsdan betreft het meer de aanleiding tot de procedure. Ook wordt ernee niet
gedoeld op het bij die feitelijke gebeurtenis betrokken recht"' of het belang'"
dat daarbij aanwezig is. Het dan aan de orde zijnde "oe/a/ig" wordt in de iteratuur
omschreven als het "mfl/eriee/ te/ang".'"

Het voorgaande kan kort in andere woorden ook als volgt worden gefornuleerd:
'/nr^r^, pom/ </'acf/on" betreft de eis tot het hebben van "p/yce««^/

" bij de vordering en dat is als zodanig altijd, ook zonder vermeldng in de
wet, vereist."* Als "6e/a/i£" duidt op 7""oc«5«^/ te/a/ig", duidt mijn> inziens
"0/t/nu&fe//(/£ ftWa/ig" op een verdergaand vereiste dat, met betrekking tot de actie
tot nationaliteitsvaststelling nög een specifieke eis steh aan de verzoeker- Ik ga
ervan uit dat, willen de woorden "on/nüft/e//(/& te/artg" in artikel 17 R^N enige
zin hebben, zij niet naar het "procewHee/ fte/ang" van de verzoeker verwjzen. De
wetgever had zieh dan kunnen beperken tot een bepaling waarin alleen "ö<taig" in
stond en zelfs dat had achterwege kunnen blijven. Het opnemen van "o/i/n̂ MW/z/A:"
voegt naar mijn mening wel degelijk iets toe.

Bij een eerste lezing van de twee op pagina 36 weergegeven overwegingei van de
recntoanK lijkt net or met net oegnp "on/mdde//f//c b£/a/ig" het benodigde "praras-
$M£e/ te/a/ig" wordt bedoeld. Maar ik constateer evenwel dat nog een andere lezing
denkbaar is. Wellicht wordt door de rechtbank slechts geconstateerd dat de
verzoeker en de persoon op wie het verzoek betrekking heeft identiek zijn. Het is,
mijns inziens, niet geheel ondenkbaar dat de woorden "0/j/m7ft/e//(/& tefortg"
betrekking hebben op de eis dat de identiteit van de verzoeker en van degene van
wie de nationaliteit moet worden vastgesteld dezelfde is. De bijkomende, specifieke
eis die "o/i/n/dtte/Zi/Jt 6Wa/ig" alsdan inhoudt, betreft een ten opzichte van de
persoon van de verzoeker geldende kwalitatieve eis, inhoudende dat de verzoeker
en de te onderzoeken persoon identiek dienen te zijn. Van deze veronderstelling
uitgaande is, naar mijn opvatting "o/i/näftfe//(/£ te/a/ig" een vereiste waardoor

'" Bijv. het kicsrecht, het erfrecht of het recht op verblijf in Nederland.
"* Bijv. het (fmanciele) belang om de erfenis via Nederlands erfrecht af te handelen.
'" In zijn proefschrift onderscheidt Van Baars "ma/;n>W fcrta/ig" en "procMJKert" Mang* (p. 44). Het
matched belang betreft de (gewenste) feitelijke, materiele wijziging in een situatie (p. 44), ofte wel
"Art venrAi/ </O/ wor « n i>f/xwW p^rroon fawi PM/OO/I ruwrn rnw sifi/ari«" (p. 43). Daamaast staat,
als gezegd, het "procesju«/ ivtong". Dit is het belang bij een rechtsmiddel om het materiele belang te
kunnen behartigen (p. 128); bijv. dat men een rechterlijke uitspraak, inclusief het bijbehorende gezag
van gewijsde, nodig hceft om de materiele wijziging te kunnen effectueren (vgl. p. 134 en 146). Van
Dijk, p. 19, spreekt over enerzijds "procMfcfta/jg" als "Art Ma/ig da/ mrt «rn proc« word/ fc^oogd"
en anderzijds over "r*c/i/5fr*/<wig": "Art frrtang da/ i»y Art proc« i/i Art ged//i^ word/ grtracA/"; Van
Wijmen, p. 132 en 135, stelt kort en bondig: "HO/ m«i m*/ a> vo/rfering feroogf. is «rti anders dan

/
"« Vgl. Van Baars. p. 128, 134 en 146; Ten Berge/Tak, p. 73; Van Wijmen, p. 126 en 142. Van Dijk.
p. 15-20. spreekt in dit kader over "proc«Ma/ig".
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wordt gewaarborgd dat slechts de rechtstreeks bij het Nederlanderschap betrokkene
het verzoek kan indienen.'"

Met het oog op de bovenstaand door mij voorgestane interpretatie van de
woorden "on/nidtfe/ZiyA: 6eto/ig" kan worden gewezen op artikel 3:302 BW, dat de
weg naar een declaratoire uitspraak openstelt voor "een toy ee/i M/ ee/j rec/j/sver-
/j0i#/mg 0/i/ni<We//i/Jt pe/roA#e/i persoo/i". De beschikking die de rechtbank op
grond van artikel 17 RWN geeft, is zuiver declaratoir van aard.'*" Zeer interes-
sant is in dit verband de toelichting die Meijers heeft gegeven over het ontwerp van
dit artikel en het daarop volgende artikel 3:303 BW, het artikel waarin de regel
"pom/ */7/i/e>e7, pom/ </'ac/io/i" is gecodificeerd.'" Meijers schrijft bij het ont-
werp-artikel 3.11.7. (=3:302 BW): "He/ w /tie/ I/I /je/ a/gemee/t /e zeggen wa/t/teer
me/i me/ 'o// een rec/iWver/ioM^/n^ 0/i/nidtfe//ij'fc oe/roArten persone/i' /e maA;e/i /iee//.
£r z(/ i/i/u£?e/i op gewezen, da/ de m d/7 art/Are/ oerfoeWe ca/egorie va/t persone/i
nie/ samertva// me/ de I/I Ae/ vo/ge/td ar/i&e/ fterfoeWe pe/so/te/t, die oe/a/ig o// de
rec/iwvorrfermg moe/en /teope/t. /ema/id </ie oe/a/ig /iee/* Z?// </
/lie/ s/eedy een o/imidrfe/////: rfaarö// pe/rofc£e/j perjoon I/I </e z/n vo/i Ae/

'" Bij mijn weten wordt het begrip "onmüft/rf/ty* Man^" buitcn het tcrrein van het Nederlanderschap in
de overige wetgeving en literatuur nauwelijks gehanteerd. Ik ben het eenmaal tegengekomen, via ccn
opmerking bij Zuidema, p. 127, in een oude conclusie van P.-G. Noyon bij HR 10.11.1910, W 9085,
waarin door de P.-G. "onTOdrfW/yJt fcWang" wordt gereserveerd voor de personen die rechtstreeks bij de
uitspraak zijn betrokken en waartegenover worden gesteld de personen "</«> 5/ec/iM zyrfWi'n^jc/i en

Artikel 839 Rv kent de categorie "onm/<WW/(/'/t fcWang/ieMwHfc per^onfn", dit ook weer ter afbakening
van een andere categorie van belanghebbenden, namelijk: 7i«/ine e^fenam^n o/rf^/ v^rJtny^en^n". In
een over dit artikel gewezen arrest stelt het Hof in Den Haag: "zooda/ Art on/n/rfrfW/yt Ma/ i# fc«/aa/
in ee/is onm/rfrfW/y'ite rec/ittfce/rafcihVig ro/ rf« ac/e". In het daarop volgend cassatieberoep sluit de Hoge
Raad daarbij aan: HR 20.06.1913, NJ 1913, p. 790. Gevolg hiervan is dat de losbl. uitgave BRv.
opmerkt bij art. 839 Rv, aant. 1: "De onmüft/W/i/fc fte/öng/iefrfce/irfen zy'fl </«j zy, <//> rfe aAr/e /lefefcen
doen opma*en." Vgl. tevens hierover Cleveringa, RMTh 1964, p. 225 (i.h.b. voctnoot 5). Ook de artt.
42 en 43 Wet op het Notarisambt onderscheiden de "o/t/n/drfe//»)* fceian^/irtftenrfe" bij een notarise
akte van "rf«ze//s er/genawen o/r^ventn/gem/en". Blijkens HR 11.03.1994, NJ 1995, nr. 3. m.nt.
HJS, kiest de HR inmiddels voor een ruimcre uitleg en is in het kader van art. 42 Wet o.h. Notarisambt
de onmiddellijk belanghebbende evenwel "in W* geva/ n/>( fte/Jer/t/ to/ rfe parfyen fcy rfe cüt/e ze//".
(Maar opgemerkt moet worden dat art. 42 niet betreft een declaratoire rechterlijke uitspraak). Artt. 3:55
en 3:58 BW kennen eveneens "ownü&fe//(/£ feetong/ieWenrfen"; art. 1:69 lid 1 sub c BW: kent personen
die daarbij een "onm/ddW/yit rec/iKMa/ig" hebben een bepaald vorderingsrecht toe.
"* Vgl. De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, art. 19 RWN, aant. 1. Zie Asser/Ane-
ma/Verdam, p. 292, waar de auteurs vermelden dat een sutusproces leidt tot een declaratoire uitspraak;
cf. Heemskerk, p. 13.

'" Beide artikelen zijn geplaatst in Bock 3 BW, dat "ve/7n0gCTU/-ec/if i/i A« a/ge/wen" is getiteld. De
toepassing van beide artikelen op niet-vermogensrechtelijke rechtsvorderingen wordt mogelijk gemaakt
door de schakelbepaling in art. 3:326 BW. Vgl. losbl. uitgave BRv., Boek I, titel 1, alg. gedeelte. aant.
3, over misbruik van procesrecht, waarin de losbladige het beginsel van 7""'"' ^ ' " " ^ ' . po/n/
rf'action" via art. 3:326 BW van overeenkomstige toepassing verldaart in het personen- en familierecht
(een rechtsgebied waarbinnen, zoals bekend, veel verzoekschriftprocedures voorkomen).
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ge a/T/Are/; o/ngeA:eerd Äa/i een on/n/aY/e//(/A: ft// de
persoon geen öe/ang £//' nef m /̂e/Zen van de ac//e /j^ftöen. /n aa/ /aame geva/ za/
de acf/e nem n/ef /oeAromen; nef door ne/ vo/ge^ttfe a/t/)te/ g«r^W« verew/e va/i een

voor ne/ Zieöfte« vo/i een /•ec/iüvor^rmg ^^W/ u/teraa/tf n/er

Meijers maakt in zijn toelichting bij deze twee artikelen een duidelijk onder-
scheid tussen twee verschillende belangen die in het spel kunnen zijn. Het zijn naar
mijn idee deze twee onderscheidenlijke belangen die aan de orde zijn in de
"ze//s/a/uftge vayWfe//mgpr0c«/«r£" van het Nederlanderschap. Het gaat hierbij
enerzijds om "0/i/n/aVfe////A: ö^/a«g", dat naar een bepaalde kwaliteit van de
verzoeker verwijst en anderzijds om "po/Vtf rf'm/ere/, pomr a"acr/o/i"."'

Een recente beslissing van de Hoge Raad met betrekking tot artikel 3:302 BW
sluit hierop aan. In de desbetreffende uitspraak gaat het om een vordering tot een
verklaring voor recht inhoudende dat de toekenning in 1950 vanwege de Staat van
een weduwe-pensioen aan de weduwe Rost van Tonningen, wegens het enkele jaren
durende Tweede Kamerlidmaatschap van haar overleden echtgenoot, "/« r̂r(/</ m^/
e/t me/ 5cAenf//ng van «er recnr" heeft plaatsgevonden. De vordering is tegen de
Staat ingesteld door enkele organisaties van oud-verzetsstrijders. De Hoge Raad
overweegt met betrekking tot de ontvankelijkheid in feitelijke instantie van de
eisers: "£e/i verittormg voor rec/i/ Awn .y/ec/itt >vo/-de/i M//ge5proA:en op vorrfermg
vo« een rfer £(/ een ftepaaWe recnwvernowrf/'ng onm/a /̂e//(/A: fterroAcArenen en A^n
en/te/ rf/enen ro/ ne/ 0/? yegens de andere öe/roA±enen to'na'ena'e wyze vasW/e//en van
naar fcesfaan o/precweren van naar /nnoMO". "'*

Een andere mogelijkheid van de term "o/znuaV/e////A: fce/ang", namelijk dat het
een bepaalde mate van tijdsdruk tot uitdrukking wil brengen, lijkt mij niet aanne-
melijk. Uit het weinige dat de analyse van de beschikkingen hieromtrent wel
duidelijk maakt, blijkt dat de onmiddellijkheid met betrekking tot de vaststelling
niet als "dringend" of "ogenblikkelijk" wordt geinterpreteerd.

Als gezegd, naar mijn inzicht verwijst het "onm/aV/e//(/A: oe/ang" dat door artikel 17
RWN bij de nationaliteitsvaststelling wordt geeist niet naar het "p'we.ys'Me/e
£e/ang" van de verzoeker. Dit is echter wel een belang dat eveneens aanwezig
dient te zip.'*' Er wordt daarentegen, mij us inziens, verwezen naar een bepaalde

'" E.M. Meijers, toelichting I. p. 301.
"* Eenzelfdc ondcrscheid is te vinden in het proefschrift van Van Dijk als hij, in het leader van de
ontvankelijkheid van de verzoeker, spreekt van "Art vermf« wan « n ZwpaaWe Ao«iamg/i«rf" (p. 13
c.v.) en van "Art W M J « WWI wn /vtwwfcrta/ig" (p. 15 e.V.).
'« HR 22.01.1993. AB 1993. nr. 198, m.nt. FHvdB; NJ 1994. nr. 734, m.nt. CJHB. Vervolgens
conclude«! dc HR: "ZV 5ricMng cr. z(/n m'rt onrntd^W/i/t fc#/rofct«j^n fay <fc rfcAwv^rAoittfing waarop

rff urrfi/nr R05/ »w/i ronw'ngfn."
'*' Hierop wordt ingegaan in par. 2.2.4.
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kwalificatie, een hoedanigheid, waaraan de indiener van het verzoekschrift moet
voldoen.'** Deze kwalitatieve eis komt volgens mij erop neer dat van de verzoe-
ker wordt geeist dat hij, nationaliteitsrechtelijk gezien, de rechtstreeks betrokkene
is. Op deze manier sluit de eis tot "0/intüftfe//(/£ fte/an^" de eventualiteit uit dat een
derde om vaststelling van het wel of niet bezit van het Nederlanderschap van
iemand anders kan verzoeken. Derden-belanghebbenden kunnen immers onder
omstandigheden een (processueel) belang hebben bij de wel of niet vaststelling van
het Nederlanderschap van een ander.'*' Jessurun d'Oliveira heeft voorgesteld de
"onmufc/W/z/Me/Vfrm" te laten vervallen.'** Mijns inziens verdient dit voorstel
geen bijval, aangezien het tot gevolg zou hebben dat een ruimere kring van
rechtssubjecten ontvankelijk in de "z£(/foz/u//ge wwtete///>ig.spr0c«/«r£" zou zijn dan
m6t hantering van de eis tot 0/i/n<Vftfe//(/A: tetang.

Het bovenstaande in een notedop weergegeven: het vereiste van "0/i/m'<ftfe////A:
te/a/ig" regardeert in mijn visie het antwoord op de vraag wie in de procedure ter
vaststelling van het Nederlanderschap het "Z"MS ag*m//"'*' toekomt. En ten einde

'*' Vgl. Boekman, p. 103, die aangecft hoc van oudshcr het antwoord op de vraag wie gerechtigd is tot
het aanleggen van een procedure per verzockschriftprocedure, aan dc hand van steeds onderling
afwijkende criteria, verschillend is ingevuld. Het oordeel of iemand een verzoekschrift kon indiencn
heeft aanleiding heeft gegeven tot de vorming van de nodige jurisprudentie.
'*' Vgl. am. 358b WvK en 443 WvK, of denk aan de werkgever van een werknemer wiens nationaliteit
onzeker is. Ook een (huwelijks)partner kan in het kader van echtscheiding of vrcemdelingcnrcchtclijke
bepalingen belang hebben bij de vaststelling van de nationaliteit van zijn of haar partner.
Rb. 's-Gravenhage 08.04.1947, NJ 1948, nr. 34 laat zien hoe eiser W.F. Meyer de rechtbank tracht te
bewegen tot de uitspraak dat A.E. Meyer het Nederlandcrschap heeft verloren ten gcvolgc van het
zonder Koninklijk verlof treden in vreemde krijgsdienst van de echtgenoot van gedaagde, H.V.J.K..
Gelukkig voor de gedaagde neemt de rechtbank een nationaliteitsrechtelijk onjuiste beslissing en
oordeelt dat zij haar Nederlanderschap heeft behouden.
In Hof 's-Gravenhage 18.03.1954. NJ 1954, nr. 575, (zie ook Brouwer, p. 165) een procedure
aangaande betaling van levensonderhoud van een zoon ten behoeve van zijn mocder, heeft ccn van de
grieven van de zoon in hoger beroep de strekking dat het Hof de toetsing door de rechtbank inzake het
bezit van de Nederlandse nationaliteit door de moeder opnieuw beoordeelt (haar nationaliteit is van
belang voor de vraag welk recht i.e. van tocpassing zou zijn en de rechtbank is uitgegaan van het
Nederlanderschap van de moeder). Het Hof verwerpt daarbij de desbetreffende grief van de zoon. Dezc
heeft tevens gesteld zelf alleen de Britse nationaliteit te bezitten. Hoogst waarschijnlijk tot verbazing van
de zoon stelt het Hof en passant voor hem vast dat hij tevens de Indonesische nationaliteit hecft. Vgl.
tevens HR 05.11.1952, NJ 1952, nr. 782 (eiser, die zijn Nederlanderschap heeft verloren, proccdeert
om zijn vrouw op de kiezerslijst geplaatst te zien. Als gevolg van zijn nationaliteitsverlies heeft ook zijn
vrouw haar Nederlanderschap verloren). Hof 's-Gravenhage 09.12.1959, NJ 1960. nr. 352 (competentic
rechter bij echtscheidingsprocedure).
De Staat kan eveneens belang hebben bij de vaststelling van iemands Nederlanderschap, maar mist dan
toch het "onmi7£fe//(/* fee/ang".
'** Jessurun d'Oliveira, NJB 1983, p. 1309.

Door Heemskerk in zijn oratie, p. 18, omschreven als "/"TCCTVc/i/e/zyjt vo/vfcnngirec/tf". Star
Busmann, p. 112, spreekt over "rfe fcevoeg<#i«'<f om do/ rec/if geWCTK/ te mater» rfoor m/dV/W van « n

van dV recn/«-, Art mrn/ om te vorder«? ('voraWwjg.rrec/i/,), n«/ y'ltf flge/ufi;"; Storme
-»

41



/fcw/dtfut 2

te bepalen of een verzoeker inderdaad "o/z/n/<ftfe//(/£ £eta/ig" heeft, dient centraal te
worden gesteld de relatie die de verzoeker heeft met degene wiens nationaliteit
wordt verzocht vast te stellen.

In de onderstaande twee subparagrafen wordt besproken hoe in mijn visie de
relatie er uit dient te zien tussen de verzoeker en degene van wie de nationaliteit
wordt verzocht vast te stellen.

2.2.3.2.1 Nationaliteitsvaststelling van personen die in leven zijn

In het geval dat de vaststelling van het Nederlanderschap wordt verzocht betreffen-
de een in leven zijnde persoon, is, zoals hierboven reeds is uitgelegd, in mijn visie
het "0n/m<&/e//(/A /?e/a/ig" van artikel 17 RWN gelegen in het feit dat slechts de
persoon te wiens aanzien de nationaliteitsvaststelling wordt verzocht, het verzoek
tot vaststelling kan doen.'^ Als kleine uitzondering op deze regel, maar omdat zij
voortvloeit uit de vereisten van het burgerlijk procesrecht kan dit niet worden
beschouwd als een echte uitzondering, kan hier worden genoemd dat wettelijke
vertegenwoordigers in dezen dienen op fc (reden voor de door nen ce vertegen-
woordigen.'^

Derden-belanghebbenden zullen, naar mijn mening, de procedure derhalve niet
aanhangig kunnen maken."*® Een andere mening hierover is verkondigd door
Boeles, die de voorkeur heeft uitgesproken voor een interpretatie van artikel 17
RWN waarin, ook in het geval dat de vaststelling betrekking heeft op een nog in
leven zijnde persoon, het recht de vaststellingsactie te starten niet beperkt blijft tot
degene die het object van de vaststelling is.'*' Wat betreft een mogelijke rechtsin-
gang op grond van artikel 17 RWN ten behoeve van de Staat is zulks reeds
expliciet ontkend door Van den Blink.'** In de regel zal de Staat ook geen be-

omschrijft "im agimfi" afwisselend als "<fc proc«stte/ff «C/I/CT o/n te vorderen, rfe rec/i/en op
gfttf/igwwi/ig «i gwiyttfe" (p. 258) en "m*/ om « n « j in rt tfe/fen' (p. 260). Vgl. Beukers, p. 108;
Brenninkmeijer, p. 8.
'* Vgl. Van den Blink, p. 17.
'*' Zoals is gcbcurd in HR 13.01.1989, NJ 1990, nr. 266, m.nt. GRdG (= Rb. 's-Gravenhage
10.02.1988, rkstnr. 87.5813); HR 13.01.1989, NJ 1990, nr. 267, m.nt. GRdG (= Rb. 's-Gravenhage
10.02.1988, rkstnr. 87.5801); Rb. 's-Gravenhage 20.07.1988, rkstnr. 87.6047; Rb. 's-Gravenhage
20.07.1988 rkstnr. 88.5027. Illustraticf in dit verband is HR 31.01.1992, NJ 1993, nr. 261, m.nt.
GRdG, waarin de wettelijke vcrtegenwoordiger van een 17-jarige het verzoekschrift bij de rechtbank
aanbrengt. De mondelinge behandeling vindt plaats als de jongen 18 jaar is. Met inachtneming van
artikel 1 sub b RWN treedt in de verdere procedure de jongen mede als verzocker op.
'** Zie tevens het einde van par. 2.2.3.3.
'"Boeles. p. 212.
"* Van den Blink, p. 13 en 17. Idem De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, art. 19
RWN. aant. 1. Vgl. voetnoot 143.
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hoefte hebben aan een zodanig actierecht. Bezit iemand niet de Nederlandse
nationaliteit dan zal een overheidsorgaan de betrokkene als niet-Nederlander
behandelen. De uitzondering op de regel kan zieh voordoen indien de betrokkene in
het bezit is van een rechterlijke beschikking waarin zijn bezit van het Nederlander-
schap is vastgesteld (in een "ze//sra«*/z'££ vasW/W/mgäprocerfure)". Mocht twijfel
bestaan aan de juistheid van die vaststelling, dan zal de Staat naar mogelijkheden
zoeken om de vaststellingsbeschikking aan te kunnen tasten. In paragraaf 2.7.4
wordt in dit kader de mogelijkheid tot herziening van de vaststellingsbeschikking
aan de orde gesteld. In paragraaf 2.7.4 wordt geconcludeerd dat de mogelijkheid
tot herziening van de beschikking op verzoek van de Staat onder bepaalde omstan-
digheden, maar niet alle, wenselijk is. Dit houdt in dat herziening van een vaststel-
lingsbeschikking niet altijd mogelijk zou zijn. In een geval waarin geen herziening
mogelijk zou zijn, is de Staat gehouden aan een vaststellingsbeschikking waarvan
de materiele juistheid aan twijfel is onderhevig. Op zo'n moment kan de vraag
opkomen of het aanhangig maken door de Staat van een vaststellingsactie (losstaand
van de reeds bestaande vaststellingsbeschikking) tot de mogelijkheid behoort. Met
het oog op het vereiste van "0/tm/Vftfe//(/ft te/ang" bij de vaststelling moet, mijns
inziens, die vraag ontkennend worden beantwoord.

2.2.3.2.2 Nationaliteitsvaststelling van een overleden persoon

Het tweede lid van artikel 17 RWN behelst de mogelijkheid een verzoek in te
dienen tot vaststelling of niet-vaststelling van de Nederlandse nationaliteit van een
overleden persoon. In een zodanig geval volgt uit de aard van de zaak dat het
verzoek niet door de persoon die het object van de vaststelling is, kän worden
gedaan.

Zoals aan het begin van paragraaf 2.2.3.1 is vermeld, dient volgens de memorie
van Antwoord ook in het geval van een nationaliteitsvaststelling met betrekking tot
een overleden persoon bij de indiener van het verzoekschrift "o/i/mVÄ/e////* />e/a/i#"
aanwezig te zijn.

Wat moet daaronder worden verstaan? Het "o/imüft/i/Zi/A: be/artg" zou ik in een
dergelijk geval slechts aanwezig willen achten indien de verzoeker zijn eigen
nationaliteit rechtstreeks afleidt van de nationaliteit van de overledene. Tenslotte
zijn het de personen die hun nationaliteit rechtstreeks afleiden van de nationaliteit
van de overledene, die bij de vaststellingsprocedure vanuit een nationaliteitsrechte-
lijk oogpunt beschouwd de meeste "risico's" lopen. De "risico's" waarop ik hier
doel vloeien voort uit de gebondenheid ingevolge artikel 19 RWN van alle admini-
stratieve organen aan een beschikking die is gegeven op grond van artikel 17
RWN.

Naast "own«fcfe//z/A: te/ang" dient de verzoeker vanzelfsprekend ook "proceMW-
ee/ te/a/ig" bij deze nationaliteitsvaststelling te hebben. Als voorbeeld van zodanig
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p öe/a/zg" bij de nationaliteitsvaststelling van een overledene noemt
Brinkman een erfeniskwestie.'"

De door Brinkman genoemde erfeniskwestie mag vanzelfsprekend met het oog
op de "exc/«5/eve wwJfc/wg va« arf/Jte/ 20 ÄW7V" (nog) niet aanhangig zijn bij enige
in dat artikel bedoelde instantie. Ook geldt vanzelfsprekend dat de rechtbank te 's-
Gravenhage in de "ze//rfartf//'ge va.sme////jg.s/>r0ce</Mre" alleen de nationaliteit
vaststelt en met de verdere erfenisproblematiek niets van doen heeft. Voor de
beslechting van de erfeniskwestie zelf is alleen ruimte in een "irop//c/ete vasw/e/-
///igsproc^/wre", waarin de afhandeling van de erfenis de hoofdzaak is en waarin
de nationaliteit van de overledene een voorvraag betreft.

Eventuele derden die wel bij de erfeniskwestie belang hebben, maar "o
" bij de nationaliteitsvaststelling missen en derhalve geen "z

0ced«r£" kunnen starten, staan dus niet met lege handen. Zij kunnen
in een "//np//c/e7e vaym£//mg.spr0cedMre", waarin de hoofdvraag de erfenis betreft
de nationaliteit als voorvraag aan de orde stellen en door de rechter laten beoorde-
len. ••'•••'•

2.2.5.5 ///iüfra//e/"/i/.sforäc/i overz/c/tf

In paragraaf 1.2.2 is een uiteenzetting gegeven van de diverse wetsontwerpen die
een ontwerpversie voor een "ze//sra/w#ge vasttte//j>ig.spr0c«/Mre" tot onderwerp
hebben betroffen. In het licht van mijn beantwoording van de vraag naar de
betekenis van het in de huidige wetgeving voorkomende begrip "o/im/dtftf/iT/fc
te/ang" wordt onderstaand een overzicht gegeven op welke wijze in de desbetref-
fende wetsontwerpen het "/us age/uft" wordt benaderd. Onderstaand overzicht is
slechts bedoeld als illustratief overzicht ter zake van de verschillende ideeen die
dienaangaande klaarblijkelijk bij de wetgever hebben geleefd. Het doel van
onderstaand overzicht is achtergrondinformatie te verstrekken over de in de
wetsontwerpen opgenomen verschillende wijzen van afbakening van de kring van
personen die de vaststellingsprocedure zou kunnen starten. Aangezien de wijzen
waarop in de onderscheidenlijke wetsontwerpen de kring van de beroepsgerechtig-
den geen historische grondslag hebben gevormd voor de huidige regeling uit artikel
17 Rijkswet op het Nederlanderschap heb ik gemeend dit overzicht in de tekst te

' " Brinkman, p. 71. De nationaliteit hceft immers invloed op de vraag volgens welk nationaal erfrecht
de erfenis wordt afgehandeld. Het Nederlandse internationaal privaatrecht wijst hiervoor de nationale
wet van de erflatcr aan: zie Kollewijn, WPNR 1968, nr. 5016, p. 474. Idem Gervcr, p. 44; Lemaire,
p. 29; Sauveplanne, p. 28. Uit het voorbeeld dat Brinkman geeft, wordt overigens niet duidelijk of hij
het aanhangig kunnen maken van de art. 17 RWN-procedure beperkt acht tot verzoekers die recht-
strecks hun nationaliteit afleiden van de overledene of dat hij een ieder die bij de erfeniskwestie belang
heeft tot het vaststcllingsverzock gcnxhtigd acht.
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moeten plaatsen nä de behandeling van en de uiteenzetting van mijn eigen visie op
het begrip

De toegankelijkheid van de vaststellingsprocedure heeft in de aan de huidige
regeling in de Rijkswet voorafgaande ontwerpen zeer uiteenlopend vorm gekregen.
Met het onderstaand overzicht wordt aangetoond dat de ontwerpen een rijke
diversiteit op dit gebied kennen. '» *

In het wetsontwerp van de commissie Kollewijn uit 1956 wordt de mogelijkheid
een verzoekschrift tot vaststelling'" van iemands nationaliteit opengesteld, in de
eerste plaats, voor degene van wie de nationaliteit wordt verzocht vast te stellen
(artt. 1, 24 en 35), maar daarnaast voor het Koninkrijk der Nederlanden (artt. 2
sub a, 25 sub a en 36 sub a) en tevens voor "rediteperyo/je/i, d/e geen
/e/(/Jt //c/iaa/n z(//i en nafwwr///7;e p^rjon^n, d/e geen orgaan va/i een
///)(: //cnaa/n z(//i, <nd/e/i z// aan/onen. rfar zy rfaaröy gegrond Mang Äfften." (artt.
2 sub b, 25 sub b en 36 sub b). Opmerkelijk is dat de eis om "#e#ro/!rf te/a/i#" bij
het verzoek te hebben niet wordt gesteld ten aanzien van het Koninkrijk.

In het eind jaren zestig opgesteld "Vooro/i/w/p ter w//z/^//tg va/i </? Wie/ op /i?/
e/i m^«^en^c/wp" bepaalt artikel 20: 7«fer
r̂  ^z/w^/i o/ n/^r /e öez/r/e« A:aw aa/i O/iz^ A/mw/er va/i

rfaaram/re/i/ M/WpraaA: /e rfoe«." In dit ontwerp kan slechts de direct
betrokkene het verzoek doen en is ten aanzien van overledenen geen regeling
getroffen.

De regeling die in het ontwerp van 1971 voorkomt, is de meest beperkende. Ten
eerste blijkt dat het verzoek slechts kan worden gedaan door een natuurlijke
persoon.'" Daarnaast kan het verzoek "«/er worden gerfaa« rfoor /m/K/er/ar/gen
rf/e de /ee^//d van zevenf/e/i yaar nog n/e/ «elften oere/A:/, nocn door meerderyar/gen
d/e onder cwra/e/e z(//i ge^/e/d wegenj een geetfe/Z/ite 5roorn« waardoor z//, a/ dan
n/er nier rM55enpozen, n/er /n ^/aar z(/n o/ öenToe/7//^ worden /i«n fte/angen ^e/ioor-
///'/: waar re ne/nen. "'** Ook dit ontwerp mist een regeling ten aanzien van overle-
denen.

De ontwerp-memorie van Toelichting bij het onderhavige ontwerp geeft een
uitvoerige motivering voor de beperkte opzet van het recht een verzoek te kunnen
indienen: "De bevoegdne/d o/n aan de rec/i/er /e verzoeA:en vasf /e j/e//en o//emand
A/eder/ander w, w w nef onrwerp n/e/ aan anderen fwaarto/ zowe/ aan andere
narM«r///A:e /»ersonen afa aan overne/dy//cAamen gedac/i/ ZOM Arwnnen worden^ dan
aan de fte/ro&A:enen ze// roegeA:end. Wegen^ de ver^reikitende gevo/gen van de

/ oe/rej^ende Zier A^eder/ander^cAa/?, mer name wegens de n/eraan

152

W/wyzi/ig" in de terminologie van het wetsontwerp.
'" Artikel 1 van het ontwerp.
"* Artikel 2 van het ontwerp.
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p//yvende en a/gemene werA:/ng,"* zo« een derge///A:e vas/.y/e///ng n/e/
Arrac/i/ mögen ge^cA/ede/i zo/ider da/ vo/s/reJt/ ze/ter was, aa/ de

oe/roA^ene va/i ne/ geda/ie verzoeA: A;e/2/iw /lad ge/iome« en de ge/ege/zAe/d /wd
ge/iad o/n venveer /e voeren. Maar ooA: wanneer de moge///A:ne/d voor derden
(daaronder oegrepen de overAeid) om de A/er oedoe/de vas/5/e///ng over /emand[f
na//o/ia//7ez7 /e verzoeAre/i va/i deze voorwaarde a/7tanA:e//./A: zo« worden ges/e/d, zo«
nog ne/ oezwaar p///ven oes/aa/j, da/ de oe/roAatene z/c/i op ne/ /nome«/ da/ A(/ van
ne/ verzoeA: //i Are/mw word/ ges/e/d n/e/ a/f(/d öew«j/ öenoe// /e z//n va/i a//e voor
Aem aan de va^/5/e///ng veroonden co/weo«e/j//ej, en we///cnr om d/e reden we/'/i/g
öe/ioe//e za/ gevoe/en moe//e en A:o5/en /e oes/eden aa/i ne/ verded/gen van z(//i
j/andp«n/. OoA: AM/I ne/ /e// da/ n// de opva/r/ng van de verzoeArer over z(//i na/iona-
///e// dee//, nem er /oe orengen n/e/ /e ver^cnz/'nen, /erw//7 dan de recn/er, d/e
/mmers aan de opva///ng van de verzoeArer n/e/ w geoonden, «//e/nde///A: /o/ een
a/w//A:ende 6»/ü»'/ig zo« Arwnnen Aromen."'"

Het volgende wetsvoorstel, dat uit 1981, is het ontwerp waarin, ten gevolge van
bedenkingen in de Tweede Kamer tijdens de parlementaire behandeling, de
voorgestelde procedure is vervangen door de huidige vaststellingsprocedure van
artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap.'" In het voorstel uit 1981 ligt de
beslissingsbevoegdheid in eerste instantie bij de minister van Justitie, met beroep
op de Afdeling rechtspraak van de Raad van State op grond van de inmiddels
vervallen Wet Arob. Een verzoek kan worden ingediend door "£en Zeder d/e
daaro//' oe/ang nee^/" en het verzoek dient betrekking te hebben op de "vüLsW/e///ng
van z(//i A/eder/ander^c/iap o/ /o/ va5/5/e///ng da/ n// ne/ Tveder/ander^cnap n/e/
oez//." Ook aan de vaststelling op een moment in het verleden is gedacht: "^/e/
verzoeA: A:an öe/reA^:/ng neooen op d/e vartrfe////ig op een öepaa/d //ydy//p. ""*

Dit betekent derhalve dat, wat betreft de nationaliteitsvaststelling van personen
die in leven zijn, in het wetsontwerp uit 1981 de verzoeker en het rechtssubject dat
object is van het vaststellingsverzoek identiek zijn. In vergelijking met de huidige
bepaling bestaat er, kan hier dan ook worden geconstateerd, ten aanzien van een
zodanige nationaliteitsvaststelling geen verschil. In de huidige regeling kan immers
voor een zodanige nationaliteitsvaststelling het woord "onm/dde////A:" net zo goed
bij het lezen worden overgeslagen zonder dat de strekking van artikel 17 Rijkswet
verändert. Op deze plaats wordt derhalve als conclusie getrokken dat voor deze
gevallen de toevoeging van het woord "onm/dde////A:" geen wezenlijke betekenis
heeft.

' " De werking van de uitspraak zou «rga omn« zijn: art. 6 lid 2 van het ontwerp. Vgl. Van den Blink,
p. 5.
"* Ontwerp-memorie van toelichting, p. 4. Dit stuk is niet gepubliccerd en bevindt zieh in het archief
van net ministerie van Justitie.
' "Z iepar . 1.2.2.
'» Artikel 17 lid 1 wetsontwerp. Bijl. U. 1981, 16947, nr. 2, p. 5.
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Maar in het wetsontwerp uit 1981 is eveneens een regeling opgenomen met
betrekking tot de nationaliteitsvaststelling van overleden personen. Artikel 17 lid 2
w.o. stelt dienaangaande: "£en /erfer d/e rfaar^// oe/ang /iee/fr, £an C?^e A/muter

/en aa^z/e/i van een over/erfene vart /e s/e//en rfa/ rfeze op ne/ r(/<br<p va/i
over///V/en o/op een ftepaaW vroeger /j/d.s//p ne/ /vVaVr/a/M/erscfaip £eza/ o/m>/

Nu valt de vergelijking met de huidige bepaling anders uit. Bij vergelijking
met de huidige regeling kan worden geconstateerd dat volgens het ontwerp uit 1981
met betrekking tot de nationaliteitsvaststelling van een overledene een ruimere
kring van personen zou bestaan die het verzoek zou kunnen indienen. In het
wetsontwerp uit 1981 is slechts (processueel) "oe/ang" vereist in plaats van de
onder de huidige regelgeving gestelde eisen "cvi/mVftfe/////: fte/a/ig" 6n "/""ocewuee/
fte/ang". Uit het bovenstaande betoog volgt tevens dat de opname van de eis tot
"0/j/m7We//(/Jfc" belang eigenlijk alleen doorslaggevende betekenis heeft gehad voor
nationaliteitsvaststelling betreffende een overleden persoon.

Het in deze paragraaf te behandelen vereiste dat wordt gesteld voor de ontvanke-
lijkheid van de verzoeker is, zoals reeds bij de algemene beschouwingen in
paragraaf 2.2.1 is uiteengezet, niet een door artikel 17 Rijkswet op het Nederlan-
derschap gesteld vereiste. Het is daarentegen een algemeen procesrechtelijk
vereiste, namelijk het altijd geldende "p<wif rf'mrere/, po/n/ d'acr/o/i", een begrip
waarvoor ook wel "/vücessMee/ öe/ang" wordt gebezigd. In paragraaf 2.2.1 is
tevens opgemerkt dat de rechter dit vereiste ambtshalve dient te toetsen.'"

In paragraaf 2.2.3.2 is vervolgens vermeld dat de eis tot belang bij het insteilen
van een actie heden ten dage is gecodificeerd in artikel 3:303 BW. Voor dit artikel
geldt uiteraard datgene wat Meijers indertijd bij het opnemen ervan in het ontwerp
Nieuw Burgerlijk Wetboek heeft opgemerkt. Meijers schrijft dienaangaande: "0m
fe Ä:Mnnen w/r/nö^en o/ aaw de e/ser */e rec/itevo/Y/ering op deze g/wid moe/ worden

rf, moef de rec/zrer me/ a//een /uzgaan o/de ewer e/i/^ öe/an^ W/ de vorder//!^
, maar oo/:, o/d// oe/a/i^ vo/doe/ide « om ee/i procedure re rec/i/vaard/^en. 7/i

Aer fl/gemeen ma^ voWoende oe/a/ig voor de ewer worden verondeme/d. 5/ecnw 6//
«//zondenng za/ de ewer moe/en oew/yzen, dd/ n/y vo/doende öe/an^ nee^r. 7b/
M//Zondenngen öenoor/ de recnWvordenng /o/ verÄ:/ar/n^ van recn/ f. J.""°

Zie ook losbl. uitgave BRv., Boek I, titcl 1, afd. 4, aant. 5 over dcclaratoir vonnis; cn de memorie
van Antwoord aan de Tweede Kamer bij art. 3.11.8. NBW, Bijl. 11.70-71, 3770. nr. 5, p. 313.
'" E.M. Meijers, toelichting I, p. 301.
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Afgezien van de consensus over de uitzonderingspositie voor de declaratoire
uitspraak, zoals die door Meijers wordt benadrukt in het bovenstaande citaat en die
in de literatuur algemeen wordt onderkend,'*' blijkt echter bij verdere kennisne-
ming van die literatuur dat met betrekking tot de criteria volgens welke het
"process«^/ be/a/ig" bij een declaratoire uitspraak dient te worden beoordeeld
grote verschillen van inzicht zijn te onderkennen.'"

Bijvoorbeeld Houwing heeft met betrekking tot de eis van fo/artg bij een decla-
ratoire uitspraak gesteld dat dit belang "mew/a/, docA n/e/ a/ri/rf op ee« tervvwr/ng"
berust.'" Met deze uitspraak wijkt Houwing af van hetgeen Parser eerder heeft
opgemerkt omtrent het belangvereiste bij een declaratoire uitspraak, namelijk dat
het öWang altijd gelegen dient te zijn in een betwisting van het recht (ten aanzien
waarvan het declaratoir wordt verzocht).'" Daarenboven stelt Parser dat voor de
ontvankelijkheid het noodzakelijk is dat de betwisting afkomstig is van iemand die
daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het gepretendeerde recht: "i4//mi dan

gevaar op, //uften degevie*, rf/e m///i rec/itetoeyta/u/ oe/vvwf,
/lief ZOM ATM/I/JCTI oe/uafetffe/t, a/ M#r /u/ oo£ o// z(//i oevve-

Zuidema daarentegen heeft zieh aan het begin van deze eeuw nog zeer ruim
opgesteld en acht een declaratoire uitspraak ook dan mogelijk indien bij de eiser
belang bij de eis afwezig is. Volgens hem is het voldoende dat de eiser zijn recht
stelt en is het niet willen doen van de declaratoire uitspraak rechtsweigering."*
Uit het feit dat het beginsel "pom/ <f/Merer, po/nr d'ac/zon" na de tijd dat Zuidema
zijn uitspraak neerschreef eerst als ongeschreven rechtsregel is erkend en nader-
hand een wettelijke basis heeft verkregen, volgt wel dat dit standpunt voor het
huidige recht niet als juist kan worden beschouwd.'"

2.2.4.2 /?//")fowef op /je

Voor een declaratoire uitspraak geldt, zoals in paragraaf 2.2.4.1 naar voren is
gebracht, Meijers' opmerking "De /•ec/jter/j/te mac/tf w ecA/er «/>/ j/iges/eW om

'*' Dc bijzonderc positie van de declaratoire uitspraak vindt eveneens vermelding bij Van Baars, p. 164;
idem Cleveringa, RMTh 1964. p. 229 en 230, zie tevens de bij Cleveringa op p. 265 weergegeven
opmerkingen door andere auteurs met gelijke strekking.
'** Vgl. behalve de hieronder aan de orde gestelde auteurs tevens Van Baars, p. 103; Cleveringa,
RMTh 1964. p. 229 en 230; Polenaar, p. 234 en 235; Star Busmann, p. 4, 5, 115 en 116.
'" Annotatie bij HR 30.03.1951, NJ 1952. nr. 29.
'*• Parser, p. 297 en 299. Vrij, WPNR 1927, nr. 2991. p. 270. is dezelfde mening toegedaan. Idem
Hirsch Ballin. WPNR 1951. nr. 4201, p. 344.
'•» Parser, p. 294. In gelijke zin Hirsch Ballin. WPNR 1951. nr. 4201, p. 344.
'" Zuidema. p. 50.
'" Vgl. HR 07.09.1990, NJ 1990, nr. 781.
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m i m e t e r zo«A?r *«i/g teto/tg aan ee/t u/rspraafc r<» A*(p«i""" in versterkte
mate. In paragraaf 2.2.3.2 is T^cewueW ftefa/ig\ als synoniem aan Ttfwtf
d'/>i/erer, po/nr d'acr/ow", omschreven als de baat of de verandering die de
rechterlijke uitspraak zal (kunnen) brengen in de juridische positie van de eiser of
de verzoeker. ••••" • " . t - . • • • • ; • • > •

In de "ze//tfam#g£ vaswte//mg.$pr0c«/Mr£" op grond van artikel 17 Rijkswet op
het Nederlanderschap wordt om een declaratoire uitspraak van de rechter ver-
zocht.'" De vraag kan dan ook worden gesteld hoe in de "ze/ß/a/K#g* vasW/e/-
//ngi/?roc^«re" het belang van de verzoeker bij de vaststelling van zijn Nederlan-
derschap wordt beoordeeld. Onder welke omstandigheden is er wel sprake van
"/jrorcwuee/ teta/ig" bij de vaststelling en onder welke omstandigheden is dit er
niet (meer)?

In het onderstaande komt een beschikking van de Hoge Raad in het kader van de
va.rtste///>!g.s'/jr0c«/«re" aan de orde waarin de nadruk ligt op het

fte/a/ig" dat de verzoeker dient te hebben bij zijn verzoek tot vaststel-
ling. Ten behoeve van de overzichtelijkheid van het betoog is de uitspraak van de
Hoge Raad in twee onderdelen (2.2.4.2.1 en 2.2.4.2.2) gesplitst, aangezicn er,
naar mijn mening, twee verschillende regeis worden gegeven. Ieder onderdeel
behandelt e6n regel. Na de globale behandeling van de beide regeis ga ik in
paragraaf 2.2.4.3 nog iets uitgebreider in op de eerste van de twee regels.

In de jurisprudence op grond van artikel 17 RWN is tot op heden slechts
uitspraak bekend geworden waarin de verzoekster niet-ontvankelijk is verklaard
wegens gebrek aan fo/a/ig. In deze zaak, waarin de verzoekster nä indiening van
het verzoekschrift, maar v66r de uitspraak van de rechtbank is genaturaliseerd tot
Nederlandse, spreekt de rechtbank te Den Haag uit dat de verzoekster Vmg

" bij de vaststelling ontbeert.™ De rechtbank spreekt dus niet van "on/n/rf-
be/ang", maar sluit in haar woordkeus daarentegen frappant aan op hetgeen

door Meijers is opgemerkt in zijn uiteenzetting bij het ontwerp van artikel 3:303
BW. Meijers steh immers in zijn Toelichting bij het ontwerp Nieuw Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van de verklaring van recht dat de eiser Vmg teta/ig" bij de
vordering heeft.

' " Annotatic bij HR 15.12.1939, NJ 1940, nr. 206.
In de literatuur wordt wel onderscheiden tussen positieve en negatieve declaratoire uitspraken. Het

onderscheidend criterium hierbij is de eis die wordt gedaan. De benoeming als positief of negatief it
afhankelijk van het feit of in de eis een vaststelling van een rechtsverhouding is gevraagd of dat is
gevraagd vast te stellen dat een rechtsverhouding niet bestaat. In dit laatste geval spreekt Parser, p. 125,
over de "acrio n^a/oria". Zie tevens Cleveringa, RMTh 1964, p. 250; Hirsch Ballin, WPNR 1951, nr.
4201, p. 345. Vgl. par. 5.2.2.1.
"° Rb. 's-Gravenhage 18.03.1987, rkstnr. 86.2159 ( = HR 04.03.1988, NJ 1989. nr. 626, m.nt
GRdG).
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Naar aanleiding van het onderhavige verzoek valt ter zijde nog de volgende
kanttekening te plaatsen. Zou de rechtbank wel het verzoek hebben behandeld en
alsdan tot de conclusie zijn gekomen dat de verzoekster reeds voor het moment van
de naturalisatie in het bezit van het Nederlanderschap is geweest, dan vervalt door
die vaststelling de rechtsgrond tot naturalisatie. De naturalisatie heeft in een
zodanig geval geen rechtsgevolg gehad.

Het, wegens het feit dat de betrokkene eventueel al Nederlander is, tot stand
brengen van mogelijk een naturalisatie zonder rechtsgevolg, is een kwestie waar-
mee de overheid in het verleden meermalen is geconfronteerd. Naar gelang de mate
van twijfel omtrent het bezit van het Nederlanderschap is in de betreffende gevallen
besloten tot naturalisatie of tot afwijzing daarvan."'

2.2.4.2.1 Contemporaine vaststelling volgens de Hoge Raad

Van de niet-ontvankelijkverklaring in de bovenvermelde zaak heeft de verzoekster
beroep in cassatie aangetekend. In cassatie'^ sluit de Hoge Raad aan bij het
inzicht van de rechtbank. Primair stelt de Hoge Raad met betrekking tot de
ontvankelijkheidsvraag: "(• ••) ^ ^ ^ ' " fteg'Vtftf/ flßfl de verzoeA:er w om aa/i te
geve/i we/it 6e/a/jg A(/ ft// de varfrfi////ig /iee/?, maar dar m de rege/ reeds aa/i d/f
vere/sfe za/ z//n vo/daa/i 0/5 om/re/ir z(//i Ateder/a/idse fuz/Zo/uz/ite/r fw///e/ ftes/aaf."

Uit de context van de uitspraak blijkt dat de regel die de Hoge Raad aldus stelt,
geldt in de gevallen waarin sprake is van een "con/emporame vos/.yre//Mg". Met

'" Vgl. Prins (II), p. 197, over het verzoek tot naturalisatie uit 1920 van M.V.E.H.J.M. graaf de
Marchant et d'Ansembourg die gegronde redenen had om zijn Nederlanderschap te betwijfelen (om niet
te zeggen dat de feiten nogal duidelijk uirwezen dat hij het Nederlanderschap ofwel zelfs nooit heeft
bezeten, dan wel zeker aan een verliesbepaling ervoor heeft voldaan); de minister bericht naar
aanleiding van het verzoek de graaf het volgende: Va/ tvaar m« gdrfdtoi was, rfa/ Ay ziy/i door

*/rgCTi N«fcr/amfcrycAop /uwf vwforen, z(//i verzoefc. als m>f op <fe K>rt gegrom/, voor
m>r va/̂ xiar waj". Vgl. De Haas-Engel, p. 83 (i.h.b. voetnoot 316), die melding maakt van

afwijzing van een ander naturalisatieverzoek op grond van gelijkluidende motivering, namelijk dat
betrokkene het Nederlanderschap reeds bezit.
In tegenstelling tot de hierboven genoemde voorbeelden is het inwilligen van een naturalisatieverzoek
van icmand die waarschijnlijk al het Nederlanderschap bezit onder vigeur van de Wet op het Nederlan-
derschap en het ingezetenschap uit 1892 in bepaalde gevallen zelfs bewust gebeurd. De reden waarom
deze "naturalisaties" plaatsvondcn, was om in nationaliteitsrechtelijke twijfelgevallen het Nederlander-
schap van de desbetreffende personen een duidelijke(re) basis te verschaffen, met dien verstände dat
ook het bewijs van het bezit van het Nederlanderschap eenvoudiger (en soms voor het cerst) te leveren
was. Zic bijv. Bijl. II. 37-38. 567, nrs. 2, 3; Bijl. II. 46-47, 417, nrs. 2. 3; Bij!. II. 62-63. 6903, nrs.
2, 3; Bijl. II. 63-64, 7693. nrs. 2. 3 en 7697, nrs 2. 3. Ook onder de Wet uit 1850 die een regeling
voor het Nederlanderschap treft (Wet van den 28sten Julij 1850, Stb. 44) zijn zodanige naturalisaties
voorgekomen. Zie Stb. 1892, 193 en dc opmerking van het Tweede Kamerlid Levy sonn Norman over
de betrokken naturalisandus, vermeid door Schreuder, p. 272.
"* HR 04.03.1988. NJ 1989, nr. 626, m.nt. GRdG.
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een "co/i/^mporam^ vasme///>ig" bedoel ik een vaststelling waarin de datum
waarvoor de nationaliteit wordt vastgesteld en de datum waarop de beschikking
wordt gegeven samenvallen.'" Bij de regel die de Hoge Raad hiervoor opstelt, is
het opmerkelijk dat (net als eerder in de beschikking van de rechtbank) de term
"o/i/nuWe*////*:" geheel ontbreekt in de zinsnede. Eveneens opmerkelijk mag de
wijze worden genoemd waarop de Hoge Raad tot de hierboven weergegeven
omschrijving is gekomen. Om tot de betreffende begripsinvulling te komen, baseert
de Hoge Raad zieh met name op de memorie van Toelichting uit 1981.

Dit laatste betreffend moet echter erop worden gewezen dat deze memorie hoort
bij het toenmalige wetsontwerp waarin de vaststellingsprocedure was gericht op een
vaststelling door de minister van Justitie met de mogelijkheid van beroep op de
Afdeling rechtspraak van de Raad van State."* Het ontwerp uit 1981 kent het
begrip "on/n/VAfe////* tetang" niet: een verzoek tot vaststelling kan worden gedaan
door "fen /><fer <fle rfaarft// &i/o/tg /iee/r". In het betreffende wetsontwerp is met
dat laatste zonder twijfel gedoeld op "prücmHee/ be/ang". Op de desbetreffende
memorie en het daarin genoemde belang baseert de Hoge Raad zieh derhalve bij
het formuleren van de bovenvermelde stelregel inzake het benodigde belang bij de
huidige nationaliteitsvaststelling.'"

Of de Hoge Raad met deze stelregel het oog heeft gehad op een begripsinvulling
van "o/i/nK/{fe////& te/ang" uit artikel 17 RWN is naar mijn mening nog maar de
vraag. Mijn twijfel dienaangaande is gestoeld op enerzijds het in het geheel niet
noemen van het begrip "o/t/n/<fcfe////A:" en anderzijds het zoeken van de grondslag
voor het beta/zg in het wetsontwerp uit 1981 dat, als gezegd, het begrip "o/i/nü/<fe/-
/(/£ be/a/?g" in het geheel niet kent. In paragraaf 2.2.3.2 heb ik mijn eigen visie op
het begrip "o/i/nüft/e/Z/yA; te/a/zg" weergegeven en betoogd dat daarmee niet het

" bij de vaststelling is gemeend.

2.2.4.2.2 Retrospectieve vaststelling volgens de Hoge Raad

Echt interessant wordt de onderhavige uitspraak van de Hoge Raad evenwel pas
door het vermelden van een tweede rechtsregel inzake het belang bij de vaststel-
ling. Secundair namelijk op het hierboven vermelde stelt de Hoge Raad een
"zwaardere" regel voor de beoordeling van het fota/zg in het geval dat het vaststel-
lingsmoment niet gelijk valt met de dag waarop de beschikking wordt gegeven,

'" Bijv. op 9 juli 1996 wordt vastgesteld dat X het Nederlanderschap niet bezit.
'"Ziepar. 2.2.3.3.
'" Geheel los van de vraag of met "frr&zng" en "o/wudde//(/<: fceJa/ig" hetzelfde is bedoeld of niet (ik
meen van niet), is het mijns inziens zeer de vraag of het wel zo aanbevelenswaardig is om een
wetsartikel te interpreteren aan de hand van de parlementaire stukken behorend bij de (niet tot wet
verheven) ontwerp-voorganger van het te interpreteren artikel.
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maar in het verleden ligt, terwijl over het wel of niet bezit van het Nederlander-
schap op het moment van de beschikking geen twijfel bestaat. Kenmerkend voor
deze situatie is derhalve dat de vaststellingsdatum en het moment waarop de
vaststellingsbeschikking wordt gegeven niet samenvallen.'™ Aangaande het 6e-
/a/ig bij een zodanig retrospectief oordeel luidt de overweging van de Hoge Raad:
"//i ee/i zorfa/i/g geva/ d/ertf rader /e wor^/i aartgegeven we/jfc onm/dtfe////* öe/a/zg
de verzoe&er £(/ de vay/.sfe//Mg va/i zy/i na/<o/ia/(7ei7 over een reeds vers/re/:e/t
per/ode /iee/i"\ > ~ f

Het is ten eerste opmerkelijk dat ten aanzien van een "re/rospecf/eve vastt/e/Z/ng"
de Hoge Raad w61 spreekt over "o/z/ni<tae////£ £eta/ig". Dit gebeult echter in een
context waarbij het duidelijk over het "p^cewwee/ öetong" gaat. Ten tweede is
opmerkelijk dat nu niet naar de memorie van Toelichting uit 1981 wordt verwezen,
hoewel toch ook in het wetsontwerp uit 1981 een bepaling is opgenomen die
vaststelling voor een moment in het verleden mogelijk maakt.'"

Hoewel dit achterwege blijven van de verwijzing misschien wel opmerkelijk mag
worden genoemd, is het daarentegen niet verwonderlijk. Een zodanige verwijzing
zou namelijk niet mogelijk zijn geweest, aangezien ook met betrekking tot de
vaststelling in retrospectief van de nationaliteit in het wetsvoorstel uit 1981 niet
meer wordt geeist dan 7>e/ang".'™

Naar inmiddels duidelijk zal zijn geworden, vermeldt de Hoge Raad, die hier
doelt op het "/>roce.y.sMee/ £e/a/ig" dat de verzoeker bij de vaststelling dient te
hebben, naar mijn inzicht, het begrip "0/1/nüft/e/ft/A: 6e/o/ig" in deze beschikking ten
onrechte.'™ Verzoekster heeft (en behoudt) immers gedurende de gehele procedu-
re "on/n/7ft/e////fc Z?e/a/ig" bij de vaststelling, want het verzoek betreft de vaststelling
van haar nationaliteit. Alleen gaandeweg de procedure verliest zij, ten gevolge van
haar naturalisatie,'*° het "prcjcessuee/ öetartg" bij de vaststelling.'*' Dat ten
gevolge van een tussentijdse naturalisatie het belang bij een Nederlanderschapsactie
wegvalt, is overigens in de rechtspraak geen nieuw verschijnsel.'^

"* Bijv. op 26 maart 1996 wordt vastgesteld dat Y op 2 februari 1965 het Nederlanderschap bezat of
dat Z tot 25 novembcr 1975 het Nederlanderschap heeft bezeten.
'" Artikel 17 lid 1 wetsontwerp. Bijl. II. 1981, 16947, nr. 2. p. 5.
"•Ziepar. 2.2.3.3. . . . . . . . . . .
'"Vgl. par. 2.2.3.2.
"° En het feit dat de verzoekster geen ander belang steh, bijv. inzake een recht op een uitkering o.i.d.
over die reeds verstreken periode.
'" Vgl. de gedachtengang van Parser, p. 295, als hij schrijft: "Ev«ia/j d* ^ f < i w ^ Art tetang fcy Äef

iwnnw Jtan to onttfaa/i, Wg/ Art 00* 1/1 zyn macA/ Art te aVwi ff/i/rtgaan. /n a7e
r/t>on/«Wing «5fA/ Jtan rf/7 g«cA/>rf^n rfoor g^A«/« ww/Wng. f

m n r̂ cAr op «•AwrArtV/ing A r̂tr, faw Art 6rt<vig nwrrfen w^ggenom^n door
'" Vgl. de volgcndc uitspraken op grand van art. 43 (oud) Vreemdelingenwet: HR 08.04.1988, NJ
1988, nr. 631; ftnancieel belang bij de retrospectieve vaststelling wegens het feit dat voor de naturalisa-
tie is betaald, is niet een belang dat wordt behartigd door art. 43 Vw; beklag niet-ontvankelijk. HR
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2.2.4.2.3 Nadere uitwerking van het processueel belang bij de contemporaine
* - •• vaststelling . ,-

Na achtereenvolgens te zijn ingegaan op contemporaine en retrospectieve vaststel-
ling van de Nederlandse nationaliteit en het daarbij vereiste Mawg in processuele
zin wordt in deze paragraaf nogmaals aandacht besteed aan het 7""öcfww?e/
te/ang" indien een vaststelling aan de orde is waarbij de datum waarvoor de
vaststelling wordt gegeven en de datum van de beschikking door de rechtbank
samenvallen. In paragraaf 2.2.4.2.1 is voor een zodanige vaststelling het werkbe-
grip "coHtemporamtf va.ytete///>ig" ontwikkeld.

Als vermeld, heeft de Hoge Raad ten behoeve van de "cortte/nporame va$mW-
///ig" de regel geformuleerd: "(•• J da/ Art w teg/>we/ aa/i de verzoftter /'.s om aan
re geven we/it /V/ang A(/ W/ aV wwt t / r i% Aee/fr, maar da; m de rege/ reeds aa/i rf»f
verewfe za/ z(//i vo/dda/i a/5 om/re/tf

Mijns inziens volgt aan de ene kant uit hetgeen de Hoge Raad aldus stelt dat bij
het ontbreken van enige "ftv///e/" aan het wel of niet bezit van het Nederlander-
schap de vaststellingsprocedure toch kan openstaan voor de verzoeker die kan
aangeven desondanks op enige wijze "pfc^wee / fte/a/ig" bij vaststelling van zijn
Nederlandse nationaliteit te hebben. Aan de andere kant is het mogelijk de beslis-
sing van de Hoge Raad tevens zo te lezen dat, uitgaande van het bestaan van enige
"nv(//<?/", niet alle "rw///<?/" voldoende belang oplevert om de "ze//sfartfl7ge vasme/-
//ngsproceOMre" te kunnen volgen. Ten aanzien hiervan is het denkbaar dat de
Hoge Raad wellicht heeft gedoeld op een situatie zoals die door Parser is omschre-
ven."«

08.04.1988, NJ 1988, nr. 750; voor de beoordeling van de vraag of de klaagster over een cerdcre
pcriode recht zou hebben op een uitkering WWV dan pas vanaf het moment van de naturalisatie
(naturalisatie tijdens de aanhangigheid van het beklag) Staat een andere rcchtcrlijkc voorzicning dan art.
43 Vw open; beklag niet-ontvankelijk. HR 23.09.1988, NJ 1989, nr. 34; de klaagster basecrt, nä
naturalisatie tijdens de aanhangigheid van haar beklag, haar belang op de argumenten dat de naiionali-
teilsvaststelling "voor /war ^en pn/ici/>(«/f zoaJfc if" en dat zij Ven wW/>raaJt om/r?/i/ </e A:o5/env^roorrff-
/ Respons door de Hoge Raad: "//« j/roofa evwinW n/rt m«/ Art ifcara*/er van dV /n art. 4J

fc^rfo^W^ voorz/>n/n^ da/ <fez* nog zou i u n n ^ worrf^n gegfvCTi i/i geva/
var/5/aa/ da/ aaarm«fc geen enjtW ander fcetong van a> Artoger /j ge/nofla' dan vof/g«/Wd /e z*'en da/ n(/
op CT/g /(/dj//p /n ne/ veröden n « Afed^rtander5c/w/> (reedi) /j^za/. Z«/*5 */em/ /e m^er n« de K-rt
i/imdifeb op andere wi/'ze voorz/e/ /n de /7Jöge///Wje/d een derge/y'ifce var/j/e///ng /e verfcryge/i far/. / 7
Äjyfcnve/ op nef Afeder/anderjcnap;."
Deze laatste uitspraak komt in een merkwaardig perspectief indien men zieh realiseert dat zij later if
gedaan dan de in deze paragraaf aan de orde gestelde beschikking van de Hoge Raad op grond van de
Rijkswet op het Nedcrlanderschap, waarin de betrokkene ook bot ving!
* HR 04.03.1988, NJ 1989, nr. 626, m.nt. GRdG.
"* Zie het citaat van Parser op pagina 48.
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Het bovenstaande leidt mijns inziens tot de gevolgtrekking dat, uitgaande van de
twee basissituaties (nl. wel of geen twijfel) vier eindsituaties kunnen worden
onderscheiden. In het geval dat "/w///e/" aanwezig is, is er sprake van of voldoende
of onvoldoende "procewMee/ öefong". In het geval dat de "/w(#e/" ontbreekt,
behoren dezelfde twee gevolgen tot de mogelijkheden.'" ,..>•,•• . :

Hoe in concreto het vereiste van "procewwee/ &e/a/zg" bij de vaststellingsprocedure
van het Nederlanderschap wordt ingevuld, blijft hiermee overigens hoogst onzeker.
Opgemerkt moet worden dat, als gevolg van de schakelbepaling uit artikel 3:326
BW, geldt dat het belangvereiste niet alleen vermogensrechtelijk kan worden
ingevuld. De losbladige uitgave Burgerlijke Rechtsvordering merkt aangaande de
invulling van de woorden "zonder vo/doende £e/ang fawn/ m'ema/id een
rmg /oe" (art. 3:303 BW) op: "Doarfty mag ec/i/er n/e/ «// ne/ oog
ver/oren, </a/ de £epa//>ig va/i ar/. (5./7JS b///A:e/w a/?. 5:526 overeen£omj//g
word/ roegcpay/ /n «e/ personen- en /am///erec/i/, zodd/ a/diMr ooA: £«/7en-verm0-
ge/urec/i/e///Jfce fte/angen -ft//voor^eeW van a^i?cr/e/-/am///a/e aarrf- re/eva/i/ z(//i."
Aansluitend daarop wijst de losbladige nog op de betekenis van het begrip belang:

de recA/er///A:e bey/wring fcaa/ A:a«
"'** Een op louter morele gronden gebaseerd belang wijst de losbladi-

ge als onvoldoende belang af.
In de nationaliteitsrechtelijke literatuur is met betrekking tot dit onderwerp

weinig te vinden. Jessurun d'Oliveira wijdt er een, helaas zeer vage, opmerking
aan. Want wat de lezer moet begrijpen onder de opmerking "da/ /ie/ /nvM//e/i van
de 6e/ang-e« op Ae/ /erre/>i va/i Aie/ /la/Zo/ia/Z/e/Wrec/i/ me/ ee« 5pec/aa/ gefc/ewrd
po//ood *a/i ge^cÄ/eden" maakt de auteur, ook in de loop van zijn artikel, niet
duidelijk."" De stellingname van Van den Blink is daarentegen duidelijker. In de
door haar gepubliceerde lezing wordt de "ze(/"s/a/ia7ge vas/j/eZ/rngsprocedwre"
vanwege de publiekrechtelijke aard van het nationaliteitsrecht sterk in de admini-
stratiefrechtelijke sfeer geplaatst. In dat kader plaatst zij ook het "p^ocessuee/
fte/ang" dat de verzoeker dient te hebben: "He/ //g/ d«5 voor de Aand da/ Aer
öedoe/de "fte/a/ig" za/ z(//i ge/egen //i de we/u van öe/ro/W:ene /ew va/i de ad>m'/i/-
5/ra/j'e gedaa/i /e Arri/gen waarop a//een A/edertonder5 rec/i/ «e£6en; f. .̂
/>e/a/ig za/ dwj -en da/ W(/*f ooit- vn/we/ a/nyd z(//i: door de adm/n/5/ra//e

'** Schematisch kan dit worden weergegeven als volgt:
1. Twijfel -» voldoende processueel belang. .
2. Twijfel -• onvoldoende processueel belang (situatic Parser). .
3. Geen twijfel -»loch voldoende processueel belang.
4. Geen twijfel -• onvoldoende processueel belang.
"* Losbl. uitgave BRv., Boek. I, titel 1. alg. gedeelte. aant. 3. Vgl. tevens voetnoot 137.
' " Jessurun d'Oliveira, NJB 1983. p. 1309.
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te worden £e/w/u/eW. "'** Uit dit citaat blijkt evenwel dat Van den
Blink een ander dan op overheidshandelen gericht belang toch niet uitsluit. Dat
laatste lijkt Brinkman echter wel te beogen als hij schrijft: "/?«/e/ie/i genoeg rf«.y om
ee/i w/tepraaJt te vrage/i da/ m*/i A/eder/a/ider « (a& te/im//wte de admiWw/rarie er
a/u/m over denft/J."'"

Eerder is reeds vermeid'* dat met het begrip "/w/m rf'mte>er, pom/
niet wordt gedoeld op de directe, feitelijke aanleiding ten gevolge waarvan het
noodzakelijk is gebleken de vraag naar de nationaliteit op te helderen. Desalniette-
min is het van belang om enige aandacht te schenken aan deze feitelijke oorzaken,
die tenslotte een aanwijzing kunnen vormen bij de vraag naar de aard van de
gevallen waarin een verzoek op grond van artikel 17 RWN wordt gedaan.

Uit de meeste beschikkingen waarop dit onderzoek is gebaseerd, blijkt wel waar
voor de verzoeker de pijn ligt: de meerderheid van de verzoekers ondervindt
moeilijkheden bij voortgezet verblijf in Nederland of krijgt geen Nederlands
paspoort. Recentelijk is een aantal beschikkingen gegeven waarin de aanleiding
voor de verzoeker om de "ze//sram//ge rayttte//mg,s/>r0cedMre" aanhangig te maken,
was gelegen in het feit dat de gemeente de registratie als Nederlander doorhaal-
de. '" De meerderheid van de verzoekers blijkt volgens de beschikkingen verwik-
keld in een conflict (van publiekrechtelijke aard) met een overheidsinstantie.'"
Maar er zijn ook beschikkingen waaruit niet blijkt van enig conflict (van welke
aard dan ook). Van het feit dat voor het kunnen instellen van de rechtsgang uit
artikel 17 RWN niet noodzakelijkerwijs sprake hoeft te zijn van een geschil over
verzoekers Nederlanderschap tussen de verzoeker en een derde (al dan niet een
overheidsinstantie), geeft reeds de toelichting bij het amendement Haas-Berger bij
het ontwerp van artikel 19 RWN blijk."' De hierboven genoemde jurisprudence

'" Van den Blink, p. 22.
"* Brinkman, p. 70.
"° Zie par. 2.2.3.2.
191 Rb. 's-GravcnhageO8.12.1993, rkstnr. 93.5506. B&R 1994. p. 144; Rb. 's-Gravenhage 29.12.1994,
rkstnr. 93.5525, B&R 1994, p. 145; Rb. 's-Gravenhage 29.12.1994, rkstnr. 93.5589, B&R 1994, p.
145; Rb. 's-Gravenhage 29.12.1994. rkstnr. 93.5529, B&R 1994, p. 145; Rb. 's-Gravenhage
29.12.1994, rkstnr. 93.5588, B&R 1994, p. 112 en 145; Rb. •s-Gravenhage 19.01.1994, rkstnr.
onvcrmeld, B&R 1994, p. 119, m.nt. Vat.
'" Soms betreft het een buitenlandse overheidsinstantie. Vgl. Rb. 's-Gravcnhage 09.12.1992, rkstnr.
91.6217, Zilverentant ca . , losbl. uitgave Nationaliteitswetgeving, art. 6 TOS. I.e. zijn de Surinaamse
autoriteiten van mening dat de verzoekster de Surinaamse national iteit bezit. De rechtbank stclt voor de
verzoekster, en dit conform het standpunt van de (Nederlandse) Staat, het bezit van het Nederlander-
schap vast.

Bijl. II. 83-84, 16947, nr. 49. De toelichting op dit, niet aangenomen, amendement stelt om.: "De
von de procedure ex arfifce/ 77 ton in 5/n/rf fawwn me/ de «i/Jtomrt va/i de />/x>c«/«re « aATiA«/

20. 4m*W 79 /»yfa «iiarvoor in aWe ^eva//en een op/o5«ng /e Werfen, maar da/ « ner nie/. Vborrang
moef roeiomen aan de ui/fa?mjr va/i een procerfwre die ^evoerd « /er ge/e^enneid van een eon/roverse o/

- •
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waarin geen sprake lijkt van enig geschil naar aanleiding waarvan word geproce-
deerd, kan naar mijn mening als exemplarisch worden beschouwd voor het
(hiervoor op p. 48 vermelde) standpunt van Houwing dat het "procewwe/ £e/a/ig"
bij een declaratoire uitspraak niet noodzakelijk in een geschil of een «twisting
hoeft te liggen.

Ter afsluiting van dit onderdeel is hieronder een beknopt overzicht van d in dezen
relevant jurisprudentie van de rechtbank te Den Haag opgenomen. Daanee wordt
beoogd een illustratie te geven van het functioneren van het vereiste van proceww-

Eerst komt een beschikking aan de orde waaruit niets kan worden pgemaakt
met betrekking tot het onderwerp "fte/a/ig". Ten tweede volgt een veroeker die
meermalen inzake het Nederlanderschap heeft geprocedeerd. Tot slot vol.en enkele
uitspraken die aantonen dat de verzoeker ontvankelijk is in het geva dat deze
redelijk zeker is van het feit dat het Nederlanderschap is komen te vervalen. Voor
de "corttempora/'/itf v<u tefe////ig" leidt dit overzicht mijns inziens tot de pvolgtrek-
kin,2 dat het aanwezje ziin van /"proceww^e/ fce/a/ij?" vrij snel wordt aanuard door

de rechtbank.
De eerste beschikking betreft het verzoek van een in Nederland wonende man

van Indonesische nationaliteit. Uit de beschikking blijkt niet van enig conflict
tussen de verzoeker en de Nederlandse overheid betreffende het wel of niet bezit
van het Nederlanderschap. Naar aanleiding waarvan de man zijn Nederlanderschap
wil zien vastgesteld, wordt niet duidelijk. In de beschikking wordt van de kant van
de rechtbank omtrent het belang om te procederen slechts de opmerking geplaatst:
"#// .tfe/r worop Jar A// <te //irfonwwc/i^ /ui/io/uz///«'/ 6ez/r. //(/ /rae/tf da/ Aiy
(c/aar/iaas/.?) de N«/e/7a/u£ye /taf/ofta/zte/f tez/'f. ""* . I »:.

Eveneens is door de rechtbank ontvankelijk geacht de verzoeker ten aanzien van
wie de Hoge Raad in een uitspraak in 1987 op een beklag ingevolge artikel 43
(oud) Vreemdelingenwet betreffende zijn minderjarig dochtertje reeds in de
overwegingen heeft opgenomen dat hij (de vader) o.g.v. de Toescheidingsovereen-
komst inzake nationaliteiten tussen Suriname en Nederland de Surinaamse nationali-

W/. Daanfoor z»yn in A
w/i <fc fewto/n^ omfw»/ rf^ nafio/ui/iMY dan in ĈTI 5i/uan> waann van ?«?
z(/n, zoafa «n ortiM / 7."
'" Rb. 's-Gravcnhage 29.06.1988. rkstnr. 87.5993. Ook in Rb. "s-Gravcnhagc 25.11.1987, rkstnr.
86.2110 is enig conflict met de Nederlandse overheid afwezig. Verzoeker is van Australische
nationaliteit en woont in Engeland, maar bewcert tevens (als oud-Nederlander) het Nederlanderschap
(nog) te bczitten. Uit de beschikking blijkt nicts aangaande een belang inzake de vaststelling dat zou
zijn gctwtst door de rechtbank. Uit de conclusie van het OM blijkt evenwel dat de verzoeker een
dreigende uitlcvering naar Australia door het Verenigd Korunknjk vrecst.
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teit heeft verkregen."' Het rechtsgevolg dat de Toescheidingsovereenkomst
verbindt aan het op grond van die overeenkomst verwerven van de Surinaamse
nationaliteit is het verlies van de Nederlandse nationaliteit. Ten opzichte van deze
beslissing uit 1987 is ten tijde van het indienen van het verzoekschrift bij de
rechtbank te Den Haag in het feitencomplex waarop de betrokkene zieh baseert
geen verandering opgetreden. In de beschikking van de rechtbank is ten aanzien
van de ontvankelijkheid geen overweging opgenomen. Het openbaar ministerie
werpt in zijn conclusie nog wel de vraag op: "of verzoeter «og ê w ra'Aftvw f<»

e/a/ig Ae /̂r toy ziy/i verzoeA: /or vastefW/mg van ZI/'/I

f, aa/igezte/i A// ZJCA Maa/-W//te/(/fc"* gi/tee/ to« ver«i/g«i
fta&fr vaytete///rtg dar A// op growa" va« arMe/ 5, nvmfe //d, van de

ro«cA«d//!g.s0vermifaw«f de 5uri/iaamse nar/o/ia/i/e// Aeey? verfcre#*/i, wer a/s
gevo/g Aer ver//« va/i Ae/ ^rfertonrfericAap.""" Als gezegd, de rechtbank wijdt
hieraan geen overwegingen, maar acht de verzoeker ontvankelijk.

Het oordeel dat de rechtbank vervolgens in deze zaak uitspreekt, wijkt niet at"
van de eerdere overwegingen van de Hoge Raad en het verzoek resulteert derhalve
in een afwijzing. Voor de verzoeker is hiermee de kous overigens niet af. Na
verloop van tijd dient hij een nieuw verzoekschrift in. Daarin verzoekt hij de
rechtbank de bovenvermelde beschikking te herzien op grond van relevante nieuwe
feiten. Ook dit verzoekschrift is ontvankelijk en de tweede beschikking wordt op 30
augustus 1989 gegeven."* Op deze boeiende ontwikkeling inzake een herzie-
ningsmogelijkheid wordt in paragraaf 2.7.2 ingegaan.

Eveneens ontvankelijk blijken verzoekschriften waarin uitdrukkelijk wordt
gesteld dat de verzoeker overtuigd is van het feit dat hij volgens (verdrags)bepalin-
gen zijn Nederlandse nationaliteit is kwijtgeraakt, maar waarin de verzoeker tevens
van mening is dat deze nationaliteit hem in strijd met (andere) internationale of
nationale rechtsregels is ontnomen en dat hij derhalve Nederlander is gebleven."*

2.2.4.2.4 Een futuristische vaststelling?

Een geheel andere kwestie betreft de vraag of met het oog op een toekomstige
gebeurtenis een TitfarwrwcAe vasw/e///ng" tot de mogelijkheid behoort. Kan, met

'" HR 05.06.1987, NJ 1988, nr. 134, m.nt. GRdG.
De raadsman van de verzoeker had namelijk de in de vorige voetnoot vermelde uitspraak van de HR

naar de rechtbank gestuurd met het verzoek de uitspraak en de overwegingen (!) ervan in acht te willen
nemen.
'" Conclusie bij Rb. "s-Gravenhage 25.11.1987, rkstnr. 87.5536.
"* Rb. 's-Gravenhage 30.08.1989, rkstnr. 89.5271; Van den Blink, p. 14 en 15; De Groot. losbl.
uitgave Personen- en Familierecht, an. 19 RWN, aant. 1.
'" Rb. 's-Gravenhage 24.06.1987, rkstnr. 86.2266 (= HR 04.03.1988, NJ 1989, nr. 875, m.nt. EAA);
Rb. 's-Gravenhage 24.06.1987, rkstnr. 87.5002; Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5964.
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betrekking tot een toekomstig rechtsfeit waarvan vooralsnog de implicaties voor het
verlies of de verwerving van de Nederlandse nationaliteit onduidelijk zijn, de
onmiddellijk belanghebbende op grond van artikel 17 RWN een verzoekschrift
indienen dat het op het gebied van het Nederlanderschap ongewisse rechtsgevolg
regardeert?

Indien het wel of niet voorvallen van de toekomstige gebeurtenis door de
betrokkene is te beinvloeden, dan kan de nationaliteitsrechtelijke implicate van zijn
toekomstig handelen, zoals de rechtbank dat blijkens haar uitspraak zie:, wellicht
voor de betrokkene aanleiding zijn de beoogde handeling achterwege te laten.

Een verzoek als bovenstaand is bedoeld, is naar mijn inzicht niet mogelijk. Mijn
afwijzing met betrekking tot de mogelijkheid van een TwrMrw/wcAe vastete///>ig"
steunt vooral op een tweetal procesrechtelijke overwegingen en daarnaast op een
praktische overweging. De eerste procesrechtelijke overweging is dat, naar
algemeen in literatuur en rechtspraak wordt erkend, verzoekschriftprocedures een
gesloten systeem vormen.**' Dit betekent dat aan de rechter slechts een zodanig
verzoek kan worden gedaan als waartoe in de specifieke wet de mogelijkheid wordt
geboden. Aan die wettelijke bepaling*" ontleent de rechter immers ir. concreto
zijn jurisdictie. In het geval van de "ze/ßfa/w/zge vastete//mg.spr0c«/Mre" heeft de
wetgever in de Rijkswet op het Nederlanderschap een aantal verzoeken mogelijk
gemaakt. Deze zijn in de wet terug te vinden als het verzoek om een "co/itempora/-
/ze va.stete//j>ig" dan wel een "re/ro5/?ecr/^ve vasfsfW/z/ig". Bovendien kan het
verzoek betreffen het vaststellen van het wel of niet bezitten van de Nederlandse
nationaliteit. Daarnaast kent de wet de mogelijkheid het verzoek het Nederlander-
schap van een overledene te laten betreffen. Onder deze wettelijke mogelijkheden
ontbreekt het verzoek aangaande een vaststelling die wordt gedaan met het oog op
het toekomstig voorvallen van een nationaliteitsrechtelijk relevant rechtsfeit. Mijn
conclusie luidt op grond van het bovenstaande dat ten aanzien van een yw/MrwrwcAe
vflsmW/mg" geen rechtsmacht bestaat.*"

Het tweede procesrechtelijke bedenken tegen een zodanige vaststelling betreft een
argument dat niet alleen voor verzoekschriftprocedures opgaat, maar dat ook voor
de gewone procedure geldt. Ten aanzien van het noodzakelijke

*" Boekman. p. 100 en 101; Funkc, p. 226 en 227; Gras, p. 84 en 196; Hugenholtz/Hcemskerk, p.
137; Korthals Altes, p. 159; Röder, p. 51-55; Stein, p. 164 (met literatuurverwijzingen); Wesseling-van
Gent, p. 78. Vgl. HR 28.06.1985, NJ 1985, nr. 839; en zic tcvens de in voetnoot 306 toegelichte
uitspraak Hof "s-Gravenhage 06.11.1952, NJ 1953, nr. 59.
*' Alsmcdc aan art. 55a Wet RO.
** Struycken, p. 52, stclt evenwel: "ZV Jt«inirn«rtj'n£ van « n wzoe* /of A« g^w» van » n
di> n/rt onmiddW/iyJk op <fe H*/ .fteun/ Jtan n » fc/i/* zi/n van voorruarmdnrH/ in d>
voor </«• <̂ n, mi Waarb/i/itWi/it̂  ovwscnn/'d'ing van «cnKmacn/ voor d* a/u/w." Gras, p. 85, is in het
kader van het bepalen van rechtsmacht in een verzoekschriftprocedure en het soms daarvoor noodzake-
lijk interpreteren van een wetsartikel van mening: "da/ £>(/ d>z« mdmV « n erg vn/> nuu>r van
in»/p/r/a/i> /u>/ paj/."
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^ b i j de vordering of het verzoek wordt in de literatuur algemeen gesteld dat
dit tevens*" moet betreffen een "rfaaW(/Jt te/a/ig".** Het materiele belang is
onder de voorgestelde omstandigheden als zodanig duidelijk: iemand wil bij
voorbeeld weten of hij ten gevolge van een toekomstige handeling moet vrezen
voor zijn Nederlandse nationaliteit. Het "</a<fe/(//: fte/a/ig" (als bestanddeel van het
"proceMw^e/ 6eto/ig") is daarentegen zonder meer afwezig indien de rechter over
een hypothetisch te verrichten handeling dient te oordelen. Wat dit betreft, kan nog
op het volgende worden gewezen. Aan de ontwikkeling van het concept inzake het
vereiste van "pfocwsMtfe/ te/a/ig" heeft mede ten grondslag gelegen het van ouds
afwijzen door de literatuur van de idee dat de rechter wordt geadieerd alleen om
een oordeel van de rechter over een slechts fictief bestaand juridisch vraagstuk te
verkrijgen.*"

Nog afgezien van bovenstaande procesrechtelijke bezwaren bestaat er, mijns
inziens, tevens een praktisch bezwaar dat spreekt tegen de mogelijkheid van een
Tw/Krafwc/je vorwte////ig". Toekomstige wetswijzigingen in het Nederlandse of
mogelijk relevant vreemd nationaliteitsrecht kunnen door de rechter niet worden
voorzien, laat staan reeds worden toegepast. De waarde van een '/M/wra/wc/ie"
vaststellingsbeschikking zou vanzelfsprekend nihil zijn als blijkt dat naderhand een
relevante wetswijziging is doorgevoerd.

Echter, los van bovenstaande opmerkingen aangaande de mogelijkheid van een
Tw^Mrwrwc/je wutt/ri//«^" is er mijns inziens toch wel een situatie denkbaar waarin
een verzoeker voldoende "/""ocewMee/ fte/a/jg" heeft bij vaststelling van zijn
Nederlanderschap, ook al hangt dat belang samen met een alsnog onzekere
toekomstige gebeurtenis. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een persoon in een
procedure ressorterend onder artikel 20 RWN, een "/mp/i'c/ete vwttfe//Mgjpr0ca/u-
re" derhalve, is verwikkeld geweest. Uiteindelijk is daarin een uitspraak verkregen
die mede is gebaseerd op de overweging dat de betrokkene Nederlander is. Deze
kan zieh realiseren dat aan deze beslissing, met uitzondering van de wederpartij
verder niemand is gebonden. Om te vermijden dat hij in de toekomst (van over-
heidswege) eventueel weer wordt geconfronteerd met problemen rond het Neder-
landerschap kan de betrokkene het wenselijk achten een uitspraak op grond van
artikel 17 RWN te verkrijgen. Deze wens is dan in het bijzonder gestoeld in het
feit dat aan de uitspraak in de "ze(/frwu/(ge vayme//mgs/?r0cerf«re" volgens artikel
19 RWN "e/fc m^r ae «frvoermg van e/i/ge werte///A:e rege/mg be/as/ orgaan «

Bedoeld is: naast de verdere kenmerken van p g
** Zie losbl. uitgave BRv., Boek I, titel 1, afd. 4, aant. 5 (met verwijzingen naar jurisprudentie); Van
Baars, p. 137; Gras, p. 157.
** Vgl. Gras, p. 39; Hirsch Ballin, WPNR 1951. nr. 4201. p. 344; Parser, p. 78 en 79; Vrij, WPNR
1927, nr. 29911. p. 271. Alleen Cleveringa, RMTh 1964, p. 266, neemt hierover een afwijkend
standpunt in.
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". Een verzoek als hier beschreven is mijns inziens mogelijk en wel
omdat in feite geen Twfwrwfwc/jtf vaytete///>ig", maar een "contemporame

wordt verzocht.

Het specifiek voor artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap geldende vereiste
voor ontvankelijkheid dat inhoudt dat de rechtsgang slechts openstaat voor verzoe-
kers wier nationaliteit niet reeds een onzekerheid vormt in een aanhangig geschil
bij een rechterlijke instantie dan wel een in administratief beroep oordelende
instantie is een voor de "ze//sfa/wflge vaytete//mg.yproc«/«re" zeer kenrrerkend
gegeven.

In paragraaf 2.2.1 is ten aanzien hiervan gesteld dat er sprake is van een
"erc/ws/ev* wwvtz/ig" van de "/mp/jc/ete vojttte//w^proced«r«" uit artikel 20
RWN. Op de verwikkelingen die deze "exc/wj/eve werfong" van artikel 20 RWN

.7Jd} hrejc^J, i« vfxvnJ^ßos ID .nar^graaf 2 J2 J e v nader iqgqgaan. De "acc/w-
wJt/ng" van artikel 20 RWN houdt in dat, indien het verzoekschrift bij de

rechtbank in Den Haag wordt ingediend op een moment dat binnen het Koninkrijk
een procedure aanhangig is, hetzij bij een rechterlijke instantie dan wel in admini-
stratief beroep, waarin de onzekerheid omtrent verzoekers Nederlanderschap een
rol speelt 6n deze situatie van aanhangigheid duurt nog voort op het moment dat de
rechtbank haar beschikking in de "ze/ft/a/uflge vasw/e///>ig5proc^ure" geeft, de
rechtbank de verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek verklaart. In paragraaf
2.2.2.2.2 is gesteld dat voor de ontvankelijkheid het moment waarop de rechtbank
in het kader van de "ze(/foz/u//gi raytete////igs£eyc/j/&A:mg" haar beschikking geeft
doorslaggevend is.

Over de hierboven beschreven gang van zaken, leidend tot niet-ontvankelijkheid
van de verzoeker, kan worden opgemerkt dat deze in overeenstemming is met
hetgeen in de memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer wordt gesteld omtrent
de werking en toepassing van artikel 17 RWN.**

In de literatuur geeft daarentegen Boeles een andersluidende, evenwel interessan-
te, interpretatie aan de "exc/uwve werit/ng" die in artikel 17 RWN besloten ligt.
Boeles is namelijk van mening dat de verzoeker ontvankelijk is bij de Haagse
rechtbank, ook al komt diens Nederlanderschap als onzeker voor in een reeds
aanhangige zaak (bij een rechterlijke instantie dan wel bij een instantie oordelend in

** Bijl. II. 82-83, 16947. nr. 7, p. 32. Wel is in par. 2.2.2.2.2 een controverse geconstateerd tussen de
feitelijke gang van zaken bij de rechtbank en hetgeen is opgemerkt in de MvA aan de Eerste Kamer
omtrent het door de rechter in een "imp/iaVr* vajttfW/mgsproc«/i</*" afwachten van de beslissing in de
"zWy

60



Procwrec/i/Wi/Jt* as/*cf«i in Art AWer/ands nario/w/i/«'tsrf c/U

administratief beroep), zolang het belang dat de verzoeker probeert veilig te stellen
met de artikel 17 RWN-procedure niet "uitt/u/revu/ w gftegwi in £*n fte/a/ig />(/ <fc
teoo/tfe/mg van de nar/0nfl//tejryvraag m ee/i a/ aa/i/ia/tgjg? zaait".*" Ter illu-
stratie noemt Boeles een plotselinge uitzettingsdreiging tijdens een zodanig onder de
"exc/MJ/eve w^rit/ng" van artikel 20 RWN vallende zaak.**

Boeles snijdt hier zeker een belangrijke kwestie aan. Aan de orde is immers de
rechtsbescherming van de onderscheidenlijke belangen. In het onderstaande betoog
wordt door mij ter aanduiding van de problematiek inzake de rechtsbescherming
van verschillende rechtsbelangen de omschrijving "d/vergere/ide te/artgen" als
werkbegrip gehanteerd.

Terwijl in het door Boeles aangedragen voorbeeld de verzoeker door middel van
de, alsnog te initieren, artikel 17 RWN-procedure zijn recht tot verblijf in Neder-
land wil zien vastgesteld (het ene belang), betreft de eerder aanhangig gemaakte
zaak^ mogelijkerwijs de registratie als kiesgerechtigde*'° (het andere belang).

Ook het volgende betreft een voorbeeld met betrekking tot de kwestie van
rechtsbescherming van "d/verge/wufe fte/a/ige/i". Indien iemand, woonachtig buken
het Koninkrijk, na aanvraag een Nederlands nationaal paspoort wordt geweigerd
door de minister van Buitenlandse Zaken*" wegens het vermeend ontbreken van
het Nederlanderschap dan is tegen die weigering achtereenvolgens bezwaar, beroep
op de rechtbank en uiteindelijk beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State mogelijk.*'* Op het moment dat, gedurende de procedure bij

*" Boeles, p. 212.
** Boeles, p. 215. Met dit voorbeeld refereert Boeles aan de gedane belofte van de staalssecretaris van
Justitie, mw. Korte-van Hemel, aan de Tweede Kamer (Bijl. II. 85-86, 19139, nr. 5. p. 2) om dc
praktijk van art. 43 (oud) Vreemdelingenwet voort te zetten, nl. om iemand die een Ncderlanderschaps-
actie voert niet uit te zetten, tenzij de actie zonneklaar van iedere grond is gespeend en duidclijk alleen
wordt gevoerd om verblijf in Nederland te rekken. Vgl. Pres. Rb. Breda 26.04.1982, KG 1982, nr.
141; Pres. Rb. 's-Gravenhage 31.08.1982, RV 1982, nr. 47; Pres. Rb. Amsterdam 06.12.1984. KG
1985, nr. 9. Onder verwijzing naar de Kamerstukken is door de staatssecretaris dcze belofte nogmaals
gedaan in Migrantenrecht 1986, p. 248. Zie Pres. Rb. •s-Gravenhage 08.06.1990, KG 1990, nr. 211;
Pres. Rb. 's-Gravenhage 22.10.1993, RV 1993, m.nt. HAA.

Ten aanzien van de "(ftp/z'ciefe vartt/W/7ng.sproc*dHr«" is het in dit verband van belang te bedenken
dat de eerder aanhangig gemaakte zaak door anderen aanhangig kan zijn gemaakt dan door degene
wiens nationaliteit in het geding is en die de "ze//j/andige vasttrW/7ng.sproctt/Mre" wil starten. Vgl. de
(slordig geformuleerde) opmerking bij het amendement Haas-Berger op art. 19 RWN: "7> 6«ten*«i « ,
do/ am*W 77 door am/mri fcwi worden aa/ig«pann«i dan die van arriifc«/ 20." Bijl. II. 83-84, 16947,
nr. 49.

"° Waarbij de rechtsgang is: bezwaarschriftprocedure bij B. & W. (art. D5 Kicswet) en beroep bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. D9 Kieswet).
"' Art. 44 Paspoortwet (Rijkswet van 26.09.1991. Stb. 498).

Dc Paspoortwet kent ter zake van de rechtsbescherming geen eigen regeling. Op de hierbedoelde
weigering door de min. van Buitenlandse Zaken zal voor rechtsbescherming een beroep moeten worden
gedaan op de Alg. wet bestuursrecht. Dit betekent: eerst een bezwaarschrift bij de min. van Buitenland-
se Zaken (art. 7:1 lid 1 jo. an. 8:1 lid 1 Awb), daarna beroep (ingevolge art. 7:1 lid 2 Awb) op dc



rechtbank of ABRS, de betrokkene, met een beroep op het bezit van het Nederlan-
derschap, Nederland wil inreizen en er wil verblijven, terwijl dit öök wordt
geweigerd, wordt het verschil tussen de uiteenlopende interpretatie van Boeles en
de memorie van Antwoord over de "erc/wj/eve werft/ig vo/i arft/te/ 20 /?WV"
relevant.

Maakt de betrokkene de "ze//s/a/id/ge vasme///ng.spr0cedwrg" aanhangig en is bij
het nemen van de artikel 17 RWN-beschikking door de rechtbank in Den Haag nog
niet in de "//np/zc/ete vosme//mg.5pr0ceaKre" uitspraak gedaan in de paspoortkwes-
tie, dan volgt volgens de wetgever niet-ontvankelijkheid van de verzoeker in de
"ze//y/a/ia7ge va^me///>jg5/7roc^Mr^". Echter, in de visie van Boeles zou de
verzoeker w61 ontvankelijk zijn in de "ze//sfa/ia7ge vayw/e/Z/Vi^proc^wr^". Dit
alles omdat de procedure bij de rechtbank (66k rechtbank 's-Gravenhage, maar dan
de sector bestuursrecht) of de ABRS over de afgifte van een paspoort gaat en bij
het inreizen van Nederland het gaat om de uitoefening van het verblijfsrecht.^

Hoe moet nu worden gedacht over het mogelijk niet-onrvankelijk zijn van de
verzoeker in de artikel 17 RWN-procedure en de terechte aanspraak op bescher-
ming in rechte van de "d/vergemwfe rec/i/iöe/ange«" die mogelijkerwijs in het spei
zijn? Hierbij komt derhalve de vraag aan de orde of de visie van Boeles, inhouden-
de dat de verzoeker in de "zW/y/afuftge vajtete//mg.s/?r0cedwre" ontvankelijk dient te
zijn in het geval van behartiging van een ander belang dan waarvoor reeds een
"/mp/triete v<wtete//z>ig.spr0cerfwre" aanhangig is, navolging verdient.

Vöör de visie van Boeles en derhalve t6gen de bovenstaand vermelde uitleg van
artikel 17 RWN (al is deze in overeenstemming met de memorie van Antwoord op
de Rijkswet op het Nederlanderschap) lijkt een latere opmerking in de memorie van
Toelichting bij de Kieswet te pleiten. Daar wordt als volgt opgemerkt: "Een /«fer

ief veröa/id van een aa/jAa/ig/ge rec/i/szaaA: Z?etong Aee/r &(/" de ftea/z/-
van de vraag o/ A(/ Weder/ander w, fca/i d/e vraag aan de recnffta/zÄ re 'J-

Graven/iage voor/eggen, (. .̂ "̂ '* Wat deze opmerking betreft, ben ik even-
wel van mening dat in het kader van de beperkingen die de "exc/us/eve

administraticve rechter: dit is de rechtbank (art. 8:1 lid 1 Awb) en wel de rechtbank 's-Gravenhagc (art.
8:7 lid 2 Awb). Daarna is hoger beroep op de ABRS mogelijk op grond van art. 37 WRvS.
™ Vgl. de opmerking van A.-G. Mok in HR 27.11.1979, NJ 1980. nr. 550, m.nt. MS onder NJ 1980,
nr. 551: "Wrt r^c/ir op foWafing in n?f gronrf^rti«/ von <fc 5/aa/ waarvon m^n <?rufcr<2aa/i iy /i/Vtr my /i«f
m*«f Hvzm/iy^ itfn/n^rit wan nan'ona/irWr." Dit recht is neergelegd in: an. 13 Univcrsele Verklaring
van de Rechten van de Mens; in art. 12 lid 4 Int. verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; in
art. 5 Int. verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscnminatie; in an. 3 lid 2 van het
vierde protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (het EVRM). Vgl. Ahmad Ali, MR 1992, p. 73; Strijards. p. 47.
*'« Bijl. II. 87-88, 20264, nr. 3, p. 89.
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van artikel 20 RWN met zieh brengt, aan deze uitspraak niet te veel waarde moet
worden gehecht. Gezien de plaatsing ervan in de memorie van Toelichting bij een
wetsontwerp dat een ander rechtsgebied betreft dan het Nederlanderschap lijkt het
mij vrij aannemelijk dat hier eerder sprake is van een nogal onzuiver gestelde
redactie,*" dan van een zorgvuldig afgewogen standpunt inzake wat in dit boek
de "exc/Ktt'eve wwArmg" van artikel 20 RWN wordt genoemd.

Naar mijn mening dient bij de beoordeling van de problematiek inzake 'Vftwrge-
re/«/e öe/a/i^e/i" voorop te worden gesteld dat het tweede in het geschil zijnde recht
waarbij het Nederlanderschap eveneens een rol speelt in de meeste gevallen een
bepaalde eigen rechtsgang zal kennen. Mijns inziens wordt het tweede rechtsbelang
dat in het spei is geraakt door het aanhangig niaken van de eigen "/mp//c/ete
va5tote//mg.y/?r0c«/Mr£" voldoende beschermt. In een dergelijke situatie lijkt mij een
blokkering van de "ze//sfafu//ge vayW/W///igs/?r0Cft/Mre" niet onredelijk en bovendien
zoveel mogelijk in overeenstemming met hetgeen de regering in de memorie van
Antwoord heeft gesteld. Echter, in gevallen waarin geen sprake is van een behoor-
lijke eigen "mjp//c7>te va5/5/e//mg5proc?rf«re", en de weigering van de toegang tot
en het verblijf in Nederland op grond van het oordeel dat de betrokkene het
Nederlanderschap niet bezit, lijkt mij zo'n geval, bepleit ik ontvankelijkheid in de
"ze//yta/j<//ge va.sme///rtg.y/7r0ce</Mre". Voor alle duidelijkheid moet ik hierbij
aantekenen dat naar mijn mening de mogelijkheid om een kort geding te voeren
niet een behoorlijke "/>wp//c/ete vosW/e//z>2g.spr0m/Mr£" betekent.*"

2.3 De positie van het openbaar ministerie (art. 18 lid I RWN)

2.5.7 ZV conc/ws/e van Aef ope/»6a«r m/fl/j/m« in /<?/te///A

2.5.7.7 ,47ge/?ie«e 6e.se/zouvwnge«

De taken en bevoegdheden van het openbaar ministerie in civielrechtelijke zaken
vinden een regeling in de artikelen 322-328 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring. Deze artikelen zijn eveneens van toepassing op verzoekschriftprocedures.*"

Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat, als gevolg van de beperking tot "een aan/w/ig/ge rec/itezaöJfc", de bij
instanties handelend in administratief beroep aanhangige zaken niet zijn vermeld. M.a.w. het citaat in
de MvT bij de Kieswet bestrijkt slechts de "helft" van datgene wat deel uitmaakt van de exe/«j/>ve
werfang van art. 20 RWN.
" ' Vgl. J.E.F.F.M. Duynstee, Trema 1990, p. 204, die onder verwijzing naar HR 12.12.1986, NJ
1987, nr. 381, steh dat het "to/ een voor/op/ge voo/zienüig. f. ^,n/>/ goa/ om d> vaytefW///ig van
Jwyw/iyte «c/i/en m ve^/jcÄ/i/igen a b fcerfoeW in arrj*e/ 6 £VRM."
*" Vgl. Bijl. II. 32-33, 139, nr. 3, p. 2.
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Tot in de jaren dertig van deze eeuw heeft voor het openbaar miniterie ten
aanzien van een bepaald aantal*'* civielrechtelijke zaken een verpliciting tot
concluderen bestaan. Door een wetswijziging in 1933 is deze verplichting op twee
gevallen na, gewijzigd in een door het OM naar eigen inzicht uit tt oefenen
bevoegdheid om een conclusie te nemen.*" Deze aldus op facultatieve wijze uit
te oefenen bevoegdheid tot concluderen is geregeld in artikel 324 lid 1 sub a
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorder ing. Hetzelfde artikel geeft teves aan in
welke twee gevallen van civielrechtelijke aard het openbaar ministerie Dg steeds
verplicht is te concluderen. Het gaat daarbij om "<#5cz/7///uu>e zaut^/i" en 'woep //i

Ook komt het in een beperkt aantal situaties voor dat in een specified wet ten
aanzien van de rechter de verplichting is opgenomen tot het horen van hetopenbaar
ministerie."° Aan de conclusie genomen in een zodanig geval liggen, afgezien
van de desbetreffende bepaling in de specifieke wet, mede de artikelen 4 Wet RO
en 324 lid 1 sub b Rv ten grondslag.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat indien door het openbaa ministe-
rie in een civiele procedure een conclusie wordt genomen, de wettelijke ;rondslag

van ueze conclusie vvuraf'gevuno^irru^TJ'cerrapxiCTi^
van de rechter het OM te horen, hetzij in een op grond van artikel 324 lid 1 sub a
Rv aan het OM toekomende bevoegdheid. Voor beide grondslagen geldt artikel 324
lid 2 Rv. Daarin wordt bepaald dat, wederom behalve in "aVsc/p/ma/re zaA:e/i" en
"öeroep Z/i cassaf/tf", het openbaar ministerie het concluderen op facultatieve basis
kan uitoefenen."'

De bevoegdheid een conclusie in een civiele procedure te nemen, is door artikel
324 lid 1 sub a Rv beperkt tot bepaalde onderwerpen. In de literatuur lopen de
meningen uiteen over het antwoord op de vraag of op grond van artikel 324 lid 1
sub a Rv de bevoegdheid tot het nemen van een conclusie beperkt blijft tot de in
dat artikellid genoemde onderwerpen dan wel of het openbaar ministerie, indien het
zulks wenselijk zou achten, ook in andere civielrechtelijke zaken ongeacht het
onderwerp zou kunnen concluderen^

*" Van Dullcmcn, p. 163, spreekt over "«n vet men/a/giuo/fen"; Lucas, p. 133, over "vrf* grva//«i".
'" Zic o.m. Hugenholtz/Hecmskerk, p. 40; Polenaar. p. 31; Verpaalen, WPNR 1990, nr. 5950. p.
125.
'* Naast art. 18 lid 1 RWN kan worden gewczen op art. 785 Rv; art. 4 en 10 lid 5 Faillissementswet;
art. 63a en 65 lid 4 WvK.
"' Vgl. losbl. uitgave BRv., art. 324, aant. 2 en 4; Van Rossem/Cleveringa, art. 324 Rv, aant. 2,
i.h.b. noot 1.
*" Zie voor de mening dat het OM niet die vrijheid heeft: losbl. uitgave BRv. aant. 2 bij art. 324 Rv;
Van Rossem/Cleveringa, art. 324 Rv, aant. 2. Tot een tegenovergcstelde mening hieromtrent komt A.-
G. Berger in zijn conclusie bij HR 31.01.1975, NJ 1976, nr. 146; deze laatste visie wordt eveneens
vertolkt door Lucas, p. 133 en 134.
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Onder de onderwerpen die artikel 324 lid 1 Rv noemt, valt "d>/i j/aar o'er
pmone/i, ae oa/ivM///n^en en veröermngen <fer aAren va/j oen ftMr£«7(/ite7i stand"
(art. 324 lid 1 sub a, onder 2° Rv). Dit maakt het mogelijk dat (los van de
hieronder aan de orde gestelde artikel 17 RWN-procedure) in zaken betreffend
"den tfaa/ der /wtt>/i«i" waarin de nationaliteit een rol speelt het openbaar
ministerie op eigen initiatief voor de burgerlijke rechter een conclusie kan nemen.
Dit betekent dat in een civielrechtelijke "imp//c/>fe vayte/e///ng.spr0c«/wre" het
nemen van een conclusie door het openbaar ministerie tot de mogelijkheid be-
hoort.^

Naar inhoud is de conclusie in de literatuur op het terrein van het burgerlijk
procesrecht van oudsher omschreven als een juridisch advies ter zake van het OM
aan de rechter.*" De positie die het openbaar ministerie daarbij in de procedure
inneemt, wordt wel enigszins onzorgvuldig omschreven als Tier o/?fn/?öor m/'/i/rfe-
ne a& gevoegoe parr//""*. Star Busmann neemt scherp Stelling tegen het gebruik
in dezen van de term 7>Qrr(/\ Hij stelt desbetreffend: Yte ver/egenvworaVger van
ne/ O.Af. « conc/uderende n/er parf//: me/ de /wr(/>n rr^edr n// </MJ n/er /n de-
bar. "*" Onder andere de behartiging van het algemeen belang is 66n van de
doelstellingen die het openbaar ministerie richting geeft bij het nemen van een
conclusie.*" Het OM behartigt met zijn conclusie dan wel het algemeen belang,
maar, zoals uit de bespreking van de hieronder volgende rechtspraak inzake de
vaststelling van het Nederlanderschap zal blijken, behartigt het OM geen partijbe-
lang, ook al is incidenteel een partij, verweerder of belanghebbende in het geding
tot wiens doelstelling ook de behartiging van het algemeen belang behoort.

Redelijk snel na de wetswijziging in 1933 is het aantal conclusies dat wordt
genomen drastisch verminderd."* Van het feit dat sindsdien in deze situatie geen
verandering is opgetreden, getuigt de aantekening dienaangaande in de losbladige
uitgave Burgerlijke Rechts vorder ing, waarin voor de huidige tijd wordt gesteld:
"£en en ander nee/r for gevo/g genarf a"ar, angers dan tn caj5a//>, a"e conc/M^/«

ge/iee/ in on^ru/it z(//i ^eraajt/".**' Van Rossem/Cleveringa noemt de

^ Met inachtneming van dc uitzonderingen die Van Rossem/Cleveringa noemen in art. 324 Rv, aant.
3.
"* Vgl. Corstens/Tak, p. 148; Hardenberg, NJB 1961, p. 291 en 295; Hugenholtz/Heemslcerk, p. 41;
Pieterman, p. 187; Rutgers, p. 37; losbl. uitgave BRv., art. 324 Rv, aant. 3; A.-G. Ten Kate spreekt in
zijn conclusie bij HR 25.05.1984, NJ 1984, nr. 737 over "n«</ra/e voor/ie/i/Z/jg van <fc rec/i/er";
Polenaar, p. 31: "OTw/fca/ifc?///* adv»«"; Van Rossem/Cleveringa, aant. 1 bij art. 323 Rv: "onparti/rfig
arfw'M"; Star Busmann, p. 41: "tovenpamytf/g wf/enjc/wp/>W(/<: fcrtoo^".
** Vgl. Corstens/Tak, p. 146, die tevens uitleggen dat de term "gtvwgtfe party" niet correct is. Zic
tevens Van Rossem/Cleveringa, aant. 1 bij art. 323 Rv; idem Rutgers, p. 38.
** Star Busmann, p. 238.
^ Zie Struycken, p. 21.
°* Polenaar, p. 32.
°* Losbl. uitgave BRv, art. 322, aant. 1.
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conclusies in feitelijke instantie "zeer ze/azao/n \ " ° Wat betreft de toepassing van
artikel 324 Rv is Gras onlangs zelfs zover gegaan dat hij stelt dat in feitelijke
instantie van de in het artikel geboden mogelijkheid (tot concluderen) geen gebruik
pleegt te worden gemaakt."' Getuige hetgeen hieronder volgt aangaande de
Rijkswet op het Nederlanderschap blijkt dat, wat dit betreft, Gras zieh vergist.

2.3.7.2 Ä/y^we/ op Aef

Ingevolge artikel 18 lid 1 Rijkswet op het Nederlanderschap wordt het openbaar
ministerie verplicht gehoord door zowel de rechtbank te Den Haag als het Gemeen-
schappelijk Hof van Justitie. Als redengeving voor de verplichting het openbaar
ministerie te hören, laat de memorie van Antwoord niets anders weten dan dat:
"Daaraoor « verzeArero' daf -zo norf/g- Ae/ oordee/ va/i a*e aa7n/m.s'fra//e for
Aw» tome/i. "*"

In het bijzonder gedurende de eerste tijd na de inwerkingtreding van de
#e VOJ/J/W/V/J^jproc^rfwr^" heeft de rechtbank te Den Haag uitgebreide overwegin-
gen gewijd aan de taak en de positie van het openbaar ministerie in de procedure.
De rechtbank heeft in haar eerste beschikkingen op grond van de Rijkswet op het
Nederlanderschap vrijwel zonder uitzondering de volgende overweging kenbaar
gemaakt: "//er open£aar mi'/i«/m> pescAomvr z/cA n/er a/5 proceyvertegertn'oord/ger
va/i dV S/aaf, we/A:e opvatf/>zg door de recAtöa/iA: wordf ^e^e/a', mede omdd/ z//

w de w Aer öwr^er/y/: proc«r^c/i/ a/^emee« aa/ivaarrfe opvarr//i^ omrre/i/ rf«
van rfe Sraa/ e/i w Aef Awrfer van arr/;te/ /S va/i a"e

op Aer A^e</e/-/a/ia'er5c/wp waan/i fterocp w cay^ar/e mer wora*/ ope«g«re/rf
voor Aer openZwar m/nürfrif. "^" Geheel in deze lijn is tevens een keer overwo-
gen dat: "De oj^c/er va/i y'u5//Y/e, a"/e re/i rfeze n/er afa ve/tegenwoora'/^er va/i a>

"" Van Rossem/Cleveringa, aant. 1 bij art. 322 Rv. Vgl. ook Coops, p. 19; idem Van Dullcmcn, p.
163; Den Hartog Jagcr, p. 116; Rutgers, p. 41; Star Busmann, p. 41; Veegens/Korthals Altes/Groen,
p. 277.
»' Gras. p. 47.
*** Bijl. II. 82-83. 16947, nr. 7, p. 33. Deze passage uit de MvA is door Jessurun d'Oliveira, NJB
1983. p. 1309, als volgt geinterpreteerd: "D<? /w/irixvi* "Aoorr' Art o/> /̂7*aar minütfn>, <fa/ aWwj, n«f
a& in aanfowigig* jaJtfn Art oonrf«/, A« a/W«, ran <fc m//i«;^r tan fa/«i door*//nir^n." Dezelfde
auteur in gelijke zin tevens in AA 34(1985), p. 214.
" ' Deze formulering is standaard gehanteerd. men vindt haar o.a. in de beschikkingen van de rechtbank
•s-Gravenhage d.d.: 27.05.1987, rkstnr. 86.2446; 27.05.1987, rkstnr. 87.5021; 24.06.1987, rkstnr.
87.5002; 24.06.1987. rkstnr. 86.2266 (= HR 04.03.1988, NJ 1989, nr. 875, m m . EAA); 27.05.1987.
rkstnr. 86.2775 (= HR 04.03.1988 NJ 1989, nr. 627, m.nt. GRdG); en twee tussenbeschikkingen van
18.05.1987, rkstnrs. 87.5387 en 87.5299 (deze laatste beschikking is gepubliceerd in MR 1987, nr. 50
en leidde tot HR 04.03.1988, NJ 1989, nr. 628, m.nt. GRdG).
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/>rocö«cA/riiy*« opecle/t in

)fca/i worden Ö«C/JOWVW/, maar d/e ge/er op art. 75 /frjfcwir op /ie/ Afcder/a/i-
p 0*«^p/"ocerf«r^ een zi#fra/>d/£epoj/rif öeAr/eedr, C... J . " ^

Met deze overwegingen treedt derhalve een discrepantie aan het licht tussen de
visie van de wetgever en de rechter ter zake van de positie die het openbaar
ministerie inneemt in de "ze(ßftz/ufi££ vasw^Z/m^proc^Mre". Uitsluitsel ter zake
van dit verschil in inzicht is uiteindelijk gegeven door de Hoge Raad. In cassatie
sluit de Hoge Raad"' zieh aan bij de zienswijze van de rechtbank en stelt: "//e/
0pe/i£oar A///iw/erze word/ ge/ioord, moar w noc/j verfegenwoord/ger va/i de 5raa/
noc/i öe/a/ig/ieooende f. ••)•" Hiermee maakt de Hoge Raad ondubbelzinnig
duidelijk dat het OM geen procespartij^ is, noch optreedt in de hoedanigheid
van "procesverfegenwoord/ger van de s t aa /V"

De Hoge Raad gaat bovendien in zijn uitspraak in op de hierboven geciteerde
passage uit de memorie van Antwoord en stelt daartegenover: "Wa/ er ooA: verder
z(/ van Je w nef d/aa/ voorg«/eWe moge///it/iet/ert om Ae/ ^ra/iflpw/i/ vaw de
rer Arenn« van a"e rec/i/er /e ftrewge/i, z(/ z//n w /eder geva/ onroemA:e/jd /e

Ook A.-G. Mok is in zijn conclusie bij de hierboven aangehaalde uitspraak van de
Hoge Raad ingegaan op de in de memorie van Antwoord aldus gepretendeerde
aanwijzingsbevoegdheid van de administrate. Eerst wijst de A.-G. erop dat, buiten
cassatie, in civiele zaken een conclusie van het openbaar ministerie zeer zelden
voorkomt."" Vervolgens merkt de A.-G. op dat hem daarbij geen gevallen be-
kend zijn waarin het OM in opdracht van het bestuur ("de adm/mrfraf/e") een
bepaald standpunt heeft ingenomen.

In de idee dat "de adm/flu/ratt'i" via de conclusie van de officier van justitie "-zo
ziod/g- Z///I oordee/ rof ge/d/ng itan öre/igen" valt een verwijzing te lezen naar
artikel 5 Wet RO. Dit artikel gebiedt de leden van het openbaar ministerie "de
fteve/en ra re Ä:ome/i, we/ite AM/I M AM« a/wZ7Wöe/re^mg door de daar/oe
mac/ir, vanwege de £bm>ig, zw//en worde« gegeven." Met "de ftevoegde
wordt verwezen naar de minister van Justitie."' Artikel 5 Wet RO, dat in onge-
wijzigde vorm uit 1827 stamt, maakt, door zijn ruime bewoording, geen onder-
scheid tussen de strafrechtelijke en de civielrechtelijke activiteiten van het openbaar
ministerie.

2M
Rb. 's-Gravenhage 18.03.1987, rkstnr. 86.2159 (= HR 04.03.1988, NJ 1989, nr. 626, m.nt.

GRdG).
™ HR 04.03.1988, NJ 1989, nr. 628, m.nt. GRdG.
^ Vgl. tevens A.-G. Ten Kate in zijn conclusie bij HR 25.05.1984, NJ 1984. nr. 737.
" ' Vgl. Struyclcen, p. 24, die schrijft: 7/rt OAf «5 «/>/ m^^r <fe vertuenwoorrf/^«r ren ^roc«5e van <fe
^ _ . , . _ . - „ von fl> Afo/img/n, /?v. art. 6.

Hetgeen overeenstemmend is met hetgeen door de losbladigc uilgave Burgerlijke Rechtsvordering en
Van RossenVCleveringa desbetreffend is opgemerkl. Zie voetnoten 229 en 230.
* Duisterwinkel, p. 5; Hugenholtz/Hecmskerk, p. 40; Stein, p. 34.
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Van Dullemen is van mening dat het oorspronkelijke uitgangspunt met betrek-
king tot artikel 5 Wet RO is geweest dat het van toepassing is op zowel het
strafrechtelijk requisitoir als op de conclusie in civilibus. Hij komt derhalve tot de
gevolgtrekking dat ook met betrekking tot civielrechtelijke zaken instmcties van de
minister van Justitie aan het OM niet onmogelijk zijn."° Hij merkt hierover op:
"0/ScAoon Ai/'*" de civie/e procedure geAee/ over/ief aan de procederende pa/Ti/-
en en aan Aer oordee/ van de geAee/ onö/Aan^e/i/fce civ/e/e /fecA/er, ac/i/re A// in
sommige civie/e zcute/i Aef focA nodi^ de mening der flegering re /fcu/i/ie« rfoen Aoren
w die procedure, en om die mening fe £«nnen doen Aoren moa^re Ai/ geörw/A: van
Zi/n ,,agen/" 0/zatffovaarnemer van Aef 5raawöe/ang ft(/ de zittende magw/ra/Mur -
Ae/O.A/.-."^

Enige jaren later volgt Duisterwinkel hem in deze visie.™ Van Dullemen en
Duisterwinkel hebben ongetwijfeld, historisch gezien, het gelijk aan hun kant
gehad.^ Vooral het uitgebreide onderzoek naar de parlementaire geschiedenis
van artikel S Wet RO door Van Dullemen toont dit, naar mijn mening, duidelijk
aan.

Van Dullemen laat echter tevens zien dat artikel 5 Wet RO in civielrechtelijk
opzicht nooit enige praktische betekenis heeft gekregen, want, net zo goed als later
A.-G. Mok in verband met de hierboven besproken beschikking van de Hoge Raad
zal vermelden dat hem zulke gevallen niet bekend zijn, wijst Van Dullemen erop
"dar z«//:e vergaande "beve/en" -for op Aeden- .̂ ,) nimmer in on^ /and werden
gegeven/'™

Uit het bovenvermelde volgt dat de rechtsontwikkeling derhalve zodanig is
geweest dat ten aanzien van civielrechtelijke conclusies vanuit "de adm/nwrra/ie",
bijvoorbeeld het ministerie van Justitie, nooit is overgegaan tot het geven van hetzij
algemene, beleidsmatige hetzij concrete aanwijzingen. Hoe zou dit ook zijn te
rijmen met de communis opinio sedert lang dat de conclusie een bovenpartijdig
juridisch advies behoort te zijn?

Het möge duidelijk zijn dat het uitgangspunt uit het begin van de vorige eeuw,
zoals dat is neergelegd in artikel 5 Wet RO, inhoudende dat in het geval het
openbaar ministerie wordt gehoord door de rechter het OM kan worden beschouwd

"° Van Dullemen. p. 150 en 163.
**' Bedoeld is de wetgever.
™ Van Dullemen, p. 163.
"' Duisterwinkel, p. 6. Duisterwinkel meent dat de OvJ de rechter kan inlichten hoe de overheid "<fe

van m» a/ dan n/rt op /irt /« fctr^c/i/CT g^va/ to« te passen fapa/z'ng zi>r en wette
rfaarroe itwnnen worrfen aangevoerd." Dit betekent derhalve wel het verschaffen van een

juridisch advies aan de rechter, met de aantekening dat het gaat om een de OvJ voorgekauwd advies.
Dit is, mijns inziens, niet bedoeld door de wetgever met art. 18 lid 1 RWN en de uitleg daarbij in de
MvA.
"* Vgl. ook Mosterd, p. 295; Pieterman p. 40-44; Struycken, p. 24. * ' "
*** Van Dullemen, p. 150; vgl. echter voor het midden van dc 19c eeuw Bruinsma, p. 30 en Pictennan,
p. 187 (i.h.b. voetnoot 7).
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als vertegenwoordiger van de Staat, waaraan naar believen door de minister van
Justitie opdrachten kunnen worden verstrekt, niet levensvatbaar is gebleken. *=•

Niettemin steekt het verschijnsel af en toe toch de kop weer op. Het misverstand
dat het OM, indien het wordt gehoord, optreedt als procesvertegenwoordiger of in
ieder geval als belangenbehartiger van de Staat blijkt een taai bestaan te heb-
ben."* Daarentegen heeft Meijers in een artikel, gewijd aan het functioneren van
het OM in zowel straf- als civiele zaken, benadrukt dat "rf? v?rteg?/iw00/tf/£er van
Ae/ OAf 6// <fe oe/ia/ttfe/i/ig van Aer g«#/ig 0/ipa/7(/</tg w, </a/ vv/7
geoo/ufe/i aa/i «ug parric«/i>/- oeta/ig 0/ #/ i ftepaaW ov̂ rAtfiVfeoWa/ig
I/I *«i civ/We pr0C«/w/-£ <fe S/aaf z///i ftWa/ig /iiVf door <fe o^cier WI/I

to/u/5fl</voA:aa/ /a/e/i oe/iarttge/i (... J . " " '

Op hetgeen in de hierboven behandelde beschikking in het kader van de
g^ va5^/e////ig5proc^«re" door de Hoge Raad is gesteld, lijken de rechtsontwikke-
ling sinds de vorige eeuw en de door Meijers uitgedragen visie aan te sluiten. In de
opvatting van de Hoge Raad is het duidelijk niet zo dat het openbaar ministerie,
indien het wordt gehoord inzake kwesties over het Nederlanderschap, de visie
daaromtrent van de minister van Justitie weergeeft. Het lijkt zelfs dat de Hoge
Raad een dergelijke gang van zaken volstrekt onmogelijk acht.

Met betrekking tot de conclusie in feitelijke instantie in de "zW/s/a/K/ige vastete/-
//«giprocerfwre" is voorts nog vermeldenswaardig dat het in het geval van artikel 18
RWN gaat om een bepaling ten aanzien ingevolge artikel 324 lid 2 Rv geldt, dat
het nemen van een conclusie voor het openbaar ministerie facultatief is. Dit
betekent dat het OM in een artikel 17 RWN-procedure kan afzien van concluderen.

Het blijkt overigens uit de aan dit onderzoek ten grondslag liggende beschikkin-
gen dat het openbaar ministerie altijd een conclusie heeft genomen. Ook blijkt dat
de rol van het openbaar ministerie in de "ze//fra/n#ge vaste/e//i/ig.spr0cerf«re" de
laatste tijd in toenemende mate marginaliseert. Anders dan in de periode dat de
"ze(/jra/wftge v&ytete//mg.y/?r0c«/M/-e" nog in de kinderschoenen stond en waarin bij
de beschikkingen altijd een schriftelijke conclusie is gevoegd, blijkt dat na verloop
van tijd het OM incidenteel, maar wel in toenemende mate, ook mondeling
conclusie neemt.*"" Het marginale gehalte van de rol die het OM inmiddels

Bijv. Princcn, p. 67, is van mating: "(. J, <to/ A« Qpen/xwr M/mjferie m>f
dviefe proc«, HYJ/I/J*«- rf« 5/aa/ gwi pa/Yy «, zcxfa/ rf/>/»over«nJfcomj//^ <fc art/. J22-J2Ä

' " L.C.M. Meijers, RMTh 1991, p. 173.
" ' Bijv. Rb. 's-GravenhageO4.11.1992, rkstnr. 91.5105: dat de officier mondeling heeft geconcludeerd
tot afwijzing van het vercoek is in de beschikking vermeid (zonder de overwegingen van de officier ten
aanzien van de zaak daarbij te vermelden). Uit Rb. "s-Gravenhage 08.12.1993, rkstnr. 93.5506. B&R
1994, p. 144; Rb. 's-Gravenhage 29.12.1993, rkstnr. 93.5525, B&R 1994, p. 145; Rb. "s-Gravenhage
29.12.1993, rkstnr. 93.5589, B&R 1994, p. 145; Rb. '»-Gravenhage 29.12.1993, rkstnr. 93.5529,

69



tfoo/drtu* 2

inneemt in de actie tot vaststelling van het Nederlanderschap blijkt eveneens uit het
feit dat in de conclusie de officier van Justitie nog nooit iets anders heeft gedaan
dan zieh aansluiten bij "nef .tfa/i4>Knr da/ de 5/OÖ/ naar vore/z nee/fr ^eöra-n/" en
"te cwic/MO'ertf/j fo/ a/H>(/z//i£ van ner verzoe*".**' In gevallen waarin wezenlijke
inbreng van het OM ontbreekt, is het naar mijn mening zinvoller incien het
openbaar ministerie afziet van het nemen van een conclusie.

2.3.2 0/frferzoeA der/Wte/i e/i Aewf/smn/rfe/e/f door Aef

2.J.2.

Zoals in het bovenstaande betoog naar voren is gekomen, dient volgens algemeen
inzicht de conclusie van de officier van Justitie naar inhoud een onpartijdig
juridisch advies aan de rechter te zijn. Een volgend uitgangspunt met betrekking tot
de conclusie is dat deze in beginsel wordt geschreven op basis van door partijen
overgelegde feiten.

Het komt echter in de praktijk soms voor dat de conclusie een ander karakter
krijgt doordat het openbaar ministerie enerzijds zelfstandig een onderzoek naar de
gestelde feiten verricht dan wel anderzijds geheel nieuwe feiten naar voren brengt
in plaats van zieh te beperken tot het formuleren van een oordeel over de reeds
door partijen in het geding gebrachte gegevens.^

Over het verwerken in de conclusie van gegevens die niet zijn aangevoerd door
de partijen, maar die op eigen initiatief van het OM in het geding worden gebracht,
oordeelt Hardenberg in 1961 dat in zo'n geval de "(.... J conc/ws/e moe/ rfte/ie/z /or
een ander doe/ dan de we/ verondeme/r, f. ^.""' In verband hiermee zal
verderop blijken dat inderdaad de artikelen 322-328 Rv, gezien de doelstelling in
de wet, niet zijn geequipeerd voor de situatie waarin het OM zelfstandig feiten
bijbrengt. Behoudens het recht uit artikel 328 lid 2 Rv kunnen namelijk volgens de
wet na de conclusie van het OM de partijen, de verzoeker of de verweerder/belang-

B&R 1994. p. 145; Rb. 's-Gravenhage 29.12.1993, rkstnr. 93.5588, B&R 1994, p. 112 en 145 blijkt
evenwel niet dat de conclusie (tot niet-ontvankelijkheid) mondeling tot stand is gekomen, maar is mij
dat medegedeeld op de griffie van de rechtbank. Voorts Rb. 's-Gravenhage 09.03.1994, rkstnr. 93.6181
(= HR 16.09.1994, NJ 1995, nr. 563, m.nt. GRdG); HR 28.10.1994, rkstnr. 8487 (ongepubliceerd);
HR 11.11.1994, NJ 1995, nr. 100.
" 'Bijv. HR 11.11.1994, NJ 1995, nr. 100. ' ' - ' S
"° Zie bijv. Hof 's-Hertogenbosch 17.03.1959, NJ 1959, nr. 656: om in een echtscheidingszaak de
bevoegdheid van de Nederlandse rechter te creeren, steh eiseres dat beide partijen Nederlander zijn.
Het OM informeert de rechtbank echter, zonder in de zaak te concluderen, maar door overlegging van
stukken(!), dat de man, woonachtig in Duitsland, staatloos is.
" ' Hardenberg. NJB 1961, p. 292. Idem Gras, p. 48.
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hebbende in het geding niet meer aan het woord komen."* Ten aanzien van dit
wettelijk stelsel is echter sinds enige jaren sprake van een aanvullende regel. Naar
aanleiding van rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens*"
is inmiddels het recht van partijen een reactie te geven op de conclusie van het
openbaar ministerie erkend."* • '•-•'•• • '

Bij de eerdervermelde visie van Hardenberg uit 1961 sluit Verpaalen zieh in 1990
tot op zekere hoogte aan. Hoewel in het civiele proces het openbaar ministerie
volgens Verpaalen niet de taak heeft de rechter of de partijen ter wille te zijn door
middel van het aanleveren van bewijsmateriaal, maakt hij voor de verzoekschrift-
procedure op dit beginsel een uitzondering."'

Op deze uitzonderingspositie van de verzoekschriftprocedure is eerder al door
Struycken gewezen.^ Daarbij benadrukt Struycken ten zeerste dat in zodanige
procedures vaak rechtsgevolgen die niet ter vrije beschikking staan van de betrok-
kenen aan de orde zijn. In het geval dat een rechtsgevolg aan de orde is dat niet ter
vrije beschikking Staat van het rechtssubjeet, en het bezit van een nationaliteit is
daarvan een voorbeeld, is een intensievere bemoeienis van de rechter cn het
openbaar ministerie met de zaak gerechtvaardigd. Struycken maakt een vierdcling
in de civiele werkzaamheden van het openbaar ministerie. In het geval dat het OM
de rechter inlichtingen over feiten verschaft, acht hij de artikelen 327 en 328 Rv
niet van toepassing. Het wel toepassen van deze artikelen is volgens Struycken in
strijd met de goede procesorde, aangezien de partijen dan niet kunnen reageren op
de door het openbaar ministerie overgelegde informatie.

Hier wordt de essentie van de opmerking eerder door Hardenberg gemaakt
duidelijk: het blijkt dat de wet geen regeling kent voor de gevallen waarin het
openbaar ministerie door middel van zijn conclusie nieuwe feiten in het geding
brengt, omdat dit niet het doel van de conclusie is geweest. Met betrekking tot de
artikelen 327 en 328 Rv is het zonder twijfel dat daarmee is gedoeld op de situatie
waarin het OM concludeert, ten eerste op grond van hetgeen partijen hebben
aangevoerd (en overgelegd) en, ten tweede op het moment dat de zaak in Staat van
wijzen is ." ' Op dat moment dient het openbaar ministerie een conclusie, van
onpartijdige en adviserende aard, op te stellen aan de hand van de tot dusverre in
het geding gebrachte gegevens."* Bij een zodanige gang van zaken zijn de
artikelen 327 en 328 Rv niet alleen zinvol, maar ontstaat er ook geen tegenspraak

* Vgl. Gras, p. 48.
*' Eur. Court H. R., Borgers judgement of 30 October 1991. Series A no. 214-B, p. 24-73.
**ZieNJB 1992, p. 1191.
*' Verpaalen. WPNR 1990, nr. 5950, p. 128. Zie tcvens par. 3.2.2.
** Struycken, HPS 1976, p. 82-85.
*" Vgl. Hardenberg. NJB 1961, p. 294; idem de conclusie van A.-G. Berger bij HR 31.01.1975, NJ
1976, nr. 146 en de conclusie van A.-G. Ten Kate bij HR 25.05.1984. NJ 1984. nr. 737; Gras, p. 48.
** Vgl. Star Busmann, p. 238.

71



met een beginsel van goede procesorde, zoals het beginsel van hoor en weder-
hoor."'

2.3.2.2

Ook met betrekking tot de procedure uit artikel 17 Rijkswet op het Nederlander-
schap geldt dat het OM aangaande het verzoekschrift in beginsel in de conclusie
een onafhankelijk, onpartijdig juridisch advies geeft (schriftelijk of mondeling)
omtrent de gegrondheid van het verzoek. Dit gebeult dan aan de hand van het door
de verzoeker ingediende verzoekschrift, de eventueel daarbij geleverde bescheiden
en het behandelde ter zitting.

Evenwel heeft in het verleden de activiteit van het openbaar ministerie zieh in de
"ze//sfa/u//ge vasmW/mgsproctfdwre" niet beperkt tot het formuleren van (slechts)
een juridisch advies ter zake aan de rechter. Het OM heeft zieh, vooral in de
periode dat de vaststellingsprocedure net in werking was getreden, tevens bezigge-
houden met het opsporen van rechtens relevante gegevens.

Vooropgesteld zij echter dat in de meerderheid van de conclusies in het kader
van artikel 17 RWN-zaken het openbaar ministerie zieh terughoudend opstelt en het
verzoekschrift slechts bespreekt in het licht van de daarbij (al of niet) aangeleverde
bewijsstukken. Slechts een enkele keer in het verleden heeft het OM een feitenon-
derzoek ingesteld."" Worden de twaalf in dit onderzoek opgenomen beschikkin-
gen terzijde gelaten waarin het OM tot niet-ontvankelijkheid van de verzoeker
concludeert, dan resteren tweeenveertig eindbeschikkingen ten aanzien waarvan het
openbaar ministerie een op de zaak toegespitste, inhoudelijke, conclusie geeft.
Onder deze tweeenveertig beschikkingen blijken er vijf te zijn waarin het openbaar
ministerie in de zaak een feitenonderzoek heeft geiinitieerd."' Zoals hierboven
reeds is aangestipt, betreft het hier bovenal beschikkingen uit de aanloopfase van de

*" Zic voetnoot 263.
** Zie bijv. de conclusies bij Rb. 's-Gravcnhage 27.05.1987, rkstnr. 86.2446; Rb. ' s-Gravenhage
15.07.1987, rkstnr. 86.2117 en Rb. 's-Gravenhage 10.02.1988, rkstnr. 87.5387 (= HR 04.11.1988, NJ
1989, nr. 100, m.nt. WHH). Vgl. tevens de opmerking van de rechtbank: "fi/(/Jtou door a> o0fct>r van

yitfft'ftV ingfHWMfn in/onnafi> C.J" in Rb. 's-Gravenhage 25.05.1988, rkstnr. 87.5994. Zo ook de
opmerking van de rechtbank: "BW/Arms Awr de o0ici>r va/i /u5/ift> to/ zyn COHC/MJ/V ovw£W*gde £>n>f
W/J Art Minuten* wui ßwf<?«/a^ij# Za*«i", vermeid in HR 28.09.1990, NJ 1991, nr. 293, m.nt.
GRdG.
**' De 37 resterendc gevallen waarin het OM zonder meer concludeert, zijn te verdelen in een groep
met een conclusie die toewijzing direct gegrond acht (1 geval: zie daarover uitgebreider par. 3.3.4.4.4)
en een groep met een conclusie die toewijzing van het verzoekschrift direct afraadt (36 gevallen).
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Daarnaast is het voorgekomen dat het OM naar aanleiding van een verzoek van
de kant van de rechtbank overgaat tot het instellen van een onderzoek naar de
authenticiteit van door de verzoeker aangeleverde bewijsstukken.*"

In het geval dat als gevolg van gegevensvergaring door het openbaar ministerie
nieuwe informatie in het geding is gebracht, dan dient, alvorens een beslissing valt,
eerst de verzoeker in de gelegenheid te worden gesteld een reactie op de informatie
te kunnen geven. Deze gedragsregel vloeit voort uit het beginsel van hoor en
wederhoor; 66n van de algemeen erkende beginselen van behoorlijke procesvoe-
ring.*" Het beginsel van hoor en wederhoor bepaalt dat partijen hun mening
kenbaar moeten kunnen maken over aan de rechter ter beschikking staande
stukken.^ Het doel van het beginsel is te voorkomen dat de beslissing wordt
genomen op grond van gegevens waarop de procespartijen niet hebben kunnen
reageren.^'

Wegens schending van het beginsel van hoor en wederhoor heeft de Huge Raad
enkele jaren geleden een beschikking krachtens artikel 17 RWN gecasseerd."*
Daarbij was de grond tot cassatie gelegen in het feit dat de rechtbank te Den Haag
de door middel van de conclusie ingebrachte inlichtingen van het OM"' zonder
meer (mede) tot grondslag voor haar overwegingen had genomen.

Het gaat in deze aangelegenheid niet zozeer om het gebruik van de ingebrachte
gegevens op zieh, als wel om het gebruik ervan zonder de partij in de gelegenheid

** HR 31.01.1992, NJ 1993, nr. 261, m.nt. GRdG.
"' Hugenholtz/Heemskerk, p. 9; Stein, p. 18; Struycken, p. 39. Schaafsma-Bevcrsluis, p. 292, stelt
terecht dat dit beginsel evenzeer zonder beperkingen van toepassing is in verzoekschriftproccdurcs;
idem Asser (I), p. 5 en Snijders, p. 59. Al in 1962 noemt Ten Kate, p. 46 "hoor en wederhoor" ccn
regel die in het procesrecht "van groof fce/ang word/ geadir".
** Vgl. Bosch-Boesjes, p. 177.
*" De tegenovergestelde situatie, namelijk dat de verzoeker na de (laatste) mondelinge behandeling
aanvullende gegevens overlegt, is ook voorgekomen. In dat geval heeft de OvJ in een akte blijk
gegeven van de volgende visie: "/langez/en de /Ifewz/rmiaVfefenJ na q/7oop van de door «w /JecnrftanJfe
op 20.0/. 7988 vatfgerte/d> fce/ia/idW/'ng van de zaojt zi/'n /ngeJtomen -en m/'ted/en geen onderwerp van
d«ci«jie /er openfcare /erec/i/z/7/i'ng /tw/i/ien zi/n- « ne/ Ope/ifcaar M/nw/en'e van oordee/ da/ op deze
«u**en geen ac/i/ meer ton worden ges/agen." Aan deze bezwaren van de OvJ gaat de rechtbank
voorbij en stelt op grond van de na de behandeling aangeleverde gegevens het bczit van de Nederlandse
nationaliteit door de verzoekster vast. Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5416 (zie ook par.
3.3.4.4.3).
Heemskerk stelt in zijn annotatie onder HR 04.11.1988, NJ 1989, nr. 100, dat het recht op "hoor en
wederhoor" slechts voor partijen geldt. Het OM is geen partij in de "ze//S/and7ge var/j/e///ngjprocedM-
re"; want het OM is geen partij indien het in een civiele procedure wordt gehoord, vgl. Rutgers, p. 38
(i.h.b. voetnoot 81) en hierboven par. 2.3.1.
** HR 04.11.1988, NJ 1989, nr. 100, m.nt. WHH (zie ook par. 3.3.4.4.2).
Vgl. Rb. 's-Gravenhage 29.06.1988, rkstnr. 87.5994 voor een zelfde gebruik van de conclusie door de
rechtbank.

' Overigens een conclusie die 6 maanden op zieh heeft laten wachten! Het zal duidelijk zijn dat de
onderzoeksactivitciten van het OM de nodige tijd in beslag kunnen nemen.
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te hebben gesteld een reactie te geven.*** Ook na de hierboven beschrven uit-
spraak van de Hoge Raad is de rechtbank in de "z /̂fr/o/K/zge vas/.yte///ng.9roc«to-
re" gebruik blijven maken van door het OM nä de zittingsdag aanjeleverde
informatie, maar stelt de verzoeker, tot tweemaal toe zelfs, in de gelegaheid op
die informatie te reageren.^' :,

2.4 De toepasselijkheid van de artt. 429d, 429f-4291 en 429s-429t Wetloek van
Burgerlijke Recbtsvordering (art. 18 lid 1 RWN) -

Op het geding in feitelijke instantie dat plaatsvindt in Nederland verklaart rtikel 18
lid 1 Rijkswet op het Nederlanderschap enkele artikelen uit de twaalfdetitel van
Boek I van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepasing. De
desbetreffende titel, over "<fe redi/sp/egmg i/i zate« <#£ m*f m i v£rz€foc/ir//r
worde/i /nge/e/rfV™ is slechts gedeeltelijk van toepassing verklaard teneinde te

kunnen aansluiten by de specif ieke eisen van üe vaststeu'frigsproceaüre bij de
Haagse rechtbank."' Dat op de "z^Z/sta/u/ige vas/,ste////ig.ypr0cerfMre" deze artike-
len van toepassing zijn verklaard, volgt uit het streven van de wetgever om het
procesrecht voor verzoekschriftprocedures waar mogelijk te harmoniseren. Dit
geschiedt door, indien de desbetreffende materie geen uitzonderingen met zieh
brengt en zieh verder daartoe leent, op zoveel mogelijk procedures de algemene
regeling uit de artikelen 429a-429r Rv van toepassing te verklären.^

De meeste op het geding in eerste aanleg van toepassing verklaarde artikelen uit
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering behoeven in het kader van de

"* Vgl. Bosch-Bocsjes, p. 163 en 164. Zie voor een verzwaring van de eis tot hoor en wederhoor: HR
06.03.1992, NJ 1993, nr. 79, m.nt. HJS. En hoor en wederhoor betreffend inzake tijdens de mondelin-
ge behandeling wcl getoondc, maar niet eerder overgelegde bescheiden: HR 04.11.1994, NJ 1995, nr.
98.
*• Zie Rb. 's-Gravenhage 11.10.1989, rkstnr. 89.5224 (= HR 28.09.1990, NJ 1991, nr. 293, m.nt.
GRdG; MR 1991, 9. m.nt. H.A.A.).
"° Zie voor verzoekschriftprocedures in het algemeen: Hugenholtz/Heemskerk, hoofdstuk VTI; Stein,
hoofdstuk 11; Losbladige uitgave Burgerlijke Rechtsvordering.
" ' Tot op heden is bekend dat in de Nederlandse Antillen en op Aruba 66n zelfstand ige vaststellingspro-
cedure is gevoerd. Zie de beschikking van het Gemeenschappelijk Hof d.d. 17.01.1990; gepubliceerd
door Van Aller/Van Rijn, p. 596-598. De procesrechtelijke regels die volgens Van den Blink, p. 9, in
zo'n geval van toepassing zouden zijn, zouden betreffen de derde titel van boek II Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van de Nederlandse Antillen (RvNA): "Va/i <fc wyze van />roc«fcrCTi voor
Art Wo/ KM ./itffiftV, rcdift/otrufe in «rrf? aanfeg"; waarover zij opmerkt: VCTI ov«7g«is vn/W/ in
on&ruiil; gfraato^ «ch/^ang". (Waarschijnlijk abusievelijk vermeldt de schrijfstcr boek II RvNA, dit
moet zijn bock I RvNA). Ook Tillema/Tjittes, p. 96 (i.h.b. noot 9) melden dat de onderhavige
procedure weinig toepassing vindt.
' " Vgl. Bosch-Boesjes, p. 91; Gras, p. 196.
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procedure uit artikel 17 RWN geen nadere bespreking, aangezien zij in de "ze//-
sra/id/ge vasttre//zng.spr0cedwre" niet anders functioneren dan in overige civiele
procedures."' Wei wordt in het navolgende aandacht besteed aan het onverwach-
te gevolg dat artikel 429f Rv in het kader van de "ze//sra/u//g<? vasme///n£,spr0aY/M-
re" bleek te hebben. De toepassing van artikel 429f Rv heeft geleid tot boeiende
cassatierechtspraak.

Deze jurisprudence zal aan de orde komen in paragraaf 2.4.2.3. Het is naar
aanleiding van de toepassing van artikel 429f Rv geweest dat A.-G. Mok tot de
navolgende uitspraak is gekomen: 7« de pa/7e/nen/a/re s to len over Aef onrwerp-
/W neft /)t n/ete A:w/i/je« v/>u/e/i over de fte/efcen/s van de va/j roepa.ys/ng verJt/aarde
ar//ite/en «// de fwafl/^/e r/fe/ va/i ßoefc / /?v. voor de o/u/er/jav/ge procedwre. Wer w
n/er du/de/(/& o/ men z/c/i re/:enjc/iöp /iee^ gegeven va/i a//e //
van de />a«//e van de /)e/a«g/ieö^em/e/i vo/ge/u arr. "

i/i

Veel rekestprocedures kennen uit de aard van de materie geen andere partij dan de
verzoeker."* Evenwel is van oudsher, afhankelijk van de onderhavige materie,
ten aanzien van bepaalde verzoekschriftprocedures de vraag opgekomen of,
ondanks het feit dat er bij de aanvang van de procedure slechts sprake is van een
verzoeker, er toch niet een verweerder dan wel een belanghebbende bij de zaak
dient te worden betrokken.™ Daarnaast komen verzoekschriftprocedures voor
waarin wel zonder meer sprake is van twee partijen.*"

In de losbl. uitgave BRv., alg. bespreking van de 12e titel v. Boek I, aant. 77, wordt opgcmcrkt dat
de expliciete van toepassing verklaring van de am. 429s en 429t Rv overbodig is, aangezien deze
artikelen in iedere verzoekschriftprocedure gelden. Zie Boekman (II), p. 36; Hebly, WPNR 1991, nr.
6028, p. 837; Snijders, p. 61, i.h.b. noot 1.
™ Conclusie bij HR 04.03.1988, NJ 1989, 628, ra.nt. GRdG. Een opmerking van gelijkc strckking
maakt ook Van den Blink, p. 8.
"' Zoals het verzoek tot wijziging van het vermelde geslacht in de geboorteakte (art. 1:29a BW), het
verzoek van een minderjarige aan de kantonrechter tot vervangende toestemming voor het aangaan van
een huwelijk (an. 1:36 jo. 1:39 BW); de literatuur noemt verder nog het verzoek tot benocming van
een voogd en adoptieverzoeken. Hiertegenover staan rekestprocedures waarbij, buiten de verzoeker, wel
sprake is van een "vvftte/partty": bijv. de ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingevolgc art.
7A:1639w BW, het verzoek tot echtscheiding (vgl. art. 815 Rv) en levensonderhoud (artt. 798 c.v.
Rv). Meer voorbeelden geeft Snijders, p. 58.
"* Vgl. Boekman, p. 104, 112 e.v.; Haardt, p. 144; Ten Kate, p. 76; Meijknccht, oratie, p. 7;
Polenaar, p. 137; Röder, p. 30; Zuidema, p. 67 en 93.

Vgl. de hierboven in voetnoot 275 genoemde verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst,
echtscheiding en levensonderhoud.

75



In verzoekschriftprocedures waarop de artikelen 429a-429r Rv van toepassing
zijn, kent de verzoeker overigens niet eens de verplichting om in zijn verzoek-
schrift een eventuele wederpartij te vermelden."* Tegenover deze wettelijke
omissie staat dat in het algemeen voor verzoekschriftprocedures geldt dat de rechter
wordt geacht ambtshalve tegen benadeling van eventuele belanghebbenden tc
waken."' Hierin kan een aanwijzing worden gevonden van het, in beginsel,
actievere optreden dat de rechter aan de dag legt in verzoekschriftprocedures in
vergelijking met de dagvaardingsprocedure.^

Op grond van artikel 429f lid 1 Rv kan de rechter gedurende de behandeling van
de zaak "62/a/igAeWwKfen, £e£e/afe o/ 0/iZ?ete/ttfe" oproepen. Een dergelijke
oproeping door de rechter van een niet in het verzoekschrift bekendgemaakte
belanghebbende heeft tot gevolg dat de verzoeker wordt geconfronteerd met een
andere, soms onvermoede,^' procesdeelnemer, wiens inbreng de uitkomst van de
procedure kan beinvloeden.*" De 7>e/a/ig/je££emfe" tegen wie, in geval van
toewijzing, hetgeen is verzocht zal gelden, wordt wel betiteld als de gerequestreer-
de of verweerder.*" In geval van toewijzing van het verzoek zal de juridische
positie van de gerequestreerde of verweerder in die zin een verandering ondergaan
dat hij in het vervolg gehouden kan worden aan de gegeven beschikking. Daarnaast
kunnen in een verzoekschriftprocedure nog "over/ge &e/a/ig/i£ftfte/fcfen" voorkomen.
Dezen hebben een verder verwijderd belang bij de zaak dan een verweerder en zij
worden in de literatuur wel omschreven als Wmfe/i-be/a/ig/iebtemfert ".***

Ten gevolge van de ambtshalve introductie in het geding door de rechter van een
andere procesdeelnemer verändert het proces enigszins van karakter. Daarvan is
met name sprake indien een gerequestreerde/verweerder door de rechter wordt op-
geroepen. Röder heeft als 66n van de eersten onderkend dat door het aanwezig zijn
van een gerequestreerde de procedure meer een contradictoir karakter krijgt.^' In
de verhouding tussen de verzoeker en de belanghebbende(n) hoeft evenwel niet
altijd sprake te zijn van een wederzijds elkaar tegensprekend belang (of belangen).
Vooral ten opzichte van derden-belanghebbenden hoeft daarvan geen sprake te zijn.

"' Snijdcrs, p. 59; Stein, p. 165; Verhagen-Maat, p. 91; Wesseling-van Gent, p. 87. Het is in
verzoekschriftprocedures van oudsher zo geweest dat, tenzij de wet anders aangaf, een eventuele
wederpartij in het verzoekschrift niet behoefde te worden vermeid: vgl. Zuidema, p. 67.
"* Wesseling-van Gent, p. 94; Bijl. II. 1967, 7753, nr. 5, p. 4. Vgl. de opmerking van Röder, p. 30:
"De aan '/xirnyVn' o/i/nomwi in Wo«/ op rfen ga/Jg van zatoi fajn a/teen maar aan de rec/i/er ren rfed
va//en, die fro/wens we/ de mees/ gesdu'itre p^rsoon « om voor de vreemde /»Wangen re waJten. *
"° Vgl. Bosch-Bocsjes, p. 94; Hugenholtz/Heemskerk, p. 137; Verhagen-Maat, p. 51; losbl. uitgave.
BRv.,art. 429f, aant. 8.
"'Vgl . Boekman, p. 112en 113. !
» Vgl. Gras, p. 7. • •
*" Coops, p. 303; Stein, p. 165. i
"* Vgl. Rutgers, p. 8.
"» Röder, p. 59. Zie ook Snijdersnrnzonides, NfTBR 1995, p. 146; Vecgens/Korthals Altes/Groen, p.
327.
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Indien tegenstrijdige belangen wel een rol spelen, kan al snel blijken dat het geding
over een geschil tussen beide partijen gaat. Bij tegenstrijdige belangen is er
namelijk in feite sprake van een geschil tussen de partijen, zo is Zuidema reeds van
mening in 1917."* Een tegenstrijdigheid in wederzijds belang zal eerder aan de
orde zijn tussen de verzoeker en de belanghebbende die in de positie van verweer-
der wordt geplaatst. Maar ook in een zodanig geval hoeft dit niet noodzakelijk het
geval te zijn. In de literatuur wordt wel gesteld: 7/ef ondersdie/V/ fttfjpn f«7»en/wir-
n/ (Verwee/tferJ en </erde (be/a/Jg/»e&be/w/e) w /»>/ <z/fty</ <fo;7fe///£ fe waJtew."*"
Over de relatie tussen het kunnen worden aangemerkt als belanghebbende en het
mogelijk bestaan van een conflict met de verzoeker maakt Caris de volgende
opmerking: 7/i tfe geva//en da/ er geew spraye « va/i een fl"M/7/e///A:e fe#<'rt/Jarf(/ «
er we/ vaaJt ee/i fte/a/ig/ie£6emfe aa/i fe wi/'zen. Ee/i gesc7»7 /ioe/fr er rfan m'ef fe
ftesraa/i, maar een gesc/i/V w we/ rfe/ufetear."™ Bestaat er een geschil tussen de
verzoeker en de belanghebbende/verweerder dan is in wezen sprake van eigenlijke
rechtspraak of contentieuze jurisdictie.*"*

Vanwege het, althans in het oorspronkelijke model van de verzoekschriftprocedu-
re, ontbreken bij een verzoekschrift van duidelijke T'^r/Z/e/i" in de zin van een
eiser en een gedaagde is in de wetgeving de term "/w/tf" zoveel mogelijk verme-
den."° In tegenstelling tot de algemene wettelijke regeling op het gebied van
verzoekschriftprocedures wordt in de literatuur wel degelijk zonder schroom
gesproken over partijen.*" Ook in rechtspraak op grond van verzoekschriftproce-
dures wordt het begrip "/wri/" niet op geforceerde wijze vermeden, maar wordt
het daarentegen in ruime mate gehanteerd.^

"* Zuidema, p. 52.
^ Bosch-Boesjes, p. 93. Cf. Wesseling-van Gent, p. 91.
* Caris, p. 79.
*" Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 11.
"° Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering spreekt in de artt. 429a-429t redelijk consequent over
"Ma/ig/ieMwKfe" en slechts eenmaal over >arty«i" (art. 429b). Ook het gebruik van "www*/«-" is,
in eerste instantie, zorgvuldig vermeden. Alleen in de, later toegevoegde, artt. 429s en 429t vindt
"vwwerdm" vermelding. In individueel geregelde verzoekschriftprocedures wordt evenwel door de
wetgever wel gesproken van "wate/pa/ri/" cn "v«w«Yfer", zie art. 146 Pachtwet alsook art. 6
Handelsnaamwet.
"' Vgl. Boekman, p. 105; Bosch-Boesjes, p. 91 e.V.; Brenninkmeijer, p. 20 cn 21; Hugenholtz/Heem-
skerk, p. 139; Schaafsma-Beversluis, p. 297; Snijders, p. 59; Wesseling-van Gent, p. 91; Winters, p.
251. In de oudere literatuur wordt m.b.t. verzoekschriftprocedures nog omzichtig omgegaan met de
termpam)«i, zie Funke, p. 229 en 230; Röder, p. 29 e.V..
"* Losbl. uitgave BRv., alg. besprcking van de 12e titel v. Boek 1, aant. 24 cn 32.
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2.4.2/ Z)e S/aaf der Afeder/awdert a/.s

De zelfstandige procedure tot vaststelling van het Nederlanderschap is een procedu-
re waarbij de verzoeker in beginsel geen wederpartij heeft. In de Rijkswet op het
Nederlanderschap wordt niets bepaald omtrent een eventueel tegenover de verzoe-
ker te stellen wederpartij en zodoende ontbreekt in de opzet van de Rijkswet met
betrekking tot de "ze//itfandige vay/.yfe//Mg.spr0cedHre" een gerequestreerde of
verweerder.

Reeds Van den Blink vermeldt in haar lezing uit 1989 echter het feit dat vanaf de
eerste procedure uit artikel 17 RWN de rechtbank op basis van artikel 429f Rv de
Staat der Nederlanden heeft opgeroepen als belanghebbende.*" Tevens vermeldt
zij dat de Staat vervolgens niet ter zitting verscheen, noch een verweerschrifp*
op grond van art. 429h Rv indiende.*" De rechtbank deed de zaak vervolgens af
zonder rekening te kunnen houden met de visie van de Staat aangaande verzoekers
bezit van het Nederlanderschap.

Het curieuze is echter dat de rechtbank wel de visie van de Staat in deze zaken
heeft vernomen. Van den Blink, die kennelijk is afgegaan op hetgeen in de
desbetreffende beschikkingen is vermeid,"* is kennelijk niet op de hoogte ge-
weest met wat Zilverentant eerst in 1994 schrijft: "//oewe/ de r̂ c/i/ftfl/iA: M/ttpraA:

de sraar, /»oewe/ öe/ioor///* opgeroepe/i, n/er wo5 ver^c/iene/i, moef voor de
worde/i vatfge/egd rfa/ d/f /e/fe/Z/A: o/t/u/rt w. Z)e ^raar way we/ dege/(/A:

ee/i amZ7/e/iflar va/i Ae/ mz/iwrer/e van 7urt/f(e « a/fz/d*
raar, f. J, /i^e/r z^//i ter z/m'/tg Äer woorrf gevoerrf. De

ec/irer m de ö^/npmorfe va/i proce^Mrw ex art. 7 7 /?(/fcwef op Aer A'iea'er/a«-
a"er5c/iap van menmg da/ rfe ^raar a//ee/i vertegenwoora'/^a' £0/2 worrfe/i a*oor ee«
aa"vocaa/ fLartOjadvocaa/J. NaderAand w de recA/öa/iA: va/i me«/>i^ vera/ja"erd

r. > ."•"
Volgens de bevindingen in mijn onderzoek wordt de Staat inderdaad in de

meerderheid van de gevallen, maar niet in alle, opgeroepen. Uit de vierenvijftig
vaststellingsbeschikkingen van de rechtbank te Den Haag waarop dit onderzoek is

™ Van den Blink, p. 9.
*** Een belanghebbende "verschijnt" ter zining als hij een verweerschrift heeft ingediend, ook al komt
hij niet fysiek. Zie het Besluit Oproepingen, Mededelingen en Zendingen Verzoekschriftprocedure, KB
14.11.1986, Stb. 578. Opgenomen in de losbl. uitgave Burgcrlijke Rechtsvordering bij art. 429r Rv,
aant. 3.
** Gelijkluidende informatie vindt men in de conclusic van A.-G. Mok bij HR 04.03.1988, NJ 1989,
nr. 628, mm. GRdG. Hierin vindt ook vermelding dat gaandeweg de Staat wel verscheen; een
voorbeeld hiervan is Rb. "s-Gravenhage 07.02.1990, rkstnr. 89.5732.
"* Namelijk dat de Staat "TIO^HW ft^Aoor/jyjl: opg?rwp«i, n/rt w vfrjr/iM^n". In de negenentwintig
uitspraken van de rechtbank te Den Haag die ik ter beschikking heb uit de desbetreffende periode, blijkt
inderdaad met geen woord van het horen van een ambtenaar van het ministerie. In alle betreffende
beschikkingen is vermeld dat. hoewel behoorlijk opgeroepen, de Staat niet is versehenen.
"" Zilverentant, B&R 1994, p. 114. Vgl. Bolten, MR 1988, p. 233; zie voetnoot 318.
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//** a$/vcf«i m A« Afafcrfcvufr

gebaseerd, blijkt dat de Staat e6nniaal niet is opgeroepen."* Van de drieenvijftig
maal dat de Staat wel is opgeroepen, is deze slechts in drieentwintig beschikkingen,
grotendeels beschikkingen van na 1991, geregistreerd als op de zitting versehenen.

Wat de wijze van oproepen in het kader van de "ze(/ifa/k//#e vflj/.s7e///H£.s/>roce-
rfwre" zelf betreft, wekt het enige bevreemding dat in artikel 18 Rijkswet op het
Nederlanderschap niet tevens artikel 429r Rv van toepassing is verklaard. Aan te
nemen is echter dat de oproeping van de belanghebbende(n) conform dit artikel zal
plaatshebben. Hugenholtz/Heemskerk laten op dit punt weten: 7w de />r«M/Jt <//ew/
/»er ßes/«/f"* ooit afa ric/tf/j/n I/I za/re/i d/e ou/Ve/i de werJt//i# va/i de arf.

va//e/i, voor zover de wer gee/i rege/mg va/i de oproep/ng gee/r."**'

2.4.2.2 A/o//e/ voor /»er oproepe« VOM de

In de beschikkingen die de rechtbank heeft gegeven gedurende de periode direct na
de inwerkingtreding van artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap zijn de
overvloedige overwegingen betreffende de redengeving waarom de rechtbank het
raadzaam heeft geacht in deze procedure de Staat op te roepen als belanghebbende
wel zeer opvallend. Deze uitgebreide overwegingen betreffen zowel de positie van
de Staat als de taak en de positie van het openbaar ministerie in de onderhavige
procedure (waarop onder paragraaf 2.3 reeds is ingegaan). In latere beschikkingen
blijven deze overvloedige overwegingen achterwege.

Het motief van de rechtbank om de Staat op te roepen als "oe/an^/ieboe/ide" is
zeer verrassend. Het blijkt dat, interessant genoeg, niet zozeer de wens de mening
ter zake van de minister van Justitie te verneinen de doorslaggevende factor voor
de rechtbank heeft gevormd. De belangrijkste overweging voor het krachtens
artikel 429f Rv als belanghebbende oproepen van de Staat blijkt te zijn geweest dat
daardoor, wegens het bepaalde in artikel 18 lid 2 RWN, beroep in cassatie voor de
Staat mogelijk werd gemaakt. Dit laatste artikel steh cassatie namelijk open voor
"oe/a/jg/ieooefldert".*" Een voorwaarde hiervoor is dat men eerst als zodanig
door de rechtbank is aangemerkt en opgeroepen voor de behandeling in feitelijke
instantie. De rechtbank verwoordt zijn zorg voor het recht tot cassatie van de Staat
als volgt: 7/u#e/i de j /aa/ gee/i öe/ang/iepoe/tt/e zow z(//i, ZOH voor Aem geen

^ Rb. 's-Gravenhage 29.06.1988, rkstnr. 87.6118. Zic voor bespreking van deze casus par. 3.3.4.4.4.
Het op art. 429r Rv gebaseerde Besluit Oproepingen, Mededelingen en Zendingen Verzoekschrift-

procedure, KB 14.11.1986, Stb. 578. Opgenomen in de losbl. uitgave BRv. bij art. 429r Rv, aant. 3.
Hugcnholtz/Heemskerk, p. 137.

' Ten üjde van de onderhavige beschikkingen van de rechtbank was in art. 18 lid 2 RWN nog sprake
van cassatie voor "de verzoe&v «i iede« a/ufere fce/an^We/Kte". Vgl. hicronder voetnoot 337.
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//i coyjar/« möge///Jfc zjy/i, Aefgmi reaWzytervw/ze /z/er oV Aafoi/mg van a>
*" geac/zf /fca/z worsen. "*"

Wat naar mijn mening bovenal naar voren komt uit de, hierboven vermelde,
uitgebreidheid van de overwegingen, is dat de rechtbank op zeer aftastende wijze
de procesrechtelijke regeis betreffende de vaststelling van het Nederlanderschap
tracht te ontwikkelen. In dit verband is een uitspraak van Van den Blink zeer
treffend. Hoewel Van den Blink met deze uitspraak niet alleen op de problematiek
in de "z*//s/a/iö7g£ vasWfW/z/zgsprocea'wre" doelt aangaande het oproepen als
belanghebbende van de Staat of de positie die het openbaar ministerie in de
procedure inneemt, is de uitspraak hier zeer op haar plaats. Van den Blink schrijft:

en //oge /toarf zzy/z ge/ioodzaafo a/s ee/z joorr geme/roepevz eersf
va/z proceyrege/$ re boiove/z om daarover mer aV

eve/iee/u /zawwe/z/to onfgo/z/ze/z terra/z van de ra/z0/ztf/ztezWvasttte//z>zg
61/raten. "**

De conclusie uit de hierboven weergegeven gang van zaken kan kort zijn: de
rechtbank te Den Haag, geconfronteerd met een verzoekschriftprocedure zonder
verweerder, waarin niet op enigerlei wijze in de betrokkenheid van de overheid is
voorzien, waarin tevens hoger beroep ontbreekt, heeft het raadzamer geacht een
weg te banen ten behoeve van de Staat, waardoor deze alsnog de mogelijkheid
verwerft een rechtsmiddel aan te kunnen wenden tegen de beschikking.

Mijns inziens zou in het geval dat het de rechtbank slechts te doen zou zijn
geweest om de mening van de Staat inzake het eventuele Nederlanderschap van de
verzoeker, de rechtbank ook een alternatieve route hebben kunnen volgen. Zou het
de rechtbank namelijk slechts te doen zijn geweest om te worden ingelicht over het
standpunt van de Staat betreffende verzoekers mogelijke Nederlanderschap, dan had
de rechtbank door gebruik te maken van artikel 20 lid 1 RWN zieh kunnen

** Het beroep van de rechtbank op "de fotfoe/mg van Ar w«gevw" is nogal twijfelachtig. Dat het recht
van cassatie voor de Staat als zodanig niet in de RWN was opgenomen, gaf "<fe tvrtgeiw" zelf toe,
aangezien op dit punt een wetswijziging van de RWN was aangekondigd in de justitiebegroting voor
1987. (Zic Bijl. II. 86-87, 19700, Hfdst. VI (Rijksbegroting Justitie), nr. 2, p. 39). Opmerkelijk is dat
de wctswijziging werd aangekondigd op een moment dat Hoofdstuk 6 van de RWN nog niet in werking
was getreden! De begroting werd namelijk 16.09.1986 het Parlement aangeboden. De "zW/tfa/ufige
wumW/7/ig$/wc«/u/r" is op 01.10.1986 in werking getreden (zie par. 1.2.2). Overigens is de aldus
aangekondigde wetswijziging nimmer gerealiseerd. Als gevolg van de in deze paragraaf beschreveo
ontwikkeling heeft de Staat via de "te&uigAfMwnaV et art. 42$y /?v-u»eg" de gewenste toegang tot de
cassatieprocedure.
*" Rb. 's-Gravenhage 27.05.1987, rkstnr. 86.2446; Rb. 's-Gravenhage 27.05.1987, rkstnr. 87.5021;
Rb. •s-Gravenhage 27.05.1987, rkstnr. 86.2775 ( = HR 04.03.1988, NJ 1989, 627, m.nt. GRdG); Rb.
's-Gravenhage 24.06.1987, rkstnr. 87.5002; Rb. 's-Gravenhage 24.06.1987, rkstnr. 86.2266 en Rb. 's-
Gravenhage 18.05.1987. rkstnr. 87.5299 in de vorm van een tussenbeschikking, waarin de o.a. de Staat
werd opgeroepen en waartegen de rechtbank cassatie openstelde. Het cassatieberoep leidde tot HR
04.03.1988, NJ 1989, 628, m.nt. GRdG; deze beschikking van de Hoge Raad komt hieronder aan de
orde.
*" Van den Blink, p. 6. ' 1
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in A«

beperken tot het vragen van een advies aan de minister van Justitie.'"* Het voor-
deel hiervan zou dan zijn geweest dat de rechtbank zeker zou zijn geweest van een
reactie van de kant van de Staat. Nu moest maar worden afgewacht of de Staat zieh
zou melden als belanghebbende. Zoals hierboven is vermeid, verscheen de Staat in
de aanvangsperiode van de "ze/ftrartd/ge vaswrW/J/igsprocedwre" nooit (officieel) als
belanghebbende, in de periode daarna zelden en pas sinds enige tijd frekwent.

Het is vrijwel direct na de inwerkingtreding van de "z*#sfa/id7g£
</«re" een strijdpunt geworden of het een juiste handelwijze is als de Staat door de
rechtbank te Den Haag wordt opgeroepen als "Mang/iebte/iaV".

Bij de beoordeling van de vraag of de Staat inderdaad een belanghebbende in de
zin van artikel 429f Rv is, heeft de Hoge Raad volledig ingestemd met de zienswij-
ze van de rechtbank. De Hoge Raad acht bij de vraag naar het Nederlanderschap
"A*/ a/gwiee/i te/a/ig a//(/tf waww terroJUfce/T.**' Daarbij overweegt de Hoge
Raad tevens: "V/a/ mgevo/gt* arf. 79 va/j geno^fftt/e Tft/tovve/
geuwdVn ftwcA/Jkjtmg, geg^ve/i me/ roeyuutf/ig va/i arf. 77, e/* mef
von em££ vveVte///te rege/mg £?/art orgaa/i gifavu/evi w." Ten gevolge hiervan
moet volgens de Hoge Raad "de S/aa/ wortfe/i
de zm van arr. 75 e/i van a> ar/. 429/ e« 429A /?v.,
fcrpa//ng /e rf^zen va« ro^pa^^mg z(//i.""" In zijn annotatie onder deze beschik-
king van de Hoge Raad concludeert Bolten dat, zeker wat betreft de zaken met een
verblijfsrechtelijke achtergrond, als gevolg van het oproepen van de Staat de
vaststellingsprocedure zweemt naar een contentieuze procedure."*

Gezien de door de Hoge Raad gehanteerde formulering valt naar mijn mening de
opvatting te verdedigen dat de Staat met betrekking tot de zelfstandige vaststellings-
actie van het Nederlanderschap altijd als belanghebbende geldt. Dit geldt dan ook
voor het (zeldzame) geval waarin de rechtbank afziet van het oproepen van de Staat

*" Zie tevens par. 2 .8.3.
** Vgl. in dit verband de curieuze procedure die ruim 45 jaar geleden is gevoerd voor de rechtbank te

G
p j g

's-Gravenhage en waarin de rechtbank uitspreekt dat de verzoeker "rec/itt£t&ffg rfc
na/iona/ifeif /i^e^ venvorpen". In het verzoekschrift was tevens de rechtbank verzecht tc beschikken dat
de verzoeker dientengevolge de Nederlandse nationaliteit zou hebben herkregen. Tot het uitspreken van
een zodanig uitdrukkelijke Nederlanderschapsverklaring achtte de rechtbank zieh onbevoegd (al was
herkrijging van de Nederlandse nationaliteit het rechtsgevolg van het rechtsgeldig verwerpen van de
Indonesische nationaliteit). De verzoeker laat de beschilcking van de rechtbank dat hij "wc/i/jge&fig de
//U/O/JMWC/I« na//onfl/(7«7 A « # venvo/pwi" aan de Nederlandse Staat betekenen. De Staat gaat
vervolgens als "fte/awgA^fcfcem/c" ingevolge art. 345 lid 2 Rv in hoger beroep. De Staat onderbouwt zijn
Stelling 7>e/angteM>CTKfe" te zijn met de Stelling dat de verzoeker 7'&"U ^ 5/aa/ ftepaaW? /ina/icil/e
aa/i5^ra*^n fajn geWeru/ maJfcen, «//> /iem m « loeto/nen, üufie/i zyn venv^Api>ig5v«rfe/an>i^ o/igeW/g «".
Hof 's-Gravenhage 06.11.1952, NJ 1953, nr. 59. (Vgl. tevens Bijl. II. 51-52, 2378, nr. 5).
*" HR 04.03.1988, NJ 1989, 628 m.nt. GRdG. Vgl. De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familie-
recht, an. 18 RWN, aant. 1; Snijders, Ynzonides en Meijer. nr. 636.
™ HR 04.03.1988, RV 1988, nr. 46, m.nt. JJB.
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in feitelijke instantie.*" Voor de bevoegdheid van de Staat om beroep in cassatie
te kunnen instellen, ook in die gevallen waarin de Staat in feitelijke instantie niet is
opgeroepen en als gevolg daarvan niet is versehenen, kan deze zienswijze gevolgen
hebben. Dit onderwerp wordt nader aan de orde gesteld in de volgende pa-agraaf,
die over cassatie handelt. Van de bevoegdheid tot cassatie heeft de Staai tot op
heden slechts 66nmaal gebruik gemaakt.-""

De hierboven weergegeven gang van zaken met betrekking tot de vraag of de
Staat der Nederlanden kan worden aangemerkt als belanghebbende bij de vaststel-
ling van de Nederlandse nationaliteit is niet afwijkend met de gang van zaien van
oudsher in verzoekschriftprocedures. Het is in het verleden veelvuldig gebleken dat
in verzoekschriftprocedures niet bij voorbaat vaststaat wie als belanghebbtnde bij
het verzoek geldt. Over die vraag is alleen door de vorming van reettspraak
uitsluitsel verkregen.'" Nog in 1991 heeft de Hoge Raad de Stelling herhiald dat
"voor /et/^r rype verzoefac/ir//?procedwre w/f de aan/ va« de procedure en de
daarmee veroa/id /zoudende weWoepa/z/igen moer worden a/^e/e/üf w/e a/s be/a/ig-

I/I aanmeriti/ig A:un/ien worden ge/zomen. ""*

2.4.2.i ProcMreursfe//i>jg door de

Om tijdens de mondelinge behandeling als belanghebbende in een verzoekschrift-
procedure te worden gehoord, is het niet nodig procureur te stellen (art. 429f lid 4
Rv). '" Het indienen van een verweerschrift door dezelfde belanghebbende moet
in beginsel daarentegen wel door middel van een procureur geschieden (art. 429h
jo. 429d Rv).-"* In de literatuur wordt gesteld dat niet alleen een verweerschrift
bij procureur dient te worden ingediend, maar dat dit tevens geldt voor andere (van
de verweerder/belanghebbende) afkomstige processtukken.^

Wat dit vereiste van procureurstelling betreft, kan evenwel worden gewezen op
artikel 429h Rv waarin de belanghebbende, indien de rechter zulks toestaat, tijdens
de mondelinge behandeling een verweerschrift kan overhandigen aan de verzoeker
en aan de rechter.'" Gezien het feit dat de belanghebbende, om te worden ge-
hoord, in persoon kan verschijnen op de mondelinge behandeling resulteert het

*" Zoals is gebeurd in Rb. VGravcnhage 29.06.1988, rkstnr. 87.6118. Zie par. 3.3.4.4.4.
"« HR 13.10.1995, RvdW 1995. nr. 204.
" ' Bockman. p. 112 en 113, Wesseling-van Gent, p. 91, Zuidema, p. 125-127 en 135.
' " HR 25.10.1991, NJ 1992, nr. 149, m.nt. Ma.
" ' Vgl. Haardt, p. 149; Rutgers, p. 93; Wesseling-van Gent, p. 84.
"• Vgl. Haardt. p. 149; Hugenholtz/Hcemskerk, p. 137; Veegens/Korthals Altes/Groen, p. 322;
Wesseling-van Gent, p. 58 en 84.
" ' Boekman (II). p. 36.
"* Vgl. losbl. uitgave BRv. art. 429d, aant. 14, waar wordt benadrukt dat de mogelijkheid om bet
verweerschrift tijdens de zitting te overhandigen afhankelijk is van de welwillcndheid hiertoe van de
rechter.
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voorgaande hierin dat de indiening van het verweerschrift op dat moment geschicdt
zonder tussenkomst van een procureur. Wesseling-van Gent beschrijft in haar
proefschrift dat het in de praktijk wel vaker voorkomt dat een verweerder in
persoon en niet door middel van een procureur "/jWMflnffWnjfn" aan de
rechtbank overhandigt. Naar het inzicht van de bovengenoemde auteur is een
dergelijke gang van zaken "ĝ AeW /n ov^r^wjrt'mmmg me/ oe $oe/>e/e, /n/o/vne/e
procesgang va/i oe verzoefocnn/rproceawre."'"

In 1988 besteedt Bolten al aandacht aan de vraag of de als belanghebbende
opgeroepen Staat eventueel procureur dient te stellen. Op dat moment is de
"ze//srantf7ge vayrsre////igspr0c«/Mr£" slechts sinds korte tijd in werking en de tot
dan gedane beslissingen van de rechtbank ontlokken haar de opmerking: "//e/ w
een /io^ n/ef w/7gemofl/:re zaa£ o/ aV 5taaf <ferAa/ve ft//' /jrocur^wr mort op/r^rff/i />/
een proceawre ex a/?. 77 va« a"e fli/towe/. De /tec/tf/?awt re 'j-Grave/»//a^e p/eeg/ /n
/war bescAMmge/i naar aaw/e/a"/>ig van verzogen er ar/. 7 7 nog creeds /e ver/we/-
rfe/i aa/ a"e 5/aar we/ w opgeroepen, maar n/ef w verjcnenen, ooifc wanneer ee/i
anjftrenaar van ner a*epar/emenr van 7«^//r/e fer z/tf/ng wora'r genoora". ""*

Als hierboven reeds is opgemerkt, is conform artikel 429f lid 4 Rv procureur-
stelling niet vereist om te worden gehoord als belanghebbende. Procureurstelling is
volgens de wettelijke bepalingen in beginsel wel vereist voor het indienen van een
verweerschrift. Tot op heden is van de kant van de Staat nog geen enkele keer een
officieel verweerschrift ingediend. Een wel ingediend verweerschrift zou zonder
twijfel vermelding hebben gevonden in de desbetreffende vaststellingsbeschik-
king."'

Uit de beschikkingen van de rechtbank te Den Haag blijkt w61 dat indien een
vertegenwoordiger van het ministerie op de zitting verschijnt de Staat in de
hoedanigheid van belanghebbende incidenteel stukken overlegt aan de rechtbank
(zonder procureur te stellen).™' Tevens stuurt het ministerie van Justitie zowel

'" Wesseling-van Gent, p. 84. Vgl. als voorbeeld voor een soepcle procesgang: HR 04.11.1994, NJ
1995, nr. 98.

Bolten, MR 1988, p. 233. Met dc laatste zinsnede verwijst Bolten naar de curieuzc omstandigheid
dat in de aanvangsperiode van de "zW/tavuAge vaymW//n^iprocerf«rc" wel vanwege het ministerie van
Justitie een ambtenaar op de mondelinge behandeling aanwezig is gewcest, maar dezc niet door de
rechtbank werd beschouwd als het in rechte verschijnen van de opgeroepen Staat. Zie hierboven p. 78.

Vgl. Cans, p. 85: "Vrnvwrrc/in/rCTi won/en ooifc /ngwc/ireven. D/7 gefceKrt /CT fte/io^v^ va« Art
Äe#en van ^nö?erecArs/i f. ;".
"° Rb. 's-Gravenhage 04.09.1991, rkstnr. 91.5072 (=HR 04.12.1992, rkstnr. 8058, niet gepubliccerd).
Voor de mondelinge behandeling informeert het ministerie van Justitie de raadsman van de verzocker
dat de verzoeker een optie heeft afgelegd ter verkrijging van de Surinaamse nationaliteit. (Een zodanige
optie impliceert verlies van het Nederlanderschap). Op de zitting is de vertegenwoordiger van het
ministerie van Justitie gehoord en een fotocopie van de bewuste optie wordt opgenomen in het
procesdossier. In de conclusie van het OM is vermeid: "Door <te Stoa/ rfer A^rf^rtom/en w /'n Art ge<///i;

een f. ) <i>o^ verzoe&er gedane JkCTJ/iw r̂wng / n ^ e rfe /oesc/iw'rfiflgjowee/jjfco/ns/ f. ,̂
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voor als na de mondelinge behandeling processtukken naar de griffie zonder
tussenkomst van een procureur."' Hoewel de Staat in deze gevallen niet een
verweerschrift als zodanig indient, brengt hij dus wel bescheiden in het geding
waarop de rechtbank vervolgens haar beslissing laat rüsten.

De bovenstaande gegevens roepen mijns inziens de vraag op waarop de bevoegd-
heid voor de Staat is gebaseerd om, buiten de mondelinge behandeling, zonder
tussenkomst van een procureur stukken in het geding te brengen. Naar mijn mening
dient het antwoord hierop te luiden dat een wettelijke basis ontbreekt om op deze
wijze bescheiden aan de rechtbank te overleggen. De bevoegdheid vindt in ieder
geval geen steun in een wettelijke bepaling. Met betrekking tot de Staat der
Nederlanden in de rol van "te/a/ig/j£6£e/fcfe" in een procedure tot vaststelling van
het Nederlanderschap ben ik echter veeleer van mening dat het gewenst is dat
indien de Staat buiten de mondelinge behandeling om over wil gaan tot het indienen
van stukken en/of een verweerschrift dit door middel van een procureur dient te
geschieden. Als van iets of iemand mag worden verwacht dat hij zieh zou houden

M/7 weiter Arennwgev/ng Wiy'fa da/ verzoeter f. ^ Arc/? g«?p/wrf voor de Sttri/ura/Tire na//ona//7e/7."
De Staat heeft geen procureur gesteld. De rechtbank neetnt in haar beschikking de bewuste optie op
onder de vaststaande feiten.
"' Rb. "s-Gravenhage 11.09.1991, rkstnr. 91.5109 ( = HR 27.11.1992, NJ 1993, nr. 285, m.nt.
GRdG). De behandeling van het verzoekschrift is in deze zaak aangehouden om het ministerie van
Justitie in de gelegenheid tc stellen bij de gemeente Rotterdam nadere inlichtingen in te winnen. De
brief van het ministerie d.d. 11 april 1991 met daarbij als bijlage een schrijven van de gemeente
Rotterdam d.d. 4 april 1991 zijn ter griffie van de rechtbank ontvangen zonder tussenkomst van een
procureur. Niettemin worden beide stukken in het procesdossier opgenomen. Dezelfde brief van 11
april 1991 is verstuurd naar de raadsman van de verzoekster.
Rb. "s-Gravenhage 25.03.1992, rkstnr. 91.6197 ( = HR 04.12.1992, NJ 1993, nr. 272, m.nt. GRdG).
Ook in deze zaak steh de Staat geen procureur. Desondanks valt te lezen in de beschikking van de
rechtbank:

onder het kopje "//e/ j/andpun/ va/i de S/aa/":
"ß/iy'Jtem Art JcAnyven va/i de S/aa/s.recre/arö van /itf/ift'e d.d. 27 yan. 7992, zoafa oo* toy de
monde/mge fceAande/mg door de ftwntoenaar van Ae/ /ninmerie) nader is roegeWcto, « de 5/aa/ van
oordee/ dar de m/nderyarigen m'e/ de Weder/andre na//ona/i/ei7 ftezinen."

en direct daarna onder het kopje "//er sfandpum van de oJJTcier van yiurifie":
"De oyjlcier iwn yia;ift> Aeey? z/cA wi zyn conc/«j/e van 5 /efenwin 7992 aanges/o/en toy de inAortd van
Ae/ voomoemde .rrAnyven van de j/aa/Kecrefara van Jitfririe dd. 27 yanuari /992. De oyj7aer van
yiunVie « van oordee/ da/ o/> de in d/e tn'e/^enoemde gronden Ae/ verzoeit moe/ worden a/fcewezen. "
De brief van het ministerie van Justitie kan m.i. niet anders worden beschouwd als een verweerschrift.
Toch is het niet via een procureur bij de rechtbank ingediend, maar is het twee dagen voor de
behandeling van het verzoekschrift door het ministerie van Justitie verzonden aan het openbaar
ministerie.
Rb. 's-Gravenhage 04.11.1992, rkstnr. 92.5105. Na de mondelinge behandeling zendt het ministerie
van Justitie stukken naar de rechtbank.
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aan een goede procesorde dan is dat toch wel de Staat, en in het bijzonder het
ministerie van Justitie.'"

Een andere vraag die deze ontwikkeling oproept, is of voor iedere andere
belanghebbende gelijkelijk geldt dat schriftelijke stukken buiten de mondelinge
behandeling zonder de medewerking van een procureur kunnen worden ingebracht.
De rechtsgelijkheid zou een bevestigend antwoord op die vraag eisen. Overigens
blijkt uit de aan dit onderzoek ten grondslag liggende jurisprudentie dat tot op
heden bij de behandeling van de verzoekschriften geen andere ft
zijn opgeroepen dan de Staat der Nederlanden.'"

2.5 Cassatie (art. 18 lid 2 RWN)

2.5./

De Rijkswet op het Nederlanderschap sluit de mogelijkheid hoger beroep in te
stellen tegen de vaststellingsbeschikking van de rechtbank of het Gemcenschappelijk
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba uit. In het streven naar een
zo eenvoudig mogelijke procedure, die tevens weinig tijd in beslag zou nemen, is
gemeend van een tweede feitelijke behandeling te moeten afzien."*

Cassatie is op grond van artikel 18 lid 2 RWN wel mogelijk, maar de Rijkswet
bepaalt niet nader welke de aangaande het beroep in cassatie te volgen formele
regeis dienen te zijn. Een indicatie dat de wetgever de artikelen 426-429 Rv ("Van
fteroep m cawaft'e tegen beycn//kifc/ngen op refcesO van toepassing acht, geeft de
navolgende opmerking in de memorie van Antwoord: 7ngevo/ge art/Are/ 426 van
Art Werftoe* van £urge/7(/&e Äecnwvora*gring fta/raagf aV terawy/i voor nrt //
van nrt cawa/Zeferoe/? nvee maa/ufen."'"

" Vgl. A. de Lange, NJB 1995, p. 441: "Daarfcy fawn/ (...,) da/ m^ny'tt/« van « « ad/n/ni5fran> mag
venvac/iten aa/ zy /war « g « i « g e b r«p«rteert f. >."
"* Als andere belanghebbenden zijn denkbaar andere staten waarvan de nationaliteit (en het nationali-
teitsrecht) mede in het geding lean zijn. Bijv. de Republiek Suriname in het geval van toepasselijkheid
van de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname.

Uit de parlementaire behandeling van de "zW/ifa/idVge vajürW//ngjprocfO'ttre" blijkt dat dit streven
bij de wetgever sterk heeft overheerst. Zie de toelichting op het Voorontwerp van Rijkswet vaststelling
van nieuwe, algemene bepalingen omtrcnt het Nederlanderschap uit 1976, p. 38 en ook Bijl. II. 82-83,
16947, nr. 7, p. 31 en 33.

Bijl. II. 82-83, 16947, nr. 7, p. 33. N.B. mijns inziens geldt ingcvolge art. 4 Cassatieregeling voor
de Nederlandse Antillen en Aruba voor beschikkingen op grond van art. 17 RWN gegeven door het
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba een cassatietermijn van drie
maanden. Ondanks de in de memorie van Antwoord gesuggereerde toepasselijkheid van art. 426 Rv op
verzoeken in cassatie van beschikkingen van het Gemeenschappelijk Hof (althans deze beschikkingen
worden niet uitgezonderd) dient naar mijn mening voor de cassatietermijn dc Cassatieregeling voor de
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Voor de artikelen 426-429 Rv wordt in de procesrechtelijke literatuur een
algemene toepasselijkheid aangenomen."' Door Meijknecht is deze heersende
mening als volgt onder woorden gebracht: "VO/IM/Y wew^/ema/wc/i oog/?«/!/ « van

ata rf«e arr/£e/e/!, a/uters dan de a/^e/ne«^ rege/mg va« de verzoetodirzy*-
w m-ste aa/i/eg e/i w /zoger teroep zoa/5 opge/zomen /n de a/t. 429a-

429r /?v, van a/geme/ie ge/dmg z(//i. //M/I wer/fcz/ig « n/ef teperto for mer zovee/
vworde/z afl/igewze/z verzoe/tyc/irj/iprocedMrey (...,) ".-*"

De Rijkswet op het Nederlanderschap kent evenwel met betrekking tot artikel
426 Rv een afwijkende regel, die hieronder in paragraaf 2.5.1.1 zal worden
besproken.

Sinds de inwerkingtreding van de "ze/ft/a/ioVge vajtete//z7ig.sproced«re" is de Hogc
Raad ruimschoots met de procedure geconfronteerd. Zo is van de vierenvijftig
(eind)beschikkingen van de rechtbank waarop dit onderzoek is gebaseerd, in
6£nentwintig zaken cassatie verzocht. Daarnaast is van een tussenbeschikking van
de rechtbank, waarin o.a. de Staat als belanghebbende op grond van artikel 429f
Rv is opgeroepen, cassatie aangetekend (zie par. 2.4.2.2)."*

Het bovenstaande betekent derhalve dat van ruim ee"nderde van de bij dit
onderzoek betrokken beschikkingen beroep in cassatie is ingesteld. Worden echter
de elf beschikkingen waarin de rechtbank de verzoeker niet-ontvankelijk heeft
verklaard wegens (vermeende) gelijktijdigheid met een procedure uit artikel 20
RWN (zie par. 2.2.2.1); de ene beschikking waarin de verzoeker niet-ontvankelijk
werd verklaard wegens gebrek aan belang (zie par. 2.2.4.2); de zes beschikkingen
met voor de verzoekers positief resultaat en de zaak waarin de Staat cassatie heeft
aangetekend,"' buiten beschouwing gelaten, dan ontstaat een iets ander beeld. In
die vergelijking wordt dus slechts gekeken naar beschikkingen waarin het verzoek

Nederlandse Antillen en Aruba te worden aangehouden en niet het Nederlandse Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering.
"' Vgl. Coops, p. 309; Gras, p. 197; Haardt, p. 148; Stein, p. 167; Veegens/Korthals Altes/Groen, p.
318.
*" Meijknecht. p. 69.
"* Bij dit onderzoek zijn niet alle op grond van art. 17 RWN gegeven beschikkingen betrokken, maar is
getracht een representatief gedeelte daarvan aan de orde te stellen. In haar in Oktober 1989 afgesloten
lezing spreekt Van den Blink, p. 6, over "n<i/n v«/tig uiMprafen" die tot dan zijn gedaan door de
rechtbank, "Mwonran rwi'm n>rt aan caj5a/i> zi/n 0fl<fcnv077>«i". Exactere aantallen worden vermeid in
de Rijksbegrotingen voor 1989 en 1990. In 1989 blijken 12 uitspraken te zijn gedaan door de rechtbank
(Bijl. II. 88-89. 20800. Hfdst. VI (Rijksbegr. Justitie). nr. 2, p. 33), in 1990 zijn het er 17 geweest
(Bijl. II. 89-90. 21300, Hfdst. VI (Rijksbegr. Justitie), nr. 2, p. 43). Door een vertegenwoordiger van
de Immigratic- en Naturalisaticdicnst (ministcric van Justitie) is mij (in 199S) mondeling mecgedeeld dat
per jaar gcmiddcld een vijftigtal vaststellingsverzoeken worden behandeld door de rechtbank.
"* HR 13.10.1995. RvdW 1995, nr. 204.
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is afgewezen, vijfendertig in totaal, en dan blijkt dat daarvan twintig maal cassatie
(door de verzoeker) is verzocht.""

De bovenstaande gegevens leiden tot een beduidend hoger percentage dan de 5%
die Snijders noemt als geschat gemiddelde aan ingestelde cassatieberoepen op
einduitspraken. Het percentage dat Snijders noemt, geldt evenwel voor uitspraken
in appel gegeven."' Mogelijk ligt aan het hogere percentage cassatievcrzoeken
bij de "ze//itartd/g? vasw/£///ng.yprocerfwre" van het Nedcrlanderschap het outbroken
van hoger beroep in de procedure ten grondslag."* :

In het geval van vernietiging van de in feitelijke instantie gegeven beschikking
waarbij de Hoge Raad besluit de zaak niet zelf ten principale af te doen, is het
college niet verplicht de zaak terug te wijzen naar de rechtbank in Den Haag. Met
betrekking tot verwijzen, geldt als hoofdregel dat wordt verwezen naar de instantie
waarvan de beslissing is vernietigd (art. 422a Rv). '" Maar op grond van artikel
423 Rv bestaat ook de mogelijkheid voor de Hoge Raad te kiezen voor verwijzing
naar het Gerechtshof in Den Haag."*

Tot nu toe heeft de Hoge Raad zonder uitzondering de zaak verwezen naar de
rechtbank te Den Haag. Naast het volgen van de hoofdregel kan daarbij cen
aanvullende reden voor de terugverwijzing naar de rechtbank te Den Haag aan de
orde zijn. Een zodanige gang van zaken is namelijk geheel in lijn met hetgeen
Winters in zijn proefschrift constateert. Uit het betoog van Winters kan worden
opgemaakt dat de Hoge Raad, vanwege de bij de betreffende instantie opgebouwde
deskundigheid, een voorkeur voor terugverwijzen toont indien het gaat om een
rechtsgang waarin sprake is van een gespecialiseerde rechter. Of zoals Winters het
stelt: "7Vrwgverw//z//ig*" //gr voor de /wznd a/s doorvenv//z//ig erroe ZOM /e/de«,
da/ /ie/ gedmg a/gedaa/i /noer wor<fe/i door een rec/i/er d/e mgevo/ge d
weffe///A:e rege/mg over gwcA///e/i a/5 Aef voor/igge/ide /»er oordee/f."'

Van deze 20 zaken heeft de HR er drie met voor de verzoeker positief resultaat zelf afgedaan, de
HR heeft het Nederlanderschap van twee verzoekers en, in het derde geval, eön minderjarige
vastgesteld. Van de overige zaken is in vijf gevallen de gewraakte beschikking vernietigd en de zaak
terugverwezen, in twaalf gevallen heeft het cassatieberoep geen gevolg gehad.
" ' Snijders, p. 56. Cf. Snijders, Ynzonides en Meijer, nr. 574.

Ook een andere procedure waarin de mogelijkheid van hoger beroep ontbreekt, kent een hoog
percentage aan cassatieberoepen. Royer, p. 134 en 135, meldt dat gedurende de periode 1976-1979 bij
uitleveringsprocedures in gemiddeld 50% tegen de uitspraken van de rechtbanken cassatie is aangetc-
kend.
" ' Veegens. p. 304; Winters, p. 25. Vgl. tevens P. Abas. Huurrecht bij de hoven?, NJB 1993, p. 1084
en 1085.

, . . "«gave BRv., art. 423, aant. 1; Hugenholtz/Hecmskerk, p. 228.
Winters gebruikt de term "ten/gvenvyz/ng" voor het verwijzen naar de rechter wiens uitspraak is

vernietigd en "doorvenw/zi'ng" voor verwijzing naar cen andere rechter. Zie Winters, p. 25.
"* Winters, p. 26.
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2.5.7./ £en M/teo/ttfer/ng op ar//fe/ 42<5 7?v. . ..,•••; 4

Een uitzondering op de algemene regel van artikel 426 lid 1 Rv dat slechts
"dege/ien, a7e w een <fer vorige z/u/a/i/ie/i verjcAene/i z(//t" cassatie kunnen
aantekenen, wordt bewerkstelligd door de redactie van artikel 18 lid 2 RWN.'"
Ten gevolge van de mime redactie van dit artikel kunnen ook de in feitelijke
instantie niet-verschenen verzoeker en belanghebbende(n) cassatie instellen.
Waarom deze afwijking van wat in beginsel als algemene regel geldt voor de
mogelijkheid tot cassatie in verzoekschriftprocedures noodzakelijk is geacht, is
onbekend."*

De Hoge Raad heeft bij gelegenheid deze ten opzichte van artikel 426 Rv
afwijkende werking van artikel 18 RWN bevestigd. In de reeds in de paragrafen
2.3.1.2 en 2.4.2.2 aan de orde gestelde beschikking van de Hoge Raad van 4 maart
1988 vermeldt een obiter dictum aangaande het recht op cassatie van een niet-
verschenen belanghebbende (i.e. de Staat): "...da/ de S/aaf a/s
oeroep //i cawa/ie A n̂ //ute/fe/i, 00A: /wd/e/j rfeze w ee/s/e //wfa/ir/e mef w
/!««. 7H zoverre derogeer/ de oj/zofldere rege/mg van a/?. 78 //a* 2 van de
op /ie/ Neder/ander^c/iap aa« de a/geme/ie rege/z>ig va/i a/t. 426 7?v.""' Dat voor
een niet-verschenen verzoeker hetzelfde geldt, blijkt uit een andere beschikking van
de Hoge Raad van dezelfde dag. Verzoeker noch diens raadsman is in dat geval in
eerste instantie versehenen.*"

Naar aan het eind van paragraaf 2.4.2.2 door mij is gesteld, wordt, naar mijn
mening, de Staat door de Hoge Raad beschouwd als permanent belanghebbende bij
iedere "zeZ/irand/ge vajttre///ng.sp/-0cedwre". Voor deze kwalificatie als belangheb-
bende, heb ik gesteld, is het van geen belang of de rechtbank in het concrete geval
de Staat heeft opgeroepen voor de mondelinge behandeling.

De bovenstaande uitgangspunten gecombineerd met het hiervoor vermelde,
waaruit is gebleken dat om beroep in cassatie te kunnen aantekenen niet het
vereiste geldt dat de bewuste belanghebbende tijdens de feitelijke instantie is
versehenen, leiden mijns inziens tot de gevolgtrekking dat, de Staat der Nederlan-
den niettemin cassatie van de vaststellingsbeschikking kan verzoeken ook al is in
casu de Staat door de Haagse rechtbank niet als belanghebbende opgeroepen.*'
Indien in een zodanige situatie de Staat beroep in cassatie zou instellen, benut deze
zijn positie als permanent belanghebbende bij de vaststellingsprocedure.

*" Tot 01.01.1994 luidde de redactie van art. 18 lid 2 RWN: "Voor de verzoe*«- «1
ftWrtns/ifMxTjrfe jftfal van <fc tejr/iitti/ig u/tt/ui/mrf terotp in COJW/I> o/vn." In verband met de
inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht is deze redactie gewijzigd in "Voor pWa/igA«Mwi-
<fen 5/(2<J/ van <fc i^ic/iübtin^ uiM/üi/?n<i o r̂cx/7 in cawa/if op^n."
"* Vgl. losbl. uitgave BRv., alg. bespreking van de 12e titel v. Bock I, aant. 77.
»* HR 04.03.1988, NJ 1989. nr. 628. m.nt. GRdG.
»* HR 04.03.1988. NJ 1989, nr. 875, m.nt. EAA ( = Rb. "s-Gravenhage. 24.06.1987, rkstnr. 86.2266).
X' Zoals is gebcurd in Rb. •s-Gravenhagc 29.06.1988, rkstnr. 87.6118. (Zie par. 3.3.4.4.4).
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Procerrrcn/Wi/ite asptcfcn in ncf Afaferbuufr nan'ona/ifeittrrcU

Naast de Staat der Nederlanden zijn er ook andere belanghebbenden denk-
Dezen kunnen even goed niet zijn opgeroepen in feitelijke instantie. In de

literatuur is aangaande artikel 426 Rv gepleit voor de aanvaarding van de regel dat
cassatieberoep mogelijk is voor belanghebbenden die buiten hun schuld niet eerder
zijn versehenen.'*' Een belanghebbende kan immers ten onrechte niet zijn opge-
roepen of er heeft iets geschürt aan de oproeping. Zeker aangezien het gaat om een
procedure die slechts 66n behandeling in feitelijke instantie kent, geldt dat de
nationaliteitsvaststelling wellicht reeds gedaan is voordat de belanghebbende weet
heeft gekregen van het geding. Een gelijke benadering als de literatuur inzake
artikel 426 Rv voorstaat, is naar mijn inzicht ook aan te bevelen met betrekking tot
onbekend gebleven belanghebbenden of belanghebbenden die buiten hun schuld niet
zijn versehenen in de procedure tot vaststelling van het Nederlanderschap.

2.5.2 /i»i6/sAa/ve cassa//V mo^e/iyA </a/t

De Hoge Raad behandelt de cassatieberoepen in het kader van de
vasttte///ng.spr0CftiMre" uit de Rijkswet op het Nederlanderschap in de eerste
Kamer. Dit is de Kamer waarin in de eerste plaats de civiele zaken, maar waarin
tevens andere zaken'*' worden behandeld.

Ambtshalve cassatie is onbekend in het burgerlijk procesrecht."' Het begrip
ambtshalve cassatie houdt in dat de Hoge Raad op ieder onderdeel van de bestreden
uitspraak mag vernietigen, ongeacht of daartegen een cassatiemiddel is gericht of
niet. In het civiele procesrecht daarentegen mag de Hoge Raad niet treden buiten
de cassatiemiddelen (art. 419 lid 1 Rv). De Hoge Raad is derhalve gebonden,
zowel aan die middelen^* als aan het aangevochten oordeel in feitelijke instantie
voor zover de cassatiemiddelen dat niet bestrijden.^ In artikel 429 lid 2 Rv

"' Zic voctnoot 323.
"' Vcegens/Korthals Altes/Grocn, p. 322.

Zic het Reglement van orde van de Hogc Raad (opgenomen in dc losbl. Gids voor de rechterlijke
macht). De HR kent vier meervoudige en twee enkelvoudige kamers (Gids voor de rechterlijke macht,
suppl. okt. 1994). Naast de civiele kamer, is er de strafkamer en de belastingkamer; vgl. Den Hartog
Jager, p. 198; Snijders, Ynzonides en Meijer, nr. 179. De derde kamer (belastingkamer) is gesplitst in
twee afdelingen; vgl. Van Koppen/Ten Kate, p. 11 en 12; Niessen, p. 31.
"' Den Hartog Jager, p. 201; Stein, p. 180; Veegens/Korthals Altes/Grocn, p. 282; Vriescndorp, p.
240, 249-252.

Met dien verstände dat bij de beoordeling van het middel het ambtshalve aanvullen van dc
rechtsgronden ingevolge art. 48 Rv een belangrijke rol kan spelen. Franx, p. 10, steh dienaangaande:

WCT za/ dir Hi« aWwj mog«i «///eggen da/ f. > (//W/wz7frcd « ge/oete/ aan de daartegen door « j e r
aangevoerde gronden. ,4/s n « gaa/ om «en door m e r /nrf een cawa/iemidde/ a/5 on/«i.r/ pej/r«fen
wcnttopvBfrtnf, p /»gr de W b ^ /food zicn, in n^/ /icn/ van art. 48 Äv, imm*r5 n/>/ /e ftep^r^n /o; c«n
ond^rzort «oar d^ door m ? r /«• ond^rjreuning van zi/n Wacn/ aangevoerde ^ronden f. >."

Pels Rijcken. RMTh 1987, p. 180; Vcegens/Korthals Altes/Groen, p. 286.
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wordt het verbod uit artikel 419 lid 1 Rv op het treden buiten de cassatiemiddelen
van toepassing verklaard in verzoekschriftprocedures.***

In principe dient derhalve ervan uit te worden gegaan met betrekking tot
verzoekschriften op grond van artikel 17 RWN, dat de cassatierechter gebonden is
aan de middelen uit het cassatierekest.*" A.-G. Mok acht in de "ze//y/a/id/ge
va.ytt/e//Mg.yproceawre" ambtshalve cassatie inderdaad uitgesloten."*'

In de voordracht over de vaststellingsprocedure die zij enkele maanden na
bekendmaking van het bovenvermelde standpunt van de A.-G. heeft gehouden, sluit
Van den Blink evenwel het toepassen van ambtshalve cassatie in de toekomst niet
per definitie uit. Van den Blink leidt uit het feit dat in de Rijkswet op het Neder-
landerschap niet uitdrukkelijk de artikelen 426-429 Rv van toepassing zijn ver-
klaard voor de Hoge Raad een mogelijkheid af om de beperkingen van de civielc
cassatie te ontlopen. Dienaangaande merkt zij op: "De ro/ nw roe gedane u/ttprofcji
geve/i gee/j w/W/«/We/ over a"e vraag o/ rfe Hoge /taad oe ar//£e/en 426 e.v.
on verlor/ op ae onder/iav/ge cas.ya//e va/i /oepassmg ac/ir en aws gee« rw/m/e z/rt
voor amo/s/ia/ve cassaf/e, rfa/i we/ re ge/ege/ier ///a" m rfe aard van de marer/e
aa/i/eü/mg za/ vz/ide/i om voor wa/ de omva/ig van a"e foe^mg öe/re/? aanj/ui/zTig te
zoeiten M/ de cawar/erege/mg voor tfra/- e/i oe/a.M>igza£en.""'

A.-G. Mok heeft naderhand evenwel kenbaar gemaakt bij zijn tegenovergestelde
opvatting te zijn gebleven en te volharden in de opvatting dat de Hoge Raad bij zijn
beslissing gebonden is aan de middelen uit het cassatierekest.'"

Naar mijn mening is veel te zeggen voor het standpunt dat, gelet op het publiek-
rechtelijk karakter van het nationaliteitsrecht en het grote belang dat de vaststelling
van de nationaliteit vertegenwoordigd, ambtshalve cassatie mogelijk zou moeten
zijn. Hiertegenover moet echter worden gesteld dat onder de huidige regelgeving
de argumentatie van Van den Blink nogal zwak lijkt, gezien de algemene aanvaar-
ding van de toepasselijkheid van de artikelen 426-429 Rv voor de gevallen waarin
deze artikelen niet door de specifieke wet van toepassing zijn verklaard en het in

"* Vgl. Snijders, p. 63; Snijders, Ynzonides en Meijer, nr. 723.
** Vgl. art. I lid 1 Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen cn Aruba. ,; «
"" Zie de conclusie bij HR 13.01.1989, NJ 1990, nr. 267, m.nt. GRdG en tevcns de conclusie (i.h.b.
bij de bcspreking van het tweede middel) bij HR 07.04.1989, NJ 1990, nr. 791, m.nt. GRdG.
" ' Van den Blink, p. 11. In deze rechtsgebieden mag de Hoge Raad wel ambtshalve casseren (vgl. art.
25 Wet administraticve rechtspraak belastingzaken en art. 441 lid 1 Sv). Ook in het nauw aan het
strafrecht vcrwante uitleveringsrecht kan de Hoge Raad ambtshalve casseren: art. 31 Uitleveringswd
verklaart art. 441 Sv van toepassing op de procedure in cassatie (vgl. HR 01.09.1987, NJ 1988, nr.
262 m.nt. AHJS; HR 24.04.1990. NJ 1991. nr. 57; HR 14.09.1993, NJ 1994, nr. 155, m.nt AHJS).
Interessante gedachte is hierbij dat in het straf- en uitleveringsrecht de kwcstie van de nationaliteit af en
toe aan de orde is als voorvraag. In een "i'mp/ia>te vosmW/ingiproc^rfttr?" in het kader van 66n van
deze rechtsgebieden. is derhalve wel ruimte voor een ontwikkeling van het nationaliteitsrecht die
ambtshalve door de Hoge Raad kan worden gelnitieerd.
" ' Conclusie bij HR 31.01.1992, NJ 1993, nr. 261, m.nt. GRdG.
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dit opzicht ontbreken van een aanvullende eigen regeling in de Rijkswet op het
Nederlanderschap.

Aan de andere kant is het mijn opvatting dat de ratio van het verbod van
ambtshalve cassatie is gelegen in het beginsel van de, in het civiele Vermögensrecht
vooropstaande, partij-autonomie. Neemt men de verschillende rechtsgebieden in
ogenschouw, dan blijkt het verbod van ambtshalve cassatie een buitenbeentje. Het
komt alleen voor in het burgerlijk procesrecht. Binnen dat rechtsgebied is het te
beschouwen als een zinvol instrument ten bate van de, aldaar hoog aangeschreven,
partij-autonomie en de daarbij behorende op lijdelijkheid ingestelde rechter.'"
Partijen beslissen waarover de rechtsstrijd zal gaan, ook in cassatie."' In de
andere rechtsgebieden (straf-, administratief- of belastingrecht) ontbreken begrippen
zoals "partij-autonomie" en "lijdelijke rechter". Deze ontbreken omdat het in die
rechtsgebieden handelt om "rechten die niet ter vrije beschikking staan". Met
betrekking van zodanige rechten is het derhalve niet mogelijk om door middcl van
partij-afspraken de strijd voor de rechter te beperken tot hetgeen de pariijen
wenselijk achten. Voor de bij de civiele rechter gevoerde zaken waarin sprake is
van een "rec/i/ rfaf n/er /er vn/> bepa/mg van /?a/?(/«i Maar" volgt mijns inziens,
wegens het alsdan ontbreken van partij-autonomie en de daaraan inherent verbon-
den lijdelijke(re) rechter, dat de cassatierechter ook niet lijdelijk dient te zijn. Het
voorgaande betekent dat ambtshalve cassatie ook bij rechtspraak inzake zodanige
"niet vrije" rechten die valt onder het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
zou moeten worden aanvaard. Ik ben derhalve van mening dat in rechtsgebieden
waar partijautonomie ontbreekt, rechtsgebieden derhalve waarbinnen de desbetref-
fende rechten niet ter vrije beschikking van partijen staan en waarover partijen geen
afspraken kunnen maken, het verbod van ambtshalve cassatie oneigenlijk en
derhalve niet op zijn plaats is.

Hiertegenover staat dat ik naar huidig recht evenwel de mening van A.-G. Mok
de juiste acht. Daarbij acht ik het zonder wijziging van de Rijkswet niet goed
mogelijk dat de Hoge Raad zal beslissen een vaststellingsbeschikking op een
ambtshalve aangebracht grond te casseren. Tot op heden heeft de Hoge Raad bij
cassatieberoepen op grond van artikel 18 RWN inderdaad nog nooit op ambtshalve
aangebrachte gronden gecasseerd.

Dat ambtshalve cassatie naar mijn mening wel mogelijk dient te zijn, steun ik op
de hierboven gegeven visie omtrent de samenhang van het verbod van ambtshalve
cassatie, partij-autonomie en lijdelijke rechter. Wat dit betreft, dient mijns inziens
de wetgever te voorzien in een wetswijziging.

Vgl. Boon/Van der Wal, p. 3; Brenninkmeijcr, p. 30; Elders, p. 3; Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 8;
iucen, p. 57. Gras, p. 29, noemt de partij-autonomie de "Aarcfe tern" van lijdelijkheid.
Vgl. Hugenholtz/Heemskerk, p. 12.
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2.6 De bindende werking van de vaststellingsbeschikking (art. 19 RWN)

een £esc/j/M/ng, evena/^ een vonnw, een ve/p/tcAft/ig /n ne/ /even Jtan

ae £uc/iz&ft//ig « w//gewer&/ o/ op de voorge5c/irevert vw/ze w
o/ verva/igen. D/r nee/r ec/i/er n/ete /e wa^e/i me/ gezag va/i gewi/sde w

de zm van geöona'en/ie/V/ aan de m/iowd van ne/ vonnw //i een /a/er proces.""'
De bovenstaande uitspraak verwoordt de algemeen onderschreven stelregel dat

een rechterlijke uitspraak voor de partijen die het aangaat bindend is en dient te
worden nageleefd.^** Het is een onbetwist uitgangspunt dat iedere rechterlijke
uitspraak, vonnis hetzij beschikking, een bindende werking kent die zieh doet
gelden tussen de bij het proces betrokken deelnemers (en hun eventuele rechtsop-
volgers).'" Deze werking tussen de partijen wordt ook wel de ma/er/e/e rec/i/j-
Arracnr of een werking //i/erparrej genoemd.

Een enkele maal kent de wet een bepaling waardoor een rechterlijke uitspraak
een ruimere bindende werking verkrijgt dan slechts de bindende werking tussen de
partijen. Aan de orde is dan de vraag naar "oe omvang van a"e A:rmg waarftm/ie«
een recn/er///)te fe£/».v//!g over t/a/ ona"enverp gereipec/eera' moe/ worden. "'*
Indien sprake is van een bindende werking tegen een ieder, dan is sprake van een
werking erga omne$."' Ook kan het voorkomen dat in een wettelijke bepaling
niet is gekozen voor een erga omnes gelding, maar dat toch sprake is van een

"' Asser/Anema/Verdam, p. 336.
"* Vgl. Asscr/De Ruiter, p. 112; Beukers, p. 20; Bockman, p. 125; Gras, p. 66; Scheltema, p. 120;
Star Busmann, p. 388: "f. J, </«/w>/f«mn doen zy / = fcwcA/'Jfefa'ngeny de recAttgevo/gCTi in/reden
wettf rfe H'rt er aan vrrfwuft, zoda/ zy afa ztxian/^ morten worden ^eee/*i>d/'gd fo/ n« ogen!»/ijfc waarc/»
ze zi/'n veranderd o//'ngerrofcten."; Visser, p. 65; losbl. uitgave BRv., Bock 1, alg. bespreking van de
12c titel v. Bock I, aant. 43 cn 44.
Vgl. Meijers in zijn annotatie bij HR 17.04.1928, NJ 1928, p. 1427: "Door den fcevoegden recn/er
Mj'fgespro/ten nee/? deze oejcnijfcJti'ng s/eeds ne/ door de n-e/ ddaraan genecn/e gevo/g en za/ d/7 n;'e/
oWeen door den verzoeJter en de genoorde personen, maar ze(/i door een jeder erfcend moe/en norden,
zoo/ang de oejcnütJtjng nie/ o/> wefrige »vi/ze door een andere vervangen ij."; HR 20.02.1942, NJ 1942,
nr. 351; HR 16.04.1948, NJ 1948, nr. 532. ra.nt. D.J.V.: "da/ de ttittpra*en van een f. j recn/er
recn/jJtracn/ neofcen. zo/ang zy n/e/ f )z»yn /e nie/ gedaan ( .̂ "Hicrbij gaat het om datgene
wat Bcukcrs, p. 22, 24 en 37, verstaat als recnttfcracn/. Gras, p. 14, spreckt in dit verband over
/orme/e recn/5*rach/ (rechtskracht volgens het rechtsmiddelenstelsel, p. 14 cn vgl. Gras, p. 205, tevens
verbod van herhaalde berechting, dat hij onderscheidt van gezag van gewijsdc. Zie ook par. 2.7.I.
*" Vgl. Gras, p. 300.
"* Gras. p. 349.
*• Zic Visser, p. 68. Vgl. art. 2:16 BW cn art. 2:19 lid 2 BW. In het vcrleden bijv. art. 1957 (oud)
.BW, waarin werd bepaald dat het zgn. staatvonnis tegenover een ieder bindende werking had (mits
gewezen tegen "dengenen d/e Hr/fig/i/Jt i>ewegd H«5 om den eisen /egen /e spreten"). In het NBW is
geen equivalent van art. 1957 (oud) BW opgenomen.
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ruimere bindende werking dan m/er om/ies. In een zodanig geval is in de wettelijke
regeling een afgebakende kring van rechtssubjecten opgenomen ten aanzien van wie
de desbetreffende rechterlijke uitspraak ook bindende werking heeft. Van dit laatste
is artikel 19 RWN een voorbeeld.

Volgens artikel 19 Rijkswet op het Nederlanderschap is aan een onherroepelijk'™
geworden beschikking die is gegeven met toepassing van artikel 17 RWN V/A' m*/
ife «/Yvo r̂mg va/i emg werte/Z/te rege/mg M&sr orgaa/T gebonden. De memorie
van Antwoord concretiseert dit nader door op te merken dat artikel 19 RWN leidt
tot gebondenheid van de "adm/m'.y/rafi>" aan de onherroepelijk geworden vaststel-
lingsbeschikking.*"'

Artikel 19 Rijkswet op het Nederlanderschap kent derhalve een bijzonder
rechtsgevolg toe aan de beschikking van de rechtbank te 's-Gravenhage alsook aan
de beschikking van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse
Antillen en Aruba. Onder de werking van artikel 19 RWN vallen vanzelfsprekend
ook de (feitelijke) vaststellingsbeschikkingen in cassatie waarbij de Hoge Raad
volgens de artikelen 420-422 Rv de zaak zelf afdoet.**

Behalve ten opzichte van de Staat (als fo/a/jg/i^emfe al partij bij de beschik-
king en uit dien hoofde reeds />iter/?artey gebonden) en ten opzichte van de verdere
"aftm/imrar/e" (gebonden op grond van artikel 19 RWN) heeft de vaststellingsbe-
schikking geen verder reikende bindende werking. In de memorie van Antwoord
aan de Tweede Kamer is al de opmerking geplaatst dat andere rechters niet zijn
gebonden aan het oordeel in de vaststellingsbeschikking.** Naderhand, tijdens de
behandeling in de Eerste Kamer spreekt de wetgever wel de verwachting uit dat
een in een later geding oordelende rechter, hoewel formed niet gebonden, desal-

Een vraag die in verband met de bindende werking uit art. 19 RWN en het daarin opgenomen
vereiste van on/ie/Toepe/yfc/ie/a' van de vaststellingsbeschikking kan opkomen, is of na de introductie
van de mogelijkheid tot /lerzien/ng (zie par. 2.7.2) nog kan worden gesproken van beschikkingcn die
onAerroepWi/'t worden. In de literatuur wordt evenwel in algemene zin m.b.t. rechterlijke uitsprakcn
ervan uitgegaan dat onder on/ie/rcepe/Z/it dient te worden verstaan dat de rechterlijke uitspraak in kracht
van gewijsde, ook wel de formele rechtskracht genoemd, is gegaan. Dit betekent dat een onherroepelijk
geworden uitspraak een uitspraak is waartegen geen gewoon rechtsmiddel (meer) openstaat. Zie Den
Hartog Jager, p. 161; Polenaar, p. 75; Star Busmann, p. 385-387.

Bijl. II. 82-83, 16947, nr. 7, p. 33: "De 6e/ja//ng va« Art voorgetfeWe arr/Jfce/ /9, vo/ge/u wette a"e
arfranw/rar/e aan onAe/roepe/i/te rec/i/er/yte fcejcn/Mmgen /of vajtt/e///ng van Zier yVea*er/anrfe«cÄa/> /J
ge*onrf«i, oVe/i/ om aan rf/'e /»«cnifabn^ zovee/ moge///Jt werfang yegenr een lerfer re ver/enen."

Bijv. HR 13.01.1989, NJ 1990. nr. 266, m.nt. GRdG; HR 28.09.1990, NJ 1991, nr. 293, m.nt.
GRdG; HR 13.10.1995, RvdW 1995, nr. 204. Vgl. par. 2.5.1.

Bijl. II. 82-83. 16947, nr. 7, p. 33. Vgl. De Groot/Tratnik, p. 129; Jessurun d'Oliveira, NJB 1983,
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niettemin niet zal afwijken van de in de "ze//j/a/ia7ge
gegeven beslissing. Terzelfdertijd wordt echter aangaande deze verwachting een
uitzondering geformuleerd. In het geval "/i/euwe refeva«te /<?/ten aa/j /ier //c/a
/rerf^n" is een afwijking van de eerder in de "ze//sfana7ge* va5tt/e////ig.?/jr0C£<fMre"
genomen beslissing volgens de memorie van Antwoord op het voorlopig verslag
van de Eerste Kamer wel een te verwachten consequentie.**

Met betrekking tot artikel 20 RWN, het artikel dat op "/mp//c/ete vaswre///>i£/?/-0-
cedwres" betrekking heeft, resulteert uit hetgeen artikel 19 RWN bepaalt het
volgende. De rechterlijke instanties waarop artikel 20 lid 1 RWN doelt, zijn niet
gebonden aan een uitspraak in het kader van artikel 17 RWN. De instanties die
vallen onder artikel 20 lid 2 RWN zijn echter organen van de uitvoerende micht,
waarvan buiten twijfel staat dat zij geen rechterlijke instanties zijn.^" Deze
uitvoerende bestuursorganen, die beslissen in een administratieve beroepsprocedure,
zijn derhalve op grond van artikel 19 RWN gebonden aan een vaststellingsbeschik-
king ex artikel 17 RWN.**

VO/J d

2.6.2.1.1 Subjectieve reikwijdte

Op de vraag wat de actieradius is van de omschrijving "e/& mef de w/rvoer/Vzg va/i
emge wette/j/Are rege//>ig fte/atf orgaa/i" dan wel "de arfm//iwrrar/e" is niet eenvou-
dig een antwoord te geven. Wat is nu de omvang van "de a^/mVi/s/rar/e "?*"

Valt bij voorbeeld een notaris, als openbaar ambtenaar, nog onder de werking
van artikel 19 RWN?'** Of de Tweede Kamer op het moment dat de geloofsbrie-
ven van een verkozen Kamerlid dienen te worden beoordeeld en er twijfel rijst over
het bezit door de betrokkene van de Nederlandse nationaliteit?**' Is de Kamer op
dat moment een "orgoa/i da/ £e/asr w mer aV «/Yvomn^ van e/n'ge w^^///^«
r^e/m^", in dit geval de Grondwet en Kieswet, en derhalve gebonden aan een
vaststellingsbeschikking mocht de belanghebbende daarover beschikken?

*" Bijl. I. 83-84. 16946. nr. 216A, p. 12.
^ Z i e par. 2.2.2.1.
"* Net zo goed gebonden aan de vaststellingsbeschikking zijn de niet onder art. 20 RWN vallende
bestuursorganen die zijn belast met de beoordeling van een bezwaarschrift.
"' Konmann (I), p. 380. interpretcert "a> arf/w>iMfrafi>" als Vft /n*/ d> u/rwfring van
rcgWi'ng Mas; anrftf." Helder, p. 139, omschrijft het met "fc«fur«ia> ovwfefttf.
*•• Art. 1 Wet op het Notarisambt: "D* nofarirs«! z»y/i o/vnAar* awiftf̂ narwi, (. )."
** Vgl. art. 58 Grondwet: "£ttf fawner onrff/rtxfa d> grioq/ifcn^ven van naar i

van toy ae wrt r
vrrib>zi'ng zW/ nyz«."
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Als bekend, heeft de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de
inwerkingtreding op 1 januari 1994 van de Algemene wet bestuursrecht enkele
wijzigingen ondergaan. Het karakter van de desbetreffende wijzigingen is bovenal
geweest de Rijkswet op het Nederlanderschap terminologisch met de Awb op 66n
lijn te brengen."° Daarbij is echter niet voorzien in een wijziging van "orgaa/i"
uit artikel 19 RWN in het in artikel 1:1 Awb genoemde 7>e.tfwwr.wrgaart". Dat "de
adm/flu/raftf" bestaat uit "beyrMMryorga/iert" lijkt mij echter buiten twijfel te
staan."' Dit betekent voor de toepasselijkheid van artikel 19 RWN, mijns in-
ziens, dat in ieder geval de "tej/wMrsorga/ie/i" in de zin van artikel 1:1 Awb zijn
gebonden aan de vaststellingsbeschikking.'"

Vanwege het wel aanbrengen van andere wijzigingen in de Rijkswet op het
Nederlanderschap in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene wet
bestuursrecht roept het achterwege laten van de wijziging van "orgaan dar /?<7a.tf w
mef de M/rvoer/'/ig van in/gi wi/fi///& rege/mg" in "/?w/«Mrjorgaa/i da/ />e/ajtf /i' mef
de M/Yvoermg van imge wirtWijA; rege///ig" vragen op. De vraag naar de ratio
waarom niet is overgegaan tot de wijziging van "orgaa«" in 7rcrtuurMr#aa/i" is
bij gebrek aan informatie dienaangaande van de kant van de wctgevcr slechts
speculatief te beantwoorden. Daarbij komt als eerste de vraag op of het achterwege
laten van de wijziging een bewuste dan wel een onbewuste daad is geweest. Indien
het gaat om een bewust achterwege gelaten wijziging is de vraag naar de reden
daarvan, gezien het al vermelde gebrek aan informatie, niet zonder meer te
beantwoorden.

In het geval dat sprake is van een bewuste omissie zou een voor de hand
liggende reden kunnen zijn het feit dat de Awb niet geldt voor alle landen waarin
de Rijkswet op het Nederlanderschap van kracht is; namelijk Nederland, de
Nederlandse Antillen en Aruba."* Hiertegenover kan worden gesteld dat dit
argument de wetgever niet ervan heeft weerhouden wel andere aanpassingen aan de
Awb in de Rijkswet op het Nederlanderschap door te voeren.

Een andere reden zou eventueel kunnen zijn dat er toch een materieel verschil
tussen "fcey/MMryorgaa/i" en "orgaan" in de zin van artikel 19 RWN blijkt te zijn.

™Ziepar. 2.2.2.1. Vgl. De Groot, MR 1994, p. 211.
De begripsonduidelijkheid in het bestuursrecht is evenwel tamelijk groot. Vgl. Bense/Zijlstra, Het

begrip bestuursorgaan, NTB 1994, p. 253-270.
Bijloos/Lindner, p. 29, noemen als voorbeeld van een "fcw/wttryorgaan" pcrsonen die in het

buitenland voor het Koninkrijk consulaire handelingen verrichten. In overeenstemming met hun
opmerking heeft eerder Offerhaus, p. 28, al verklaard dat, hoewel in het buitenland opgemaakt, in het
geval van een procedure voor een Nederlandse rechter op akten van Nederlandse consuls Nederlands
bewijsrecht van toepassing is. Ook Joekes, p. 26, gaat uit van bewijskracht volgens Nederlands recht
voor consulaire akten.

Vgl. Bijl. II. 92-93, 23252, nr. 3, p. 4: "<to voor z o w ryfcn<vff«n fcevoegd77«fen Wften/iM aan
fertd fcj, op de ifi/oe/imi/ig daamw a"e <4w£> van /oepaw/ng w, /enw/7 d> vv/yẑ  van

/g j van
m >
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Denk aan de hierboven geschetste situatie inzake de toetreding als Tweede Kamer-
lid. Dat de Tweede Kamer in een zodanig geval geen "oeyrMwrsorgafl/i" is, is
geregeld in artikel 1:1 leden 2 en 3 Awb. Maar is de Kamer wellicht op dat
moment toch een "orgao/T dat is belast met de uitvoering van enige wettelijke
regeling, i.e. de Grondwet en de Kieswet? Naar mijn overtuiging is dat inderdaad
het geval.

2.6.2.1.2 Objectieve reikwijdte

In de vaststellingsbeschikking wordt een oordeel geveld over het, door de verzoe-
ker,"* wel of niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Het bezit dan
wel de afwezigheid van het bezit wordt vastgesteld voor een bepaalde datum, in dc
meeste gevallen is dat de datum waarop de beschikking is gegeven.

Dit betekent dat de rechter vaststelt dat een bepaalde persoon op een bepaalde
datum wel of niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Deze vaststelling zal tot stand
komen aan de hand van hetgeen in het verzoekschrift is gesteld, op de mondelinge
behandeling ter sprake is gekomen en de aan de rechter overgelegde bewijsstukken.
Naar aanleiding van de concrete omstandigheden van de casus beperkt het nationa-
liteitsonderzoek in de "ze//sta/w#ge vasftte///>2g.y/>r<?c«/wre" zieh in de praktijk veelal
tot een verlies- of verwervingsgrond.

In de reeds verscheidene malen aan de orde gekomen lezing van Van den Blink
wordt in verband met de bindende werking van de vaststellingsbeschikking zoals
die mede gestalte heeft gekregen door middel van artikel 19 RWN een tweetal
bedenkingen geuit.

In de eerste plaats kan, al dan niet na verloop van enige tijd, zijn gebleken dat
ten tijde van het totstandkomen van de beschikking ingevolge artikel 17 RWN niet
alle rechtens relevante gegevens bij de rechter bekend zijn geweest. Wat indien
blijkt dat men een eerdere verwervings- of verliesgrond uit het oog heeft gelaten?
Er is bijvoorbeeld het bezit van het Nederlanderschap vastgesteld na een feitenon-
derzoek naar verliesgrond A (bijvoorbeeld een optie ingevolge artikel 5 lid 1 TOS
waaraan de rechter niet het verlies van het Nederlanderschap verbindt), terwijl na
geruime tijd waarschijnlijk wordt dat verliesgrond B (bijvoorbeeld artikel 3 TOS)
enkele jaren vöör het voorvallen van verliesgrond A zieh heeft gerealiseerd.
Nochtans is van de betrokkene het bezit van het Nederlanderschap bij rechterlijke
uitspraak vastgesteld voor een tijdstip dat ook verliesgrond B omvat.

Hetzelfde kan worden gesteld voor de gronden tot verwerving van het Nederlan-
derschap. Betekent een negatieve beschikking op een beroep op verwerving van het
Nederlanderschap (bijvoorbeeld een optie) dat een mogelijk andere, eerdere, maar
niet door de rechter beoordeelde verwervingsgrond (bijvoorbeeld verwerving bij de

"* Dan wel cen ovcrlcdcne.
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geboorte op grond van de derde-generatieregel'") dat, door het afwijzen van het
verzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap naar aanleiding van het beroep op
de optie, een mogelijke venverving bij de geboorte eveneens negatief is beant-
woord?

In gevallen als hierboven beschreven, is naar later aan het licht treedt een
wellicht onjuiste dan wel een apert onjuist blijkende vaststelling gedaan. De
problematiek inzake de objectieve reikwijdte van een vaststellingsbeschikking, ten
aanzien waarvan naderhand twijfels rijzen aan de materiele juistheid ervan, wordt
aan de orde gesteld in paragraaf 2.7.4. De objectieve reikwijdte betreft de vraag
waaraan "<te adm/w/s/raf/e" is gebonden indien blijkt dat waarschijnlijk een
foutieve vaststellingsbeschikking is gegeven.

2.6.2.1.3 Duur van de bindende werking

De tweede bedenking die Van den Blink opwerpt, is dat de vaststelling correct is
geschied, maar dat nadien ten aanzien van de nationaliteit een vcrandcring is
ingetreden. Een zodanige situatie roept in het kader van de bindende werking van
artikel 19 RWN de vraag op welke werking in die situatie nog uitgaat van de
vaststellingsbeschikking.

Het in een zodanig geval eenvoudig negeren van de vaststellingsbeschikking door
"<fe adm/ms/raf/e", waarna de betrokkene dan indien hij dat wenst, een nieuwe
vaststellingsprocedure kan starten, acht Van den Blink "mo«7(/J(: te vevwi/ge/? wie/
arf. 79 van <fe Wef. ""* Op dit punt constateert Van den Blink een leemte in de
Rijkswet en al veronderstellend meent zij: "Afen /iee// aa/i rfeze /noge/Z/AAe/rf va/i

vera/aferZ/ig van cwu/am/Zg/jede/z «a de wZttpraaA: waarrc/iZ//i/Z/£ me/ #e-
^ Ten einde voor dit dilemma een oplossing te vinden, prefereert Van

den Blink een wijziging van de RWN boven het bij een ongewijzigde Rijkswet door
"de arfm//iwrraf/e" simpelweg negeren van de vaststellingsbeschikking."* De
Groot is daarentegen van mening dat indien ten gevolge van een posterieur aan de
vaststellingsbeschikking voorgevallen rechtsfeit het werkelijk bezit van het Neder-
landerschap niet meer strookt met de vaststellingsbeschikking "de
niet gehouden is de beschikking nog na te leven."'

De vraag is derhalve of een "me/ de M/rvom/ig van en/g we/ze/Z/fc rege/mg
orgaan", dat ingevolge artikel 19 RWN is gebonden aan een vaststellingsbeschik-
king, nog is gebonden indien bij het orgaan de overtuiging heeft post gevat dat de

Zic daarover par. 3.3.1.
" 'Van den Blink, p. 13.
™ V
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Van den Blink, p. 13.
Van den Blink, p. 17.
De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, art. 19 RWN. aant. 1.
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nationaliteitsrechtelijke situatie na het geven van die vaststelling is gewijzigd. Met
De Groot meen ik dat van een voortdurende bindende werking van de beschikking
geen sprake kan zijn. Indien het gaat om een verwerving van het Nederlander-
schap, bijvoorbeeld een naturalisatie na een eerdere negatieve vaststellingsbeschik-
king, dan zullen zowel de justitiabele als de overheid het eens zijn dat de vaststel-
lingsbeschikking is "ingehaald" door een later rechtsfeit. Ook bij een, na een
eerdere positieve vaststellingsbeschikking, opgetreden verliesgrond kunnen zowel
de justitiabele als de overheid het eens zijn over het verlies van het Nederlander-
schap en de vaststellingsbeschikking eveneens beschouwen als door het latere
rechtsfeit "ingehaald". Ook in het geval dat de justitiabele wenst dat de administra-
tie zieh, niettegenstaande de daarbinnen gevestigde overtuiging dat de nationaliteit
is gewijzigd, blijft houden aan de eerder geven vaststellingsbeschikking moet toch
ervan worden uitgegaan dat de bindende werking van artikel 19 RWN met de
realisering van het posterieure rechtsfeit is beeindigd. Ter zake van dit posterieure
rechtsfeit kan de justitiabele de rechterlijke toetsing van de rechtbank in Den Haag
mroepen.

Vanzelfsprekend behoudt de "ingehaalde" vaststellingsbeschikking haar rechts-
kracht: voor het moment dat in de beschikking het bezit van het Nederlanderschap
wel of niet is vastgesteld, blijft het een rechtsgeldige declaratoire uitspraak. Voor
dat vaststellingsmoment en tot aan het moment van het rechtsfeit dat tot nationali-
teitswijziging leidt, geldt dan ook onverminderd de bindende werking die uitgaat
van artikel 19 RWN.

Met Van den Blink deel ik echter de voorkeur voor een aanpassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap. Een aanvulling op artikel 19 RWN inhoudende
dat de bindende werking slechts voortduurt zolang niet een posterieur rechtsfeit een
verandering in de nationaliteit heeft teweeggebracht, lijkt mij, omdat dat de
duidelijkheid ten goede komt, wenselijk.

2.7 Herziening van een vaststellingsbeschikking

2.7.7

Ter behartiging van het rechtsbeginsel 7/f« ^m>/ öpo/trt""' huldigt de Hoge
Raad sedert lange tijd het uitgangspunt dat een rechterlijke uitspraak slechts haar
rechtskracht kan worden ontnomen door middel van het met succes tijdig aanwen-

"* Cf. De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, art. 19 RWN, aant. I.
'" Vgl. Coops, p. 198: "<fe /wA/marig« « j , da/ party«! op « n be/xwW mom«!/ d£/?nift>/

z* /o* ziyn"; Ten Berge/Tak, p. 239: "aafl d* wArn/nyd ftrtioorr « n ti/iaV /* Aromen"; Stein.
p. 184: "da/ « n rnvnail a/g*aVvi? zaa* nirt opniwiw aan d* rcdr/tr faw >vord̂ n '
Tonnaer, p. 358: "Art ong«rAw«i r̂ cA/jfĉ giVuW aVw aan « n ^«cAi//^nproc?d«r* «
Jkomm"; Veegens, p. 18, "Art tegm»/ da/ aan a//« procedfren f«i «« /* wort Jtom«i".
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den van een rechtsmiddel.'** Het beginsel staat ten dienste van het vereiste van
rechtszekerheid.**'

De justitiabelen staat ten behoeve van de wens om een rechterlijke uitspraak aan
te kunnen tasten een beperkt aantal rechtsmiddelen ter beschikking. Het aldus
beschikbare stelsel van mogelijkheden om een rechterlijke uitspraak aan te tasten,
wordt door de Hoge Raad getypeerd als "AeV get/o/e/i steto/ vow

In het burgerlijk procesrecht worden de rechtsmiddelen onderverdeeld in gewone
en buitengewone rechtsmiddelen.'*' Het begripsmatig onderscheid tussen gewone
en buitengewone rechtsmiddelen is dat de gewone rechtsmiddelen binnen een in de
wet gestelde termijn tegen een nog niet in kracht van gewijsde geganc uitspraak
dienen te worden ingesteld, terwijl de buitengewone rechtsmiddelen zijn gericht
tegen uitspraken die al formele rechtskracht"* hebben verkregen.'"

* Standaardarrcs« in dezcn is HR 16.04.1948. NJ 1948, nr. 532. mm. D.J.V.: de Hoge Raad stelt
daarin: "dar a"e wiwprajten van een f j recn/er rec/r/sfcracn/ neftfcen, zo/ang jj/ n/e/ / an^ aVn
6epaa/rfe///it aaarvoor in a"e we/ aangewezen weg z(//i /e n/ef geaaan ( >."
»"Gras, p. 81.
' " Vgl. HR 07.06.1991. NJ 1991, nr. 577. Zie tcvens Beukcrs, p. 14-20; Gras, p. XVI.
' " Onder de gewone civielrechtelijke rechtsmiddelen worden verstaan: (schriftelijke verklaring
ingevolge art. 116 lid 5 Rv); verzet, hoger beroep, revisie en cassatic. Ondcr dc buitengewone
civielrechtelijke rechtsmiddelen worden rekest-civiel en derden-verzet gcrekend (Gras, p. 66 (i.h.b.
voetnoot 2); Hugenholtz/Heemskerk, p. 188).
Verzet is een rechtsmiddel dat niet algemeen toelaatbaar is in vcrzoekschriftproccdurcs, toepassing
ervan is slechts mogelijk indien de wettelijke bepalingen aangaande de desbetreffende verzoekschriftpro-
cedure de mogelijkheid uitdrukkelijk noemen (losbl. uitgave BRv., alg. bespreking van de 12c titel v.
Boek I, aant. 50).
Rekest-civiel en derden-verzet worden alleen mogelijk geacht tegen vonnissen en derhalve niet in
verzoekschriftprocedures (Hugenholtz/Heemskerk, p. 232 en 235). Desondanks hecft dc kanlonrcchter
in Amsterdam 22.01.1986, NJ 1986, nr. 775. wegens het "u/7err/ con/e/i//ewj JfcaraA/er" van dc
"voora/gaande recÄ/wmyd" rekest-civiel toegelaten tegen een beschikking op een verzoek tot ontbinding
van een arbeidsovereenkomst (art. 1639w (oud) BW). Dit standpunt wordt herhaald in Ktg. Amsterdam
19.03.1992. NJ 1992, nr. 782 en Ktg. Sittard 11.03.1994, Prg. 1994. nr. 4076. Evenwel, dc
kantonrechter in Amersfoort 21.10.1992. Prg. 1993, nr. 3833, is van oordeel dat Ve art/Jte/ 7/4:
y6i9w-procedure fcenoort for ae zu/vere reto/procedttre" en dat rekest-civiel niet mogelijk is tegen
fteicnj^/ngen TO zuj'vere reAres/procedttrej". Waarop niet-ontvankelijkverklaring volgt. Vgl. Van Son,

Advocatenblad 1994, p. 415.

De meningen lopen uiteen of cassatie in het belang der wet een rechtsmiddel kan worden genoemd.
Volgens Zuidema, p. 109, is het geen rechtsmiddel. Naar de mening van Coops, p. 151; Bruinsma, p.
66 en Den Hartog Jager, p. 161, is het daarentegen een buitengewoon rechtsmiddel. Hugenholtz/Heem-
skerk, p. 188, stelt dat indien cassatic in het belang der wet al kan worden gecatcgoriseerd als een
buitengewoon rechtsmiddel, het daarbij tevens "een fcyzonaVre p/aatt /nnee/n/".
^ D.w.z. reeds onaantastbaar (geworden) voor gewone rechtsmiddelen.

Het onderscheid tussen gewone en buitengewone rechtsmiddelen wordt ook wel gezocht in dc
schorsende werking van het rechtsmiddel; vgl. Coops, p. 151. Gewone rechtsmiddelen schorsen dc
tenuitvoerlegging van het vonnis. Buitengewone rechtsmiddelen kennen geen schorsende werking.
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In de literatuur^ en in een deel van de jurisprudentie van de Hoge Raad**
wordt de eis gesteld dat het aan te wenden rechtsmiddel als zodanig ten behoeve
van het kunnen aantasten van de desbetreffende uitspraak in de wet is aangewezen.
Evenwel is het uitgangspunt dat een rechterlijke uitspraak slechts kan worden
aangetast door middel van een in de wet ten behoeve van een desbetreffende
uitspraak genoemd rechtsmiddel niet absoluut houdbaar gebleken.** Bekend is in
dit opzicht de jurisprudentie ten aanzien van artikel 1639w (oud) B W / " betref-
fende de verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst.^ Hoewel rekest-civiel niet van toepassing is op verzoek-
schriftprocedures, is het met betrekking tot artikel 1639w (oud) BW menigmaal wel
toelaatbaar geacht.*" En onder bepaalde voorwaarden is met betrekking tot dit
artikel hoger beroep en cassatie wel toelaatbaar geoordeeld, ondanks het feit dat in
artikel 1639w (oud) BW het insteilen van beide rechtsmiddelen uitdrukkelijk is
uitgesloten.^ Wat geldt met betrekking tot de beschikking op het verzoek tot

"* Vgl. Bockman, p. 120, over "von/iw": "fai/i 5/«:/i/.y worden aa/igetas7 door e'en der in de
r«r/»ttmrtfcfc/«i"; cf. Heeraskerk (II), p. 328; Ten Kate, p. 13 en 233: "VW* ma/e/i nee/l

/n de //7/era/uur en in de recn/sproa* ui/gespraten, da/ «ittpraJfcen van de overneidjrecn/er aii
oindend moe/en worden aangemerJfcf, zo/a/ig zy n/e/ /an^5 een fcepaa/de/i/ifc in de wer daarvoor
aangewezen weg zi/n /enie/ gedaan."; Korthals Altes, p. 153, beschrijft in zijn opstel de in de
rechtspraak heersende leer als "ne/ oeginje/ da/ rec/i/er/yjfce M/'/ipraJten .r/ec/i/s door midde/ van door <fc
we/ /oegeJfcende rec/i/5/n/dde/en Jtunnen worden aange/as/"; Meijers in zijn annotatie bij HR 17.04.1928,
NJ 1928, p. 1427: "f. ) daarmede nie/ aan de oe^enifcting recn/sitraen/ on/zegd word/. Door den
oevoegden recn/er ui/gejproAren nee/r deze oesc/iiititing j/eedr ne/ door de we/ rfaaraa/i genecn/e gevo/g
en za/ di/ nie/ a//een door den vertoeArer en de genoorde perronen, maar ze/^ door een ieder ertend
moe/en worden, zoo/ang de oeyc/iifcting nie/ op wenige wi/ze door een a/?dere verva/igen ir."; Röder, p.
64.
"* Behalve in de in voetnoot 382 genoemde uitspraak komt de eis dat het toe te passen rechtsmiddel
speeifiek moet zijn aangewezen in de wet voor in HR 28.10.1977, NJ 1978, nr. 284, m.nt. WHH
(inzakc rechtskracht van een voogdijbeschikking): 7...), zutts nie/ mee zou neooen georac/i/ da/ aan <fc
oeicniAating \an de /?o. f..... J, nu z»y nie/ /angj de pepaa/de/i/JI: daarvoor in de we/ aa/jgewezen weg HYB
/enie/gedaan, naar ge/digneid ZOH /tunnen on/va//en".
Daarentegen is de eis van in de concrete procedure door de wet zijn aangewezen als rechtsmiddel nict
toegevoegd in de uitspraken HR 27.01.1989. NJ 1989, nr. 588, m.nt. WHH, en HR 04.05.1990, NJ
1990, nr. 677, m.nt. PAS. In beide uitspraken overweegt de HR: "We/ ges/b/en .y/eire/ van in de nrf
gerege/de rec/ittntidde/en oreng/ mee da/ een on/««/e recn/er/i/te «iupraa* -( J-nie/ anders dan
door ne/ aanwenden van een recAttmidde/ tan worden aangefas/ f. )." J
'* Vgl. Gras, p. 87. 1
»" Het huidige art. 7a:1639wBW. ' 1
'« Vgl. Dam. TCR 1994, p. 25-28; Gras, p. 68 c.v.; Ras, p. 65; Wendeis, Trema 1994, p. 206. ^
** Zie voetnoot 385.
'** Vgl. HR 12.03.1982. NJ 1983. nr. 181; HR 03.07.1989. NJ 1989. nr. 857; Rb. 's-Gravenhage
29.05.1991. NJ 1992. nr. 127; Rb. Amsterdam 15.01.1992, NJ 1992, nr. 417; HR 24.09.1993, NJ
1993, nr. 758; HR 29.04.1994, NJ 1994, nr. 497, herstel van een kennelijke vergissing in het dictum
(de namen van de pp. waren verwisseld), er volgt hoger beroep en beroep in cassatie. De HR beslist
dat de kantonrechter ambtshalvc kan dan wel op verzoek van ein der parüjen moct verbeteren. De HR
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ontbinding van de arbeidsovereenkomst geldt in beginsel voor alle verzoekschrift-
procedures die eveneens geen hogere voorziening op grond van een wettelijk
voorschrift kennen.'" In 1985 heeft de Hoge Raad namelijk de volgende regel
vastgesteld: "<fa/ mrf/en de we/, (. j , /»ogfre voorz/V/jm^ VÖ/I een bt\«7»M7'ng

Jfcrac/i/e/w een £epaaW w^iarr/Ä:W,^* m>/ /oWaa/ re/i «>wte -zoa/s /i/>r-
dwmw/e M/r re .y/w/ren over de w/yze waarop de recArer van zi/n awi rfor
on//eem/e öevoegrfAerfe/J Aee^ gefcrw/A: gemtfaJt/, d/7 nog n/e/ merfe/)re/i/?r da/
voorz/en/ng everwu>i « /oege/a/en voor zover erover wort// geit/aagrf </«/ Aef
ren o/irecA/e da« we/ mef verzw/m van eMenr/e/e vormen « roegepay/, o/ ren

De visie dat incidenteel ruimte bestaat voor de mogelijkheid dat een rechtsmiddel
kan worden aangewend dat niet ten behoeve van de desbetreffende uitspraak als
zodanig door de wet is aangewezen, heeft van oudsher ondersteuning gevonden in
de literatuur. Parser stelt reeds in 1903: 7/fc ge/oo/ vee/eer, oaf wa/ineer a"e

g Ae/ fte^raan va/i een derge///* recAwm/dde/ voor^c/jr//^, w(/
g mögen z//n da/ de we/gever Ae/ A«n, d/e me/ de rec/iteftedee/mg öe/ay/ z(/n

n/e/ Aee// verooden. ""* Voor het huidige tijdsgewricht onderschrijft Heemskerk
deze visie door in het kader van zijn betoog over "Me//gAe/d m /je/
procwrecn/" op te merken: "De we/gever ZOM ^ovend/en de grenzen van
ftevoegdne/d over^cnr/yden a/5 n// de recn/er ZOK verö/eden /eem/e^ /n de we/ aan re
v«//en."»»

Tegenover hetgeen hierboven is opgemerkt betreffende het slechts door middel van
het (tijdig) instellen van een (in beginsel bij de wet aangewezen) rechtsmiddel
kunnen aantasten van een rechterlijke uitspraak, staat dat in verzoekschriftprocedu-
res een herhaling van het verzoek in principe toelaatbaar is. Boekman heeft dien-

394

anticipcert in deze uitspraak op de am. 2.11.10 en 3.4.13 uit het Voorontwerp tot aanpassing van het
Wetboek van BRv. Wat hier gebeurt, is overigens een fraai staalljc: door een nict in de wet voorziene
hogere instantie wordt een nog niet tot wet verheven bepaling toegepast. Vgl. over de ant. 2.11.10 en
3.4.13 Voorontwerp: Meijknecht, Trema 1994, p. 212.
* Vgl. Dam, TCR 1994, p. 25.

D.i. mijns inziens een verwijzing naar het gesloten stelsel van verzoekschriftprocedures: beschikkin-
gen dienen op een bepaald wetsartikel terug te voeren te zijn, anders heeft rechter geen rechtsmacht
gehad tot het geven van de beschikking.
"" HR 29.03.1985, NJ 1986, nr. 242, m.nt. WHH en LWH. I.e. betrcft het een beschikking inzake een
voorlopig getuigenverhoor, waarvoor art. 878 lid 2 (oud) Rv "/wgere voor?i>n//ig" uitsloot. Wegens
schending van het beginsel van hoor en wederhoor bij het inwilligen van het verzoek om een voorlopig
getuigenverhoor te houden, achtte de Hoge Raad hoger beroep toch mogelijk. Bij de inwerkingtreding
op 01.04.1988 van het vernieuwde bewijsrecht is art. 878 (oud) Rv vervallen. Vgl. tevens Gras, p. 73;
Ras, p. 65.

£ Parser, p. 125.

"* Heemskerk (II), p. 323. Vgl. Leijten. p. 157 en 158.
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aangaande als volgt opgemerkt: "A/erfovaard/gervw/.s rc/t(//t/ m /̂z we/ oa/i re /»eme/i,
dar aan besc/wM/zige« ee« zeArer rtegar/e/ gezag va/i gew(/.«fe roe ZOM Aromen, jodto
me« n/e? re/i rvveede ma/e Aerze//rfe verzoe£ zo« möge« doen. Op war voor grond
me« aVr aa/meemr, weer /£ /i/e/. "*" De mogelijkheid een herhaald identiek ver-
zoek te richten aan de rechter is vanzelfsprekend wel onderhevig aan de eis dat
geen sprake is van misbruik van procesrecht.*"

Wat echter na de uitspraak op een tweede verzoek de rechtskracht van de eerste
beschikking (nog) is, heeft geen nadere regeling gevonden. Struycken heeft bij
gelegenheid de weliswaar terechte opmerking: "De ee/z/ie/d van de rec/j/^ordf
verdraagr /»er de ge/d/ng va/i /ege/u/ri/d/ge öe.sfo.ymgert. """ geplaatst, maar met
deze opmerking wordt vooralsnog geen duidelijkheid gegeven over de vraaj> of de
totstandkoming van de tweede beschikking als rechtsgevolg heeft dat de eerste
beschikking haar rechtskracht verliest.'"' Evenwel, ondanks het feit dat de eerste
beschikking niet wordt vernietigd "door /ier aa/iwe/ide/i va/z ee/i (&// «fe wrt
aa«geiveze/ij rec/item/dde/" moet mijns inziens worden aangenomen dat de totstand-
koming als gevolg van een herhaald verzoek van de tweede beschikking leidt tot
het prevaleren van de laatstgegeven beschikking boven de voorafgaande beschik-
king.

** Bockman, p. 127. Zic tevens Van den Blink, p. 16; Den Hartog Jagcr, p. 236; Snijdcrs, p. 14
(i.h.b. voclnoot 32). Ook in dagvaardingsprocedures mag een vordering worden herhaald, het is dan
aan de meest gerede partij om een beroep te doen op art. 67 lid 2 Rv (het gezag van gewijsde van een
ecrdcr vonnis wordt niet ambtshalve door de rechter toegepast; de herhaling van de vordering betreft
dus niet een punt van openbare orde); vgl. Hugenholtz/Heemskerk, p. 108-110; Van Son, Advocate»
blad 1994, p. 419.
De (oepasselijkheid van de regel "m to m /<fcm" wordt derhalve afgewezen; vgl. Beukers, p. 112 a
118; Gras, p. XXIII; Ten Kate, p. 33 (i.h.b. voctnoot 14): "G«n£s aan tefa/ig" lean volgens Ten KaB
in een zodanig geval de vordering al doen stranden.
*" Van den Blink, p. 16. Vgl. de opmerking over de eventuele herhaling van een beklagschrift
ingevolge art. 43 (oud) Vw-procedure door A.-G. Mok in zijn conclusie bij HR 26.10.1984, NJ 1985,
nr. 112. Herhaling van het beklag onder aanvoering van beter bewijsmateriaal acht hij toelaatbaar.
Nadicn heeft de A.-G. zijn standpunt herhaald met betrekking tot een verzoek tot vaststelling van bet
Nederlanderschap op grond van art. 17 RWN: zie de conclusie bij HR 31.01.1992, NJ 1993, nr. 261,
m.nt. GRdG. Vgl. tcvens Bcukers. p. 117 en 118; Vriesendorp, p. 203. Vgl. art. 3:13 jo. art. 3:15
BW.
«" Struycken, p. 38.
*" Zowel Beukers, p. 37, als Gras, p. 78, menen van niet. En deze gedachtengang is mi. correct; ««
uitspraak blijft inderdaad formeel bestaan, zolang deze niet door middel van aanwending van eea
rechtsmiddel is vernietigd. Afgezien van het geval waarin een uitspraak van rechtswege op enig mometf
haar rechtskracht verliest (bijv. art. 826 Rv en art. 1:163 lid 3 BW) kan alleen vernietiging van*
uitspraak de rechtskracht ervan wegnemen.
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2.7.2 Äiytonv/ op Ae/ jVe<fe/7a/i</erscAap

Een voor de verzoeker teleurstellend oordeel omtrent zijn Nederlanderschap door
de rechtbank in Den Haag (of door de Hoge Raad indien deze bij het cassatiebe-
roep de zaak zelf afdoet), kan voor de verzoeker wellicht aanleiding zijn op enig
later tijdstip te trachten de begeerde vaststelling alsnog te verkrijgen. Het is immers
niet onmogelijk dat de verzoeker pas na afloop van de procedure de beschikking
heeft gekregen over bewijsstukken die wel tot vaststelling van zijn*" Nederlandse
nationaliteit zullen leiden.

In het geval van een situatie als hierboven is geschetst, lijken voor de verzoeker
twee mogelijkheden open te staan. Enerzijds Staat, onder de voorwaarde dat niet
sprake is van misbruik van procesrecht, de mogelijkheid open een nieuw verzoek te
doen: het moment van vaststellen is dan het moment waarop de rechtbank zijn
beschikking geeft.*" Anderzijds kan, blijkens de jurisprudentie, een verzoek
worden gedaan om de bestaande beschikking te herzien. Het moment waarop dan
het bezit van het Nederlanderschap wordt gefixeerd, is de datum waarop de eerste,
de te herziene, beschikking is gegeven.**

Is het verzoek gebaseerd op feiten die v66r de (eerste) vaststellingsbeschikking
hebben plaatsgevonden, dan kan dit aanleiding zijn om een herzieningsverzoek in te
dienen. Immers, nagestreefd kan worden een nationaliteitsvaststelling voor dezelfde
datum als de eerste, oorspronkelijke, vaststelling. Is het verzoek daarentegen
gebaseerd op feiten die na de (eerste) vaststelling hebben plaatsgevonden en wordt
de correetheid van deze eerste vaststelling in wezen niet in twijfel getrokken, dan is
alleen een geheel nieuw verzoek op zijn plaats en zal de vaststelling geschieden
naar het moment dat de rechtbank de tweede beschikking geeft.

Overigens ben ik van mening dat, wat betreft een feitelijke situatie waarin een
herzieningsverzoek tot de mogelijkheid behoort, het de betrokkene vrij staat in zo'n
geval te kiezen voor een geheel nieuw verzoek, ten gevolge waarvan een tweede
vaststelling geschiedt naar een latere datum. De rechtbank is immers niet gebonden
aan haar eerder gegeven beschikking.*"

Of dat van de overlcdene, indien het (eerste) verzoek de nationaliteitsvaststelling van een overlcdenc
heeft betroffen.

Op dit laatste kan zieh evenwel een uitzondering voordoen in het geval dat de verzoeker een
Nederlanderschapsvaststelling heeft verzocht voor een moment in het verleden, bijvoorbceld de datum
van de eerste beschikking. Zie par. 2.2.4.2.2 voor de retrospectieve vaststelling.

Dit onder de presumtie dat de herziening ex tune zal plaats hebben. Dat de herziening ex tune zal
gebeuren, is nu net de essentie ervan. Een herziening ex mine zou immers hetzelfde zijn als een
beslissing op een nieuw verzoek tot nationaliteitsvaststelling.

Volgens art. 19 RWN zijn rechterlijke instances niet gebonden aan de vaststellingsbeschikking. Vgl.
Bijl. II. 82-83, 16947, nr. 7, p. 33. Vgl. De Groot/Tratnik, p. 129; Jessurun d'Oliveira, NJB 1983, p.
1309. Ook A.-G. Mok gaat uit van het niet-gebonden zijn van de rechtbank aan haar eerdere beslissing.
ten herhaling van het verzoek onder aanvoering van nieuw bewijsmateriaal (zie hierboven voetnoot
401) zou anders niet mogelijk zijn.
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"Ge/e/ op de venva/iwc/wp van aVze/onnK/enng mer arttfce/ 6/ fcd / van de Wer op
de /?aarf van S/a/e'"" n^em/ a*e recn/ftanJt aan aa/ mer a*/r verzoe/fc nerzten/ng woraY

va/i aV a/vv(/zendf ftejc/iiMm^ a"«er recA/ftanA: van 25 nove/nZ>er 7957,
57/55J6.

Atocn noo/a"jr«A: 6 van ae /?(/fcyvv̂ r op ner A'lea'er/ana'er^cnap, nocn a"? van
arr/A:e/̂ n van n^r Wler^o^ van ß«r^?r///itg /Jecnwvora'enn^
/or n^rzi>n/ng, maar j/«/ren naar ooA: n/>r u/r. Woevve/ /n

angewezen ft///)tr w/7 a>
p g a*ar ner aaar/n geregeW

/n ovmvegende nia/^ a//m//türra//^-fc/i/e///il van aara* w. /n rfar recn/ «
ff«n vaArer voorAromena'e moge///A:n«a'. De recntöan* n^m/ dan oo* aan da/
w van een /eem/e m de Ä(/fcrwe/, waarin d/en/ /e worden voorz/en. "*"

Uit de beschikking blijkt dat de procedure in herziening een zelfde verloop heeft
gehad als gebruikelijk is bij een eerste verzoek. De Staat is opgeroepen als
belanghebbende en het openbaar ministerie is verzocht een conclusie te nemen. I.e.
is een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie op de mondelinge behande-
ling versehenen en uit de beschikking blijkt niet dat van de kant van de belangheb-

*" Rb. •s-Gravenhagc 30.08.1989. rkstnr. 89.5271. Zie Van den Blink, p. 14-16; De Groot, losbl.
uitgave Personen- en Familierecht, art. 19 RWN, aant. 1. ^
•* Rb. "s-Gravenhage 25.11.1987, rkstnr. 87.5536. Zie voetnoot 198. |
*'" Art. 61 WRvS, dat betrekking heeft gehad op de herziening door de Afdeling geschillert van bestirar,
is vervallen met ingang van 01.01.1994.
*" Mijns inziens valt het wel mee met de geconstateerde leemte. Indien de rechtbank het onderhavige
verzoek had beschouwd als een verzoek voor een retrospectieve nationaliteitsvaststeUing (zie par-
2.2.4.2.4) zou het verzoek geheel onder de mogelijkheden uit art. 17 RWN hebben gevallen.
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bende Staat bezwaar is gemaakt legen de mogelijkheid tot herziening van een
eerdere vaststellingsbeschikking.

Naar het uiteindelijk oordeel van de rechtbank bestaat in de onderhavige zaak
geen aanleiding tot herziening. De afwijzing wordt gestoeld op de feitelijke
overweging dat de "n/>«we gegevmy" waarop de verzoeker zieh beroept, voor de
rechtbank geen aanleiding vormen in te gaan op het herzieningsverzoek, aangezien
door deze gegevens bij de rechtbank "geen mur/ge rw(#i?/ « onmaan aa/i d>

van <fe emfere u/75praaA:." Hetgeen tot de volgende beslissing leidt: 7)e
vw/tf Aef verzoeit om Aerz/evt/ng a/."

Ter zijde kan nog worden opgemerkt dat het criterium volgens hetwelk de recht-
bank het herzieningsverzoek blijkt te toetsen, overigens niet afkomstig is uit het
wel door de rechtbank aangehaalde artikel 61 lid 1 (oud) WRvS/'* maar dat de
rechtbank het iets zwaardere criterium uit de (met ingang van 1 januari 1994
vervallen) bepalingen uit de Ambtenarenwet 1929*" en de Wet Arbo"* als
maatstaf gebruikt. De beide laatste wetten eisten voor herziening immers Vrar/ige
fwy/W" bij de rechterlijke instantie met betrekking tot de juistheid van de te
herziene uitspraak in het licht van de kennisneming van de nieuwe gegevens.

2.7.5 /ferz/eiff/tg in Aef

Als in het bovenstaande naar voren is gekomen, is /jerz/em>ig een in het administra-
tief procesrecht bekend rechtsmiddel. Voor de inwerkingtreding van de Algemene
wet bestuursrecht op 1 januari 1994 hebben enkele bestuursrechtelijke wetten
afzonderlijke bepalingen gekend waarin het rechtsmiddel werd opengesteld.*"
Onderling hebben de verschillende redacties van de desbetreffende bepalingen
overigens weinig van elkaar afgeweken. Met de inwerkingtreding van de Awb is

7/erz/enmg van Onze fcj/üring Jfcan ptajKwVufen op grond van nader geotafcen /e/7en o
fe di

g p p g g / /
die, waren z/y eerder peürend geweetf, /of een andere £er/Ü5t/ig zouden neofcen Jti/nnen /«den."

An. 112 lid 2 (oud) Ambtenarenwet 1929: "(//erz/en/ng) word/ verzocnf op grond. da/ geWflten «
v«n eenige omy/and/gneid, d/e oi/ de ftenande/ing van ne/ oeroep aan ne/ gerecn/ nie/ oeArend wa5 en d/>
op z/enze// o / in verband me/ andere /e/7en o / omy/and/gneden erro/igen /wy/e/ doe/ ontt/aan aan d«
;»ai/neid van de ui/jpraa*."

art- 71 lid 2 (oud) Wet Arbo: "We/ verzoe* fain worden inged/'end op grond, da/ geft/eJfcen « van
««ge oms/and/gne/d, d/e />/> de oenande/ing van /ie/ peroep aan /ie/ Co/Zege n/e/ oe/tend wai en d/e op
Z/cnzeyo/in veroand me/ andere/ei/en o/onw/and/gneden er/ir/ige />v(//e/ doe/ on/5/aan aan dey'MW/ne/'d
win de jw/jpraa*."

'" Bijv. de al eerder vermelde am. 61 (oud) WRvS, art. 112 (oud) Ambtenarenwet 1929; art. 71 (oud)
Wet Arbo. An. 120 (oud) WRvS heeft dezclfdc strekking gehad als art. 61 (oud) WRvS en gold dc
herziening door de Afdeling rechtspraak. Art. 153 (oud) Beroepswet bevatte een procedure tot
ruetigverklaring van een eerder gedane uitspraak wegens het feit dat deze berustte op valse stukken of
op valsc verklaringen van getuigen of deskundigen.
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voorzien in een algemene bepaling inzake herziening. Artikel 8:88 Awb btreft dc
herzieningsprocedure bij de arrondissementsrechtbank ten behoeve van eerer door
de rechtbank genomen beslissingen/" Een enkele wet heeft de eigen hercenings-
procedure behouden/'^ v

De grondslag voor het administratiefrechtelijke rechtsmiddel Aerz/em/tg is gelegen
in een, naar achteraf blijkt, onjuiste feitelijke voorstelling van zaken bij deechter-
lijke instantie. Dezelfde grondslag is ook te herkennen in enkele grander'* voor
het buitengewoon civielrechtelijk rechtsmiddel rafcerf-c/v/e/.'"' In de adiinistra-
tiefrechtelijke literatuur wordt /lerz/e/img van een rechterlijke uitspraak geategori-
seerd onder de noemer "fc/yzorafere procedure.? ".**° Het bijzondere isdaarbij
gelegen in het feit dat het middel dient te worden ingesteld tegen een eeds in
kracht van gewijsde gegane beslissing van een rechter. Dat het bij herziemg gaat
om de aantasting van een uitspraak die formele rechtskracht heeft verkregei, is een
karakteristiek waardoor het in het burgerlijk procesrecht zou worden geruriceerd
onder de buitengewone rechtsmiddelen.'"' Conform de aard van een hitenge-
woon rechtsmiddel ontbeert het verzoek tot herziening schorsende werking.^

Hierboven is reeds opgemerkt dat tot de inwerkingtreding van de Algemene wet
bestuursrecht op 1 januari 1994 de diverse wettelijke bepalingen inzake herziening
onderling weinig variatie hebben vertoond. Een iets aparte plaats hebben de
Ambtenarenwet 1929 en de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie
(Wet Arbo) ingenomen. Als reeds is opgemerkt aan het eind van paragraaf 2.7.2 is
in deze twee wetten, voor het in behandeling nemen van het verzoek, vereist
geweest dat bij de rechterlijke instantie waar de herziening wordt verzocht "e/rwri-
g£ ftv/#i?/ "*" ten aanzien van de juistheid van de te herziene uitspraak is ontstaan.

*" In het kader van de Algemene Bijstandswet is herziening van een door de CRvB genomen beslissing
mogelijk ingevolge art. 8:88 Awb jo. art. 17 Beroepswet: vgl. CRvB 27.07.1995, JB 1995, nr. 199.
'" Bijv. art. 61 Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945. Vgl. CRvB 25.11.1993, AB 1994,
nr. 158.
«'• Vgl. art. 382 sub 1, 7 en 8 Rv.
*" Schipper e.a., losbl. uitgave ambtenarcnrecht. Band 3, V 1, Inleiding, signaleen tevens een gelijkenii
van de administratiefrechtelijke herziening met de strafrechtelijke herziening (art. 457 lid 1 sub 2 Sv),
dat eveneens slechts tegen in kracht van gewijsde gegane uitspraken kan worden aangewend. Vgl.
inzake een strafrechtelijke herziening: HR 26.04.1994, NJ 1994, nr. 736. Ook Ten Berge/Tak, p. 238,
wijzen op het bestaan van mogelijkheden tot A«r7(>m/ig in zowel administratief procesrecht, strafproces-
recht als burgerlijk procesrecht. Dcze auteurs melden tevens dat "o/n rfuts/ere rn/mm" het belasting-
recht niet de mogelijkheid kent om een in kracht van gewijsde gegane uitspraak te wijzigen wegens pa»
later aan het licht gekomen essentiele feiten. Vgl. m.b.t. herziening in het belastingrecht: HR
24.02.1995, NJ 1995. nr. 469.
«» Ten Berge/Tak. p. 12; Van Wijk/Konijnenbelt (1991), p. 383.
*" In de bestuursprocesrechtelijke literatuur wordt herziening inderdaad ook wel een buitengewoo«
rechtsmiddel genoemd. Vgl. Borman. p. 150; Ten Berge, p. 296; Langbroek/Spelt, p. 182.
*" Vgl. Ten Berge/Tak, p. 239; Coops, p. 151; Hugenholtz/Heemskcrk, p. 188; Snijders, p. 48.
*" Vgl. CBB 27.07.1994, AB 1995, nr. 1, m.nt. JHvdV (herziening verzocht o.g.v. art. 71 Wet Arbo).
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Naar Schipper e.a. menen, geldt voor de rechtspraak op grond van de Ambtenaren-
wet 1929 dat de eis tot ernstige twijfel Ven Ar/ip w, woarop /irt mire/ufeW van d*
wvzoetert om /M»rzi<vii/i£ s/rano*/".*"

Ten aanzien van de rechtspraak op grond van de inmiddels vervallen Wet
Arob'" merkt Borman in 1985 op dat het rechtsmiddel herziening in de praktijk
weinig betekenis heeft. Enerzijds wordt volgens deze auteur weinig herziening
aangevraagd, anderzijds leidt het instellen van herziening veelal niet tot resul-
taat.'*' Het afwijzen van een verzoek tot herziening van een eerdere uitspraak
door de Raad van State op grond van de overweging: 7/*/ te/o/ig win

n te/ W/zo/wfer A:araA:/er va« Ae/ rec/ittm/aVfe/ van /»«TZ/V/I/H

Z/C/J da/ 6// <fe teooraW/ng va/i m i verzog om A*rzi>/»rtg s/ec/j/s
g f e / i m^/ /e//en en om5/a/u//gA^e/i rf/> rf^ v^rzo^Jt^r ra/i/{/Jtenv(/5 n/W

vor?« Ae«// Arwnn̂ n ftr^ng^ in rfe ^rocea"«^ a7e ge/e/a' / ??^ /o/ rf^ u/ftpraafc
/Aa/ty Aerzi>ni/ig »vora*/ ^^vraaga'." is niet ongewoon geweest. De hier

geciteerde overweging is sinds het midden van de jaren tachtig een standaardover-
weging geworden van zowel de voormalige Afdeling geschillen van bestuur als de
voormalige Afdeling rechtspraak/"

Niet slechts voor het ambtenarenrecht of de rechtspraak op grond van de met
ingang van 1 januari 1994 vervallen Wet Arob, maar voor alle betrokken admini-
stratiefrechtelijke rechtsgebieden geldt de opmerking van Ten Berge/Tak dat
herzieningsverzoeken zelden resultaat hebben gehad.*"

Een essentieel kenmerk van «erzi«t/>ig is dat het, als grondslag voor de herzie-
ning, aangevoerde "/ii«we" gegeven betrekking heeft op het oorspronkelijke
feitencomplex op grond waarvan de te herziene uitspraak is gewezen.*" Voorts
geldt dat ten aanzien van het recht de discussie gesloten is; op dat terrein biedt de
herziening geen mogelijkheden.*'" Dit houdt onder meer in, dat indien in latere
rechtspraak sprake is van een gewijzigde rechtsinterpretatie dit geen grond voor

*" Schipper ca. , losbl. uitgavc ambtenarenrecht. Band 3, V I, aant. 3.
'* Herziening ingevolge an. 10 Wet Arob (oud) jo. art. 120 (oud) WRvS.
** Borman, p. 150.
'" Zie Langbrock/Spclt, p. 182. Zie bijv. AGRS 08.11.1992, AB 1993, nr. 344. m.nt. JJIV. (All
datum van de uitspraak vermcldt AB abusievelijk 08.11.1990). Het nerzieningsverzoek is gegrondvest
op an. 4 lid 1 TwK (oud) jo. an. 120 lid 1 (oud) WRvS. De Tijdelijke wet Kroongeschillen u
vervallen met ingang van 01.01.1994.
"* Ten Berge/Tak, p. 239. Idem Langbrock/Spelt, p. 182. Gras, p. 66 (i.h.b. voetnoot 2), stell m.b.t.
de civielrechtelijke buitengewone rechtsmiddclen dat deze slechts "jporadwc/i" met succes worden
ingesteld.
^ Vgl. an. 8:88 sub a Awb.

Schipper ca. , losbl. uitgave ambtenarenrecht. Band 3, V I, aant. 3.
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herziening is.**' Ook vormen twee met elkaar onverenigbare onherroeplijke
uitspraken van twee verschillende rechters geen grond tot herziening.*^

De literatuur vermeldt tevens jurisprudentie waarin is bepaald dat het n de
herzieningsprocedure aanleveren van (schriftelijk) bewijs van hetgeen in de erdere
procedure wel is gesteld, doch toen niet is aangetoond geen grond tot herzjning
oplevert/"

2.7.4 Äa/» <fe 5/aa/

De mogelijkheid dat de Staat, te/a/!g/ie£fte/ute in de
c«/ure", herziening kan verzoeken van een vaststellingsbeschikking is afgtvezen
door Van den Blink. Van den Blink stelt dat slechts een wijziging in dat ozicht
van de Rijkswet op het Nederlanderschap de Staat enige actiebevoegdheid nzake
herziening van een vaststellingsbeschikking kan verlenen.*^ Dit standpun heeft
,Yi\" «da" JRlink „eeoaoeerd in bet kader van de door haar aangesneden vraag

betreffende de toepassing van artikel 19 RWN indien blijkt dat wegens hetzij
onbekend gebleven anterieure feiten, hetzij aan het vaststellingsmoment posterieure
feiten de gebondenheid aan de beschikking vraagtekens oproept.*" Van den Blink
heeft terecht gewezen op de mogelijkheid dat pas geruime tijd na de uitspraak van
de rechtbank te Den Haag kan zijn ontdekt dat de beschikking ex artikel 17 RWN
niet steunt op alle rechtens relevante gegevens.'"* Zoals hierboven (in par.
2.6.2.1.2) betreffende de objectieve reikwijdte van de vaststellingsbeschikking al is
opgemerkt, kan de oorzaak van een materieel onjuiste beslissing zijn gelegen in het
ten onrechte buiten beschouwing hebben gelaten van een verwervings- of verlies-
grond. Een andere mogelijkheid die leidt tot een materieel onjuiste beschikking is

*" Kortcwcg-Wiers ca . , p. 324; Schipper c a . , losbl. uitgave ambtenarenrecht. Band 3, V I, aant. 7.
Vgl. ABRS 09.06.1994. NJ 1994, nr. 494. Gcmeentestem 1994, nr. 7000, m.nt. HH (herzieningsver-
zoek op grond van art. 120 (oud) WRvS).
*™ Korteweg-Wiers c a . . p. 324; Schipper ca . , losbl. uitgave ambtenarenrecht, Band 3, V I, aant. 7.
*" Zie Korteweg-Wiers c a . , p. 324. AI denkt, blijkens het voorgaande, de rechtbank te Den Haag
m.b.t. de "zW/rrandig* vojttfW/tfigjproc«*««" daar kennelijk anders over. Of gaat het hier om een
voorbeeld van het voor de civielc rechter (te) diepe administratiefrechtelijke water? De "ni>«w*
g*g«*vmr" waarop de verzoeker i.e. zieh nl. beroept. betreffen een verklaring en een psychiatrisch
rapport. Beide dienen om een al in het eerste verzoekschrift opgenomen Stelling nader te ondersteunen.
De verzoeker draagt derhalve aanvullende bewijsmiddclen aan ten behoeve van een in de eerste
procedure reeds behandelde Stelling.
In het voorgaande is op p. 104 met betrekking tot de "zf#5rran<fig* varrs/ri/wjgjprocwftt/*" al aan de
orde gekomen dat in een zodanig geval wel ruimte is voor een herhaald verzoek.
«* Van den Blink, p. 17. :
** Zie voor de problematiek inzake dc posterieure wijziging van de nationaliteit par. 2.6.2.1.3. •
** Van den Blink, p. 13. >' 1
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dat wel de juiste verwervings- of verliesgrond is getoetst, maar dat daarbij sprake
is geweest van onvolledige feitelijke gegevens. Daarvan kan de oorzaak varieren
van een onbewust manco bij het verstrekken van informatie omtrent de feitelijke
gegevens tot en met het door middel van valse of vervalste bewijsstukken plegen
van bedrog. Het zal hierbij overigens duidelijk zijn dat volgens de Rijkswet op het
Nederlanderschap een onterechte vaststelling van het bezit van de Nederlandse
nationaliteit niet de jure een venverving van het Nederlanderschap betekent, net
zomin een onterechte afwijzing van het verzoek tot vaststelling leidt tot het verlies
van het Nederlanderschap/" De Rijkswet kent immers een zodanige mogelijk-
heid tot venverving of verlies van het Nederlanderschap niet/'* Inherent daaraan
is het karakter van de vaststellingsbeschikking. Deze is inzake het Nederlander-
schap uitsluitend declaratoir en zeker niet constitutief/"

De eventuele mogelijkheid voor de Staat om herziening te kunnen instellen, is,
bij ontstentenis van een wettelijke regeling in de Rijkswet op het Nederlanderschap
met betrekking tot het instellen van dit rechtsmiddel, in wezen strijdig met de
bindende werking die uitgaat van de inter par r« werking van een rechterlijke
uitspraak die formele rechtskracht heeft verkregen.**" Een in wezen tweede
gebondenheid aan de beschikking volgt uit de bindende werking van artikel 19
RWN ten gevolge waarvan de overheidsadministratie, en dat is mede de Staat der
Nederlanden, aan de beschikking wordt gehouden.

Toch is het vanzelfsprekend ongewenst dat de overheidsadministratie een
vaststellingsbeschikking moet respecteren indien, naar later blijkt, deze tot stand is
gekomen op grond van fraude en bedrog.**'

Mijns inziens komt op grond van de huidige regelgeving de Staat in beginsel
geen bevoegdheid toe om herziening aan te vragen van een vaststellingsbeschik-
king. Daarentegen sta ik wel op het standpunt dat, indien sprake is van een ten

*" Vgl. De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, art. 19 RWN, aant. I.
*" Zie HR 16.09.1994, NJ 1995, nr. 563, m.nt. GRdG.
'" Vgl. De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, art. 19 RWN, aant. 1. Zie Asscr/Ane-
ma/Verdam, p. 292, waar de auteurs vermelden dat een statusproces leidt tot een dcclaraloirc uitspraak;
cf. Heemskerk, p. 13.
** Zie par. 2.6.1 en par. 2.6.2.
*" Ten Kate, p. 41, wijst erop dat een vonnis bindend is zolang niet met een rechtsmiddel daartegen is
opgekomen, ook al is het vonnis in strijd met de feiten gewezen. In 1977 schrijft Korthals Altes, p.
165, dat "jo/?« moa'/zyA: va/7 re aanvaarc/en da/ een on/uüfe rec/i/er/yfce to/üj/n^ n/eHem/n recn/ «,
i/ufim zi/ m« meer mer rec/i«miJdWen tan worden aange/asf." Heden ten dage is er sprake van een
rechtsontwikkeling waarin bij het geval van een frauduleuze uitspraak de ten uitvoerlegging van de
uitspraak kan gelden als misbruik van bevoegdheid; vgl. HR 05.11.1993, NJ 1994, nr. 154, m.nt. PAS
(in deze zaak is een aardige bijkomstigheid dat Korthals Altes 66n van de raadsheren is). Is de uitspraak
onder frauduleuze omstandigheden verkregen, dan kan derhalve een verbod tot executeren worden
gevorderd. Hoewel een declaratoire uitspraak niet kan worden gegxecuteerd in de eigenlijke betekenis
van het begrip, kan mijns inziens, analogisch aan het executieverbod m.b.t. frauduleuze condemnatoirc
uiupraken, het standpunt worden verdedigd dat op een frauduleuze declaratoire uitspraak eveneens
wegens misbruik van bevoegdheid geen beroep kan worden gedaan.
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gevolge van frauduleus handelen door de verzoeker tot stand gekomen beslissing
inzake het Nederlanderschap, het noodzakelijk is dat de rechtbank een in proces-
rechtelijk opzicht soepele houding inneemt en toestaat dat de Staat (als belangheb-
bende) herziening van de beschikking verzoekt. In het administratief procesrecht is
wel vaker voorgekomen dat de herzieningsmogelijkheid die in een bepaalde wet
voor de verzoeker openstaat, ook is toegekend aan het in de procedure verweer
voerende bestuursorgaan en zelfs aan derden.*" In aanmerking genorr.en de
positie van belanghebbende die de Staat in de vasts tell ingsprocedure inneemt, is de
Stelling dat de Staat wel, evenals als de oorspronkelijke verzoeker, herziening kan
aanvragen mijns inziens goed verdedigbaar. Wel dient mijns inziens de herzienings-
grond beperkt te blijven tot het achteraf blijken van frauduleus handelen tan de
kant van de oorspronkelijke verzoeker. Naar mijn mening is er daarentegen geen
plaats voor een rechtsmiddel als herziening indien het oordeel in de vaststellingsbe-
schikking tot stand is gekomen als gevolg van een vergissing te goeder trouw door
de verzoeker. Ten slotte heeft de Staat als belanghebbende in de procedure reeds
voorheen de kans gehad de nationaliteitsrechtelijke rechtspositie van de verzoeker
te onderzoeken en de relevante feiten aan de orde te stellen.'"'

Met Van den Blink*** ben ik echter van mening dat aangaande de mogelijkheid
van herziening het noodzakelijk is dat in hoofdstuk 6 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap een bepaling wordt opgenomen dat de herziening van de
vaststellingsbeschikking regelt. De mogelijkheid een herzieningsverzoek in te
dienen, dient toe te komen aan de Staat, aan de onmiddellijk belanghebbende en in
het geval van de vaststelling van het Nederlanderschap van een overledene aan
degene wiens nationaliteit wordt bei'nvloed door de nationaliteit van de overledene.
In de wet dient te worden opgenomen op welke gronden herziening kan worden
verzocht.*"

"* Vgl. Ten Berge/Tak, p. 239.
*** Wel is het in een zodanige situatie wenselijk dat het Nederlanderschap van de betrokkene juridisch
een deugdelijke basis krijgt. De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, art. 19 RWN, aant. 1,
acht naturalisatie dan de aangewezen weg.
In verband met de hier aan de orde zijnde bindende werking van art. 19 RWN is het niet onbelangrijk
te vermelden dat de betrokkene niet onder vreemdelingenrechtelijke bepalingen valt. Art. 1 Vw
definieert vw/ndW/ng namelijk als volgt: "j«fcr <ft> A? Afafcr/a/uire nafto/w//7«7 mrt fc«i/ CT» «/>/ qp
grwid win « n MvrrWiyJke fepa/mg ais Afafcr/a/ufcr wonft MwrnfeW." Een zodanige wettelijke bepaling
als bedoeld in art. 1 Vw is naar mijn mening (wegens de bindende werking uit art. 19 RWN) een op
grond van te goeder trouw aangeleverde informatic ten onrechte tot stand gekomen positieve vaststel-
lingsbeschikking.
"* Van den Blink, p. 17.
*** Het ligt in de bedoeling dat in dc toekomst "«*«/-av!>/" tevens in verzoekschriftprocedures
mogelijk zal zijn. In het Voorontwerp tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
wordt dit voorgesteld. In het Voorontwerp wordt tevens voorzien in een naamswijziging voor "rrt«<-
ciWW". Als nieuwe naam is 'Vtmtwping" voorgesteld. Zie Gras, p. 122 (i.h.b. voetnoot 18); Meij-
knecht. Trema 1994, p. 211.
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2.8 De impliciete vaststellingsprocedures (art. 20 RWN)

In deze afsluitende paragraaf van hoofdstuk 2 wordt het laatste artikel van hoofd-
stuk 6 Rijkswet op het Nederlanderschap, artikel 20 RWN, aan de orde gesteld. Dit
artikel heeft betrekking op het geval waarin voor een rechterlijke instantie dan wel
in een administratieve beroepsprocedure een geschil aanhangig is, dat primair een
andere rechtsvraag betreft dan het Nederlanderschap, maar waarin blijkt dat voor
de afhandeling van die primaire rechtsvraag een oordeel nodig is omtrent het
(eventueel voormalig) bezit van het Nederlanderschap door de betrokken persoon.
Ter aanduiding van procedures waarin de kwestie van het Nederlanderschap aan de
orde komt als voorvraag heb ik in paragraaf 2.1 het begrip "/>np//c/ete vaytete//mg,s-
promfore" als werkbegrip geintroduceerd.

Tot het moment van inwerkingtreding van hoofdstuk 6 van de Rijkswet op het
Nederlanderschap zijn slechts procedures mogelijk geweest die vallen onder de
typering "mzp//aete vayWre/Z/n^proc^wre".^* Immers, pas met de totstandko-
ming van de rechtstreekse nationaliteitsactie op grond van artikel 17 RWN is de in
de voorafgaande paragrafen beschreven "ze//y/a/id/ge vasme////ig.s7?r0cedMre"
gerealiseerd.

Reeds in 1915 is het voor Kramers een uitgemaakte zaak dat naar Nederlands recht
de rechterlijke macht de bevoegdheid toekomt te oordelen over de nationaliteit.^
Aan de juistheid van deze opvatting is nooit getwijfeld, noch is zij ooit serieus ter
discussie gesteld.'"' Dat iedere rechter vrij is om, indien noodzakelijk, een
zelfstandig oordeel te vellen over een prealabele administratiefrechtelijke vraag is
voor Nederlandse Juristen weihaast vanzelfsprekend.

Wel kan tegen het bovenstaande worden aangevoerd dat, zoals blijkt uit para-
graaf 1.2 waarin de historische ontwikkeling aangaande de "zW/startrf/ge wwme/-

" is geschetst, dit de situatie toch rooskleuriger voorstellen is dan dat

^ Vgl. Septer/Schoutcn, p. XVIII.
Kramers, p. 23. Idem Mannoury, p. 169. Kramers, p. 24, contrasted! dit met de toentertijd

bestaande situatie in het toenmalige Turkse Rijk: "De fcevoegd/ie/rf om na/iortfl//7ej7.yvragen u»7 /e matten
nee/r nu ecn/er de Or/onwa/wdie rec/i/er nie/. De Oi/omaa/ucne regeenng nee// f J ne/ noodig
geoorrfee/rf, A« oordee/ over rfe mj//o/w/;fejf aa/i rfe ad/wn/J/ra/Ze op re dragen. f J. De OHoffwan-
5c/ie rec/iroan^en zi/n rfer/w/ve onftevoegd rfe narionö/;7e/ttAnvej«e u/7 /e ma*en." Dat de toenmalige
situatie in het Turkse Rijk in het verleden niet eens zo uitzonderlijk is geweest, blijkt uit hetgeen
Sannes, p. 85, ruim 40 jaar eerder opmerkt bij zijn bespreking van een Frans vonnis waarbij werd
bepaald dat iemand "rfoor zyne na/Mra/;jfl//e W opge/ioi/rfen Fra/wc/ima« /e zy/i". Sannes acht daarbij
de volgende aantekening vermeldenswaardig: "/n Fra/i*ny/t zzyn rfer^e/yifce zoten aan rfe rec/i/er/y*e en
m « zooa/i in a/u/ere 5/a/en aa/i rfe adminw/ra/ieve maen/ ondenvo/pen."

Vgl. evenwel par. 2.8.3.1 en de daar besproken wetsontwerpen uit 1976 en 1981.
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zij in werkelijkheid is geweest. Uit de in die paragraaf aangehaalde opmerking van
Van Nijnatten uit 1947 blijkt bijvoorbeeld hoe in de tijd vöör de grootschalige
ontwikkeling van de administratieve rechtspraak de vaststelling van de nationaliteit
in overwegende mate niet door de onafhankelijk rechter, maar grotendeels alleen
binnen de administratie heeft plaatsgehad.*" Binnen civielrechtelijke procedures
is van oudsher de nationaliteitsvaststelling inderdaad zelfstandig door de rechter
afgehandeld, maar op het terrein van het administratieve recht is slechts langzaam
de weg naar de rechter opengesteld. In 1962 schrijft Prins nog met betrekking tot
de nationaliteitsvaststelling: "£W z^ter pay/ m i venv/yf aa/i <te we/gever, <//>

de ge/ege/i/ie/d onf/iowd/ om w m i zaaÄ:, d/e voor Ae/z va/i
w, recA/.y//wfcy Zier oontee/ va/i de rec/iter //i te roipi/i. "*"

2.5.2 <7rote verscAe/den AiiT/ oa/i

Als gevolg van het feit dat het vereiste van de hoedanigheid van Nederlander in de
meest uiteenlopende wettelijke regelingen voorkomt, is het mogelijk dat de kwestie
van het bezit van de Nederlandse nationaliteit in zeer uiteenlopende procedures als
voorvraag dient te worden beoordeeld.*"

Wil men bijvoorbeeld opkomen voor de uitoefening van het actieve kiesrecht,
dan gaat de rechtsgang via het college van B. & W. direct naar de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State/" In het verleden zijn het vooral de
procedures op grond van de Kieswet geweest waarbij een
van het Nederlanderschap aan de orde is gekomen/"

*" Zie voor dc bedoelde ontwikkeling van dc administratieve rechtspraak: Helder, p. 143, 144 en 153.
<*° Prins (I), p. 47.
*" Zoals bijvoorbeeld op grond van de Algemenc Bijstandswet om een bijstandsuitkering te ontvangen
of op grond van de Wet Studiefinanciering i.v.m. een studiebeurs. Zie aangaande de intrekking van een
paspoort: ARRS 08.06.1979. RV 1979, nr. 47; ARRS, 14.02.1985, Weekoverzicht RvSt 1985, nr. 50
(RO2.84.1781); ARRS 21.09.1989, AB 1990, nr. 198. m.nt. P.J.B.. Vgl. tevens de in par. 2.2.2.1
vermelde procedures; Dc Groot (II), p. 43-47; Lemaire, p. 28.
"' Zie am. D 5 en D 9 Kieswet, Stb. 1989, 423. De vorige Kieswet kende een andere rechtsgang, en
wel via het college van B. & W. naar de kantonrechter, met beroep in cassatie bij de Hoge Raad (art.
D 6. D 12 en D 16 Kieswet 1951). De oude Kieswet kendc vanaf 1985 in art. D 2 lid 3 een interessan-
te bcpaling m.b.t. de vaststelling van het Nederlanderschap. Daarin werd gesteld dat aan de inwilliging
van het verzoek om woonachtig zijnde in het buitenland te kunnen participeren aan de Tweede
Kamerverkiezingen "gwi aa/u/>raa* op A« W«fcr/a/ufcrsc/wp fcwi «widen O/W/̂ CTU/". In de huidige
Kieswet ontbreckt een equivalent van deze bcpaling.
«' Zie o.a.: HR 09.06.1920, NJ 1920. p. 929; Ktg. Emmen 03.04.1937, NJ 1937, nr. 476; Ktg.
Amsterdam 25.04.1938, NJ 1938, nr. 530; HR 22.07.1940, NJ 1941, nr. 201 m.nt. P.S.; HR
02.06.1948, NJ 1948. nr. 646. m.nt. D.J.V.; Ktg. •s-Gravenhagc 05.04.1950, NJ 1950, nr. 407; HR
07.06.1950, NJ 1950, nr. 625; HR 05.11.1952. NJ 1952. nr. 782; HR 03.12.1952, NJ 1953, nr. 784
m.nt. D.J.V.; HR 18.06.1954, NJ 1954, nr. 448 (cassatie in het belang der wet); HR 17.06.1955, NJ
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Daarentegen is het bij de inwerkingtreding van de
c«tore" vervallen beklag bij de Hoge Raad op grond van artikel 43 (oud) Vreemde-
lingenwet dat men ten onrechte als vreemdeling wordt behandeld pas relatief laat
populair geworden/" Op grond van de min of meer identieke voorganger van
artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet, artikel 20 Wet toelating en uitzetting van
vreemdelingen uit 1849/" zijn eveneens betrekkelijk weinig procedures ge-
voerd/* Over artikel 20 Vreemdelingenwet 1849 merkt Van Sasse van Ysselt in
1953 op: "D/r M/ta/ts vergetert arft'&e/ w m rfe na-oor/ogse y'arai fof m>ww tewvi
gewdtf. "*" Na verloop van tijd neemt het beroep op artikel 20 Vreemdelingenwet
1849 weer af en deze verminderde belangstelling verändert niet na het van kracht
worden in 1967 van het dan nieuwe artikel 43 Vreemdelingenwet.*'* Pas in de
laatste jaren van het bestaan laat de, algemeen als eigenaardig getypeerde/"
beklagprocedure een stijging van het aantal uitspraken zien.**°

1955, nr. 560; Ktg. "s-Gravcnhage 05.05.1956. NI 1958, nr. 23; HR 20.10.1958. HPS 1959. p. 36;
HR 10.09.1959, NJ 1959, nr. 596. Valkhoff. RMTh 1932, p. 485, wijst in zijn bcspreking van ccn
aantal mogelijke vaststellingsprocedures er reeds op dat een rechterlijke uiispraak over het Nederlandcr-
schap via een kiesrechtprocedure "de m««/ eenvoud/ge en m/>ur fawf/rare weg" is.
*" Jessurun d'Oliveira, AA 1986, p. 227. Vgl. de annotatie van Scheltema ondcr HR 23.10.1979, NJ
1980, nr. 551; Van den Blink, p. 8.
*" We/ van den /iden /4ugurfus 7549. fo/ regW/ng der /oe/aring en «iVzeMi'ng va/i vreemaWingen (Stb.
39). In het navolgende kortheidshalve ook omschreven als: Vreemdelingenwet 1849. De wet is van
kracht geweest tot de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 1965.
** Geuljans, p. 40. Reuser (II) stelt in 1953 slechts 15 gevallen te kennen en vermeldt daarbij enkelc
niet in de NJ gepubliceerde uitspraken. Zie verder o.a.: HR 06.04.1948, NJ 1948, nr. 648, m.nt.
D.J.V.; HR 13.04.1948, NJ 1948, nr. 647, m.nt. D.J.V.; HR 05.10.1948, NJ 1949. nr. 562; HR
21.06.1949, NJ 1950, nr. 1, m.nt. D.J.V.; HR 27.01.1953. NJ 1954, nr. 243, m.nt. D.J.V.; HR
03.06.1958, NJ 1959, nr. 50; HR 03.06.1958, NJ 1959, nr. 51; HR 29.03.1966. NJ 1966, nr. 453.
'" Van Sasse van Ysselt, HPS 1953, p. 56.
'" Vgl. de opmerking van A.-G. Mok in zijn conclusie bij HR 27.11.1979, NJ 1980, nr. 550, m.nt.
M.S. onderNJ 1980, nr. 551.
*" Van den Blink, p. 7; Jessurun d'Oliveira, AA 1986, p. 225; Loeb (1983), p. 289; Tratnik, MR
1988, p. 31; Scheltema onder HR 23.10.1979, NJ 1980, nr. 551; Zilverentant, HPS 1986. p. 80.
Reuser (H), p. 452, betitelt al eerder de rechtsgang op grond van art. 20 Vreemdelingenwet 1849 als:

f- J « " van de oudrfe ««jt/« aa*/7un/,Mra/;eve recn«praaA ( J. "Tonnaer, p. 224, rangschikt het
beklag bij de Hoge Raad onder de noemer: "adm/n«fra/i'eve rec/ittpre)l:ena'e ftevoegd/ieden fcy de
«ewne recn/er"; idem Struycken, p. 100 en Van Wijk/Konijnenbelt (1979), p. 149. Daargclaten het
ongewone van het onderbrengen van administratieve rechtspraak bij de gewone rechter maakt het feit
dat in de onderhavige procedure de HR is opgetreden als rechter in eerste instantie en derhalve als
feitenrechter de procedure nog uitzonderlijker. Royer, p. 136 (i.h.b. voetnoot 36) vermeldt dat art. 43
Vw-procedures tot September 1981 door de strafkamer, daarna door de civiele kamer zijn behandeld.

Enigszins lastig is in te schatten hoeveel uitspraken de Hoge Raad in het kadcr van art. 43 Vw heeft
gedaan. Er zijn in totaal 41 uitspraken gepubliceerd.
Informatie uit Bijl. II. 85-86, 19139, nr. 5, p. 1, leert dat in mei 1986 sprake is van een totaal aantal
(sinds 1967) van 77 bij de HR ingediende beldagschriften, waarvan er op dat moment nog aanhangig
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Zowel de rechtsgang op grond van artikel 20 Vreemdelingenwet 1849 als de
opvolger daarvan zijn te scharen onder de classificatie van "//np//c/Vte vastt/W/f/igj-
prora/Mre ".*" Het beklag bij de Hoge Raad heeft namelijk slechts open gestaan
aan diegenen op wie, op dat moment, bepaalde alleen op vreemdelingen toepasbare
maatregelen worden toegepast.^ De Vreemdelingenwet 1965 heeft daarbij de eis
gesteld dat er geen andere wettelijk geregelde voorziening tegen de gewraakte
maatregel voor handen is.*" ., ..

Uit het geheel van de jurisprudence blijkt dat in het verleden voorai de (inmiddels
opgeheven) Afdeling rechtspraak van de Raad van State regelmatig met de preala-
bele vraag naar het Nederlanderschap is geconfronteerd. Uit de vele voorbeelden
worden er hier twee aangehaald. Deze twee casus tonen duidelijk de omslag inzake
de bereidheid van de Afdeling om in het kader van een beroep op grond van de

zijn. Maar niet alle beklagschriften hebben geresulteerd in een uitspraak: Bijl. II. 85-86, 19139, nr. 5,
p. 1, vermeldt tevens dat tot mei 1986 reeds 29 beklagschriften voor de behandeling zijn ingetrokken.
Het klinkt enigszins paradoxaal, maar de intrekking van het beklag is wel eens het directe gevolg
geweest van het indienen van het beklag en de reactie van de minister van Justitie naar aanleiding van
het ingedicnde beklag. Voor de behandeling ter zitting werd van de kam van de HR over een ingediend
beklag contact opgenomen met het ministerie van Justitie. Dienaangaande merkt Van den Blink, p. 8,
op: "Dir /eüftfe meemta/en fo/ inrrefcfcing van Art fcMag omaar de M/nürer op grond van nadere

Art Neder/anderrcAap van de Wager afrnog aa/ivaardde, dan H>e/ deze een vereenvoudigde

Ook de jaarverslagen van de Hoge Raad geven geen uitsluitsel over de vraag hoeveel uitspraken zijn
gedaan in het kader van art. 43 (oud) Vw. Royer, p. 136, schrijft: "7krsen med/o /979 en med/'o /9S7
«eeyr Aer CoWege 36 «topraiten gedaan." (Tot 01.01.1988 telt de gepubliceerde rechtspraak 33
uitspraken, na die datum zijn nog 8 uitspraken gepubliceerd). Op grond van deze bovenstaande
gegevens zijn, naar mijn inschatting, hoogstens rond de vijftig uitspraken op een beklag ex art. 43 Vw
gegeven.
**' Vgl. par. 2.1. Volgcns Van den Blink, p. 29 (i.h.b. noot 8), heeft de uitspraak van de Hoge Raad
op grond van art. 20 Vw 1849 meer het karakter gehad van een ad vies dan van een rechterlijke
uitspraak. Royer, p. 136, haalt uit de "Afemorie van Seanfwoordi'ng" uit 1849 aan dat volgens de
toenmalige wetgever de Hoge Raad met zijn uitspraak: "geen a/resr wi/rr. Wy gee/? eene verWaring, en
Jtan dTwrvoor za/nengejre/d zyn, ge/y* Ay zamengesre/d w wanneer Ay den Afomng adviseerr." Met deze
historische achtergrond correspondeerden de twee dicta die op een beklag ex an. 20 Vw 1849 werden
gegeven. Indien op het beklag positief voor de verzoeker werd geoordeeld, luidde de uitspraak:
"VerWaarr dar de wer van 7J /lugitfrws /849 5. J9 op verzoeiter nier van roepaw/ng «." Was de
beoordeling voor de verzoeker negatief dan was het dictum: "Wyjr Aer verzoe/t a/."
** Locb (1983). p. 291; Van Sasse van Ysselt. HPS 1953. p. 57. Blijkens HR 24.12.1982, NJ 1983,
nr. 388 alsmede HR 23.09.1983, NJ 1984, nr. 22 viel onder zodanige maatregelen niet de intrekking
van een Nederlands paspoort.
*** Vgl. HR 08.04.1988, NJ 1988. nr. 631. Tijdens het aanhangig zijn van het beklag is de klaagster
genaturaliseerd. Zij steh nog belang te hebben bij een uitspraak op het beklag omdat de naturalisatie /
300 heeft gekost. Klaagster wordt desalniettemin niet-ontvankelijk verklaard. aangezien er een andere
wettelijk geregelde voorziening open Staat; en wel een actie uit onverschuldigde betaling bij de
burgerlijke rechter.

114



in

Vreemdelingenwet over te gaan tot vaststelling van het Nederlanderschap (en
daarmee indirect tot bepaling of de Vreemdelingenwet daadwerkelijk van toepassing
dient te zijn).

In de eerste zaak** steh de ARRS bij een beroep aangaande de weigering tot
een vergunning tot verblijf van een in Indonesia verblijvende man die beweert
Nederlander op grond van afstamming te zijn: "De a/^//«g za/ ww/wm de vraa^

o/ appWto«/ faj/i worden />«c/io«wrf aft vreevm/e/mg /n de zi>i va« de

Slechts enkele jaren later volgt de Afdeling rechtspraak een ander beleid in het
geval dat de betrokkene gedurende een vreemdelingenrechtelijk beroep tevens het
bezit van het Nederlanderschap stelt: "/lppe//an/ Aee^ /n de ee/\s/e p/aaw ^e^/e/d
da/ my Atederta/zder /s en derna/ve /en o/irecn/e w onderworpen aan rege/s d/e op
vreemde/mgen van /oepa«/ng z/yn. De /4/i/e//ng merA:/ d/enaangaande op da/ de
vraag o/ appe//an/ A'eder/ander w /n d/7 ged/'ng n/e/ aan de orde *an Aromen.
i4ppe//an/ nee/t /m/nerj me/ de /nd/en/ng van een verzoeA: om een vergwnn/ng /o/
verWjy/ a/j oedoe/d /n de Vreemde//ngenH'e/ om /oepajj/ng van d/e we/ gevraagd,
Ae/geen imp//'cee/t da/ n/y er /n de ondernav/ge procedure vanw/7 gaa/ da/ n/y
vreemde//ng M en daarmee zodan/ge verg«nn/ng oenoe/t. "**' In de annotatie bij
deze uitspraak merkt Bolten vervolgens op: "£en oeroep op ne/ oez// van ne/
Ateder/anderscnap /ao/ de /l/de//ng, /̂{y'Are/u ge//y'A:/«/dende ovenveg/ngen /n een
aa/i/a/ u/ttpnz&en /n 79S4, con^eauen/ //n t̂s //ggen. "*"

De procedures die op grond van de Vreemdelingenwet kunnen worden gevolgd,
zijn inmiddels grondig gewijzigd. Tegen beschikkingen in het kader van de
Vreemdelingenwet heeft de rechtbank te Den Haag exclusieve bevoegdheid
gekregen (art. 33a Vw). Hoger beroep van de uitspraak van de rechtbank op de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is uitgesloten (art. 33e
Vw).*" Tevens zijn andere reele rechtsmiddelen tegen de beslissing van de
rechtbank niet mogelijk.

Behalve in administratiefrechtelijke procedures kan de vraag naar het bezit van de
Nederlandse nationaliteit ook in straf- en civiele zaken opkomen. Het leidt geen
twijfel dat de verscheidenheid aan rechtsgangen hierbij eveneens omvangrijk is.

ARRS 14.08.1980, RV 1981, nr. 28.
ARRS 31.01.1984, RV 1984, nr. 46, m.nt. JJB.
Vgl. hierover Jessurun d'Olivcira. AA 1986, p. 226.
De invocring van de mogclijkheid om in beperkte gcvallen toch hoger beroep in vreemdelingenzaken

e te laten. wordt momenteel overwogen. Vgl. NJB 1996, p. 36.
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Ten aanzien van strafzaken valt, naast het gewone strafrecht,*** tevens te
denken aan het zgn. oorlogsstrafrecht.*** In het geval dat het Nederlanderschap
van belang is in een strafzaak dient, volgens Mannoury, de rechter ambtshalve over
te gaan tot toetsing van de nationaliteit.''™ De Nederlandse wetgeving kent echter
zeer weinig strafbepalingen waarin de nationaliteit als element in de delictsom-
schrijving voorkomt.*" Het militaire strafrecht vormt op het voorgaande de
grootste uitzondering.*^

Een enkele maal speelt de vraag naar het Nederlanderschap van de betrokkene in
gevallen waarbij de Uitleveringswet*" in het geding is.™ Dit omdat artikel 4
lid 1 Uitleveringswet met zoveel woorden uitlevering van Nederlanders ver-

*** Zie HR 20.06.1950, NJ 1950, nr. 646, ra.nt. W.P. (cassatie in het belang der wet); Rb. Middelburg
15.02.1952, NJ 1953, nr. 344; Rb. Amsterdam 28.11.1994, parketnr. 13.017.044.93. databank
Migrantenrecht. Vgl. over de laatste zaak tevens voetnoot 491.
«* Zie o.a. Rb. Roermond 14.12.1976, NJ 1977, nr. 299, m.nt. Th.W.v.V.; HR 29.05.1978, NJ 1978,
nr. 358, m.nt. Th.W.v.V., alsmede Van Dorst, NJB 1977, p. 857-863. Na de tweede wereldoorlog
heeft de nationaliteit een rol gespeeld in de rechtspraak door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van
het Rcchtsherstel naar aanleiding van het Besluit Vijandelijk Vermögen (Stb. 1944, E 133). Zie tevens
N.E. Algra, Enkele juridische aspecten van de zaak Mentcn, 1978.
*™ Mannoury, p. 168.
«" Bijv. art. 101 WvSr. -
«" Swart (I), p. 108 en 109.
*" Nederlands eerste uitleveringswet stamt uit 1875 (Stb. 66) en heeft zo'n typisch negentiende-eeuwse
wijdlopige titel. Het is namelijk de Wf/ va/i 6 /4pn7 7575, /or regWi/ig rfer a/gemene voorwaard«!, op
Mv/ite, ten flanz/>n van a> ui'r/evering van wwmdW/ng«?, ven/ragen mrt vreemaV /nogenaVieaWi Jt«nn«i
wora>n g«fof«i. Het oorspronkelijke artikel 22 van de wet luidt: "i4£s Ntt/er/a/Hfe/T fcwcAozw/ deze wrt
A«i, rfi> Art zy'fl w/g«« Art £wgtr/(/& Wrtftort." (vgl. par. 1.1). Voor de totstandkoming van de eerste
Uitleveringswet kende de Vreemdelingcnwet uit 1849 een regeling voor uitlevering: vgl. Geuljans, p.
15; Reuser (1), p. 86. Sinds 1967 (Stb. 139) is de huidige Uitleveringswet van kracht.
™ Zie op grond van de Uitleveringswet 1875: HR 01.04.1920, NJ 1920, p. 607, een arrest waarover
Van Sasse van Yssclt, HPS 1954, p. 162, opmerkt dat het nationaliteitsrechtelijk een "ma/«/«r mai
;«£(•" is; HR 08.04.1935, NJ 1935, p. 826. m.nt. T.; HR 28.10.1952. HPS 1952. p. 133. gepubliceerd
in het (anonicme) artikel "D* naft'ona/irWr wi/i Hfer/w/i/ig". In deze zaak is uitlevering verzocht door
Indonesia van een man, die is geboren in Turkije uit voorouders die sedert generaties in dat land
wonen. Van de vader en de groorvader, beiden eveneens in Turkije geboren, valt via de consulaire
registers in Turkije nog vast te stellen dat zij hun Nederlanderschap nooit hebben verloren. Ook het
bczit van Nederlanderschap door dc huidige R(aymond) P.P. Westerling wordt in 1952 door de Hoge
Raad aangenomen. In verband met deze geschiedenis is het grappig om in het. in 1923 versehenen,
proefschrift van Spanjaard, p. 291. te lezen over enc R(ichard) Westerling, beschreven als: Nederlands
horlogemaker, die anno 1816 in Turkije het aan de stok krijgt met een politie-ambtenaar, een nacht in
de gevangenis moet doorbrengen en ten slotte hulp krijgt van de Nederlands zaakgelastigde te
Constantinopel. Misschien heeft deze gebeurtenis de familie Westerling ervan overtuigd nooit de
Nederlandse nationaliteit op te geven; HR 06.12.1955, NJ 1956, nr. 182.

Zie op grond van de Uitleveringswet 1967: HR 01.02.1977, NJ 1977, nr. 229 m.nt. Th.W.v.V.; HR
01.09.1987. NJ 1988, nr. 262 m.nt. AHJS; HR 24.04.1990. NJ 1991, nr. 57.
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Procejredi/e/(/*e ajpecfen in Art Afcder/o/idj

biedt.™ Evenwel maakt sinds 1 januari 1988 artikel 4 lid 2 Uitleveringswet
onder bepaalde omstandigheden uitlevering van Nederlanders mogelijk.'*"'

Met betrekking tot het civiele recht kan hier kortheidshalve Koens worden
aangehaald die kernachtig heeft geformuleerd: "Vioor A?/ /?r/vaafr£cAf w rf«
/ta//o/uz//frtr van gmi ^/a/ig. (. J. Om^A:eer</ w Art privaarrccAr uW va/j
teto/ig voor rfe nfl//ona//7«r. f. J. Zagen we Az>roove/i rfa/ aV /iar/ona/(te<7
voor Art privaa/rarA/ n/er van öe/ang «, a/iaWs //g/ d/f voor Art //i/er/w/zonaa/

"*"
Inderdaad is bij privaatrechtelijke aangelegenheden met internationale elementen

voor de vraag welke rechter jurisdictie toekomt*™ en welk recht van toepassing
i s / " de nationaliteit van de partij(en) soms een bepalende factor.

*" Vgl. Swart (II), p. 67, 284 c.v.
"* Ahmad Ali/KIip, MR 1995, p. 80 en 81; Strijards, p. 59 en 60; Swart (II), p. 67; Van Wissen, p.
72. Indien op dc uitlevering het Benelux uitleveringsverdrag (Tib. 1962. nr. 97, aanvullcnd Protocol,
Trb. 1974, nr. 11) van toepassing is worden eigen onderdanen echter niet uitgeleverd (art. 5 lid 1
BUV). Doorslaggevend is het bezit van de nationaliteit op het tijdstip van de ovcrlevcring (art. 5 lid 2
BUV): vgl. HR 29.03.1994, NJB-katern 1994, p. 380, nr. 154. In het geval van toepasselijkheid van
het Europees Verdrag betreffende uitlevering (Trb. 1965, nr. 9, twee aanvullende Protocollcn) is
daarentegen doorslaggevend het moment "van de fra/ÜH/ig over rfe «///evering" (art. 6 lid 1 sub c
EUV). Voor het geval dat tussen het moment van de beslissing en het moment dan de overlevering
nationaliteitswisseling plaats vindt, geeft art. 6 lid 1 sub c EUV echter nog een nuancering op het
bovenstaande. Vgl. HR 14.09.1993, NJ 1995. nr. 155, m.nt. AHJS.

'" Koens, p. 4. In gelijke zin De Groot/Tratnik, p. 26-29 en 32-34. Thomas, p. 7, signaled! al in 1893
dat de verschillen in rechten tussen vreemdelingen en Nederlanders op privaatrechtelijk tcrrein mcer en
meer verdwijnen.
"• Een voorbeeld uit de wetgeving: art. 814 lid 1 sub a Rv: niet in Nederland woonachtige echtelicdcn
met Nederlandse nationaliteit binnen hier te lande een verzoek tot echtscheiding, scheiding van tafel en
bed dan wel tot ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed aanhangig maken. Zie over
echtscheiding van Nederlanders uit de Ned. Antillen voor de Nederlandse rechter het artikel van Ten
Wolde, HPS 1993, p. 3-6. Jurisprudence o.a.: Rb. Rotterdam 06.02.1967, NJ 1967, nr. 480; Hof
Amsterdam 24.03.1977, NJ 1978, nr. 181; Het Hof 's-Hertogenbosch 17.03.1959, NJ 1959, nr. 656
overweegt in een echtscheidingszaak: "flVj/ de m:A/er air W/ z«W: een vorden/ig wordV gewe/d we/ voor
zyne oevoegaTieid nod/ge / « / , da/ />e/'</e pp. A'ea'er/anrfer zyn, ^erecn/zgrf en ze//j verp//c/i/ /s rfe ewenrfe
pan(/ op /e rfra^en rfe yttir/ne/rf van a7e ^e//»ng aan re Zonen, i>M//>n er voor Ziem ge^ronde reden «
rfaaraan /e fH-«/ir/«i;". Rb. 's-Gravenhage 14.07.1992, NJ 1993, nr. 518: betrcft een vordering tot
ontkenning van het vaderschap. Alle betrokkenen hebben de Nederlandse nationaliteit. De vader (ciser)
woont in Tanzania, de moeder (gedaagde) en de minderjarige kinderen in Zambia. De rechtbank besluit
Nederlands recht toe te passen. Ondanks herhaalde oproeping is de moeder niet versehenen, zodat zij
geen verweer voert. De minderjarigen zijn vertegenwoordigd door een voor de gclegenheid benoemde
bijzonder curator. De vader, ook niet aanwezig, procedeert bij procesvertegenwoordiger. De rechtbank
wijst de vordering van de vader toe. Litcratuur: o.a. Sauveplanne, p. 26. Oudere literatuur op dit
jerrein: Haan, p. 57-63 en 96-97; Struycken, p. 171-174; Voskuil, p. 68-78 en 127-137.

Bijv. HR 09.11.1936, NJ 1937, nr 390, m.nt. PS; Rb. 's-Gravenhage 19.01.1948, NJ 1948, nr.
210; Rb. •s-Gravenhage 10.10.1951, NJ 1952, nr. 337; Rb. Roermond 19.11.1953, NJ 1954, nr. 556;
Hof •s-Gravenhage 18.03.1954, NJ 1954, nr. 575; Rb. 's-Gravenhage 14.03.1966, NJ 1967, nr. 37;
Rb. Haarlem 15.11.1966, NJ 1967, nr. 195 (toepassing Zweeds bewijsrecht op in Zweden voorgevallen

117



In het kader van privaatrechtelijk handelen geschiedt van oudsher het bepalen of
iemand minderjarig dan wel reeds meerderjarig is volgens de eigen nationale
wetgeving van de desbetreffende persoon.**° Veelal vindt op dit punt een vereen-
zelviging plaats met het bezit van een bepaalde nationaliteit. Hierbij dient evenwel
direkt te worden aangetekend dat, wat dit betreff, de ene Nederlander de andere
niet is. Als gevolg van het uiteenlopen van de leeftijdsgrenzen voor meerderjarig-
heid in het Nederlands Burgerlijk Wetboek en de beide Burgerlijke Wetboeken in
de andere delen van het Koninkrijk bestaat hier verschil.'"' Wel geldt in het
gehele Koninkrijk de regel dat de meerderjarigheid voor de desbetreffende leeftijd
intreedt in het geval van het aangaan van een huwelijk door een minderjarige. Alle
drie vigerende Burgerlijke Wetboeken kennen namelijk deze regel.

AI geruime tijd is de tendens merkbaar dat, voor wat betreft sommige deelgebieden
van het personen- en familierecht, de nationaliteit als aanknopingspunt in het
internationaal privaatrecht in gewicht afneemt.*" Haandrikman constateert in
1981 dat dit verminderd belang niet lijkt te gelden voor de volgende onderwerpen:
de naam/" handelingsbekwaamheid, huwelijksbevoegdheid, curatele en afstam-
ming.*** :

Buiten het terrein van het internationaal privaatrecht is eveneens, althans in
Nederland, sprake van een verminderd belang van de nationaliteit als aanknopings-
punt. Binnen de Nederlandse rechtsorde streeft de nationale wetgever naar een
vermindering van het aantal gevallen waarin het Nederlanderschap een bepalende
factor voor de toekenning van rechten en plichten is/*' Dit streven naar een

4 7 9 ^ - . V .•: , .

fcitelijke handeling waaruit bcwecrd rechtsgevolg voortvlocit). HR 06.12.1991, NJ 1992, nr. 669,
m.nt. JCS (zie de besprcking van deze uitspraak door Jessurun d'Oliveira in NJB 1993, p. 563-565).
Rb. Zutphen 23.07.1992, NJ 1993, nr. 279, met daarin de overweging: "aa/ig«j0/n«i moe/ wonfen dto
V. «i Mona (00* /foms nog,) <fc A/«fe/7a/idte na/iona/ff«/ 6ezi/fen." (Oudere) literatuur: Vriesendorp, p.
119-131.
"° Gcrver, p. 51 en 52; Jessurun d'Oliveira (I), p. 135; Kramers, p. 31; Sauveplanne, p. 30. Van
Rooij/Polak, p. 212, brengen hierbij een nuancering aan: "Qurjft'oru o/ag* are usua//y <fe/mnin«/wi
accorda/i« wi/A a person '5 na/iona/ /aw."
**' Meerderjarigheid wordt bereikt in Nederland op 18-jarige leeftijd (art. 1:233 BW), daarentegen op
de Nederlandse Antillen en op Aruba op 21-jarige leeftijd (art. 332 Boek I Burgerlijk Wetboek van de
Nederlandse Antillen en idem art. 332 Boek I Burgerlijk Wetboek van Aruba).
Dczc divergentic leidt Haak, p. 4, tot de vraag: "Ator HTMT rec/i/ motf a> AVaVr/a/uire recA/ff
W/voorfeeW«/ p«x>rd>/«i 0/ « n /9-./ari£e /yaWy'Jt »n AteoWtou/ ve/ft/i/verufc /4n<Aaa/j memfe/jang tf?'
Zie tevens Haak, p. 18-21. Vgl. voorts Rb. Alkmaar 31.03.1988, NIPR 1988, nr. 475.
*•* Cohen Henriquez, p. 66; De Groot/Tratnik, p. 12 en 28; Sauveplanne, p. 23; Van Rooij/Polak, p.
175 en 178. . , .J
«> Vgl. De Groot/Tratnik, p. 13. ' ''*?
*•* Haandrikman, p. 61. Slechts twee jaar later komt Geuzinge, HPS 1983, p. 92, met betrekking tot de
afstamming tot een tegenovergestelde conclusie.
«•» Ko Swan Sik, p. 15; Van Wissen, p. 70.
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vermindering in rechtspositionele verschillen tussen vreemdelingen en Nederlanders
vindt zijn basis in het minderhedenbeleid dat de regering sinds het begin van de
jaren tachtig heeft ontwikkeld/** Als voorbeeld hiervan geldt de herziening van
het kiesrecht. Sinds 1985 kunnen niet-Nederlanders die minimaal 5 jaar in Neder-
land verblijven actief en passief kiesrecht uitoefenen op gemeentelijk niveau.*"

Dit streven om in moderne regelgeving steeds minder bij de toekenning van
rechten of bij de oplegging van plichten de nationaliteit als bepalend element te
noemen, mag de veronderstelling wettigen dat de instanties die hebben te oordelen
over de betreffende rechten of plichten in steeds mindere mate zullen worden
geconfronteerd met de vraag naar de nationaliteit. Dit laatste geldt evenzeer voor
de rechterlijke macht met betrekking tot de rechtspleging in internationaal privaat-
recht. De hier beschreven ontwikkeling heeft mijns inziens naar alle waarschijnlijk-
heid tot gevolg dat in de toekomst de "/>np//c/>te vasmW///i#.s7>roc«/Mre.s", mis-
schien niet in hoeveelheid, maar wel in verscheidenheid zullen afnemen.

In paragraaf 1.2.1 zijn in beperkte mate de kritische kanttekeningen naar voren
gekomen die in het verleden zijn geuit ter zake van het ontbreken van een recht-
streekse nationaliteitsactie. Vanwege de versnipperde beoordeling van het bezit van
de Nederlandse nationaliteit door betrekkelijk veel rechterlijke instanties alsmede
administratieve instanties werd in de literatuur het voor niet onmogelijk gehouden
dat rechtens vergelijkbare gevallen toch nationaliteitsrechtelijk verschillend zouden
worden beoordeeld. In 1932 ontlokt het veelvoud aan procedures waarbinnen het
Nederlanderschap aan de orde kan komen Huart de opmerking: "£r fcey/aar /«>/ rfe
m/n$/e waarborg voor ee/i ««//br/ne /oepa&H/zg va« rfg wef/e/i op /ief Aterftfr/amfer-
jc/wp en op to Ateder/a/ufrc/j o/ufenftza/uc/tap. "*** Met deze opmerking indiceert
Huart naar twee beginselen in het recht die mogelijkerwijs als gevolg van zodanige
regelgeving in de knel kunnen komen: de rechtseenheid en de rechtsgelijkheid.

Vervolgens is in paragraaf 1.2.2 gebleken dat de wetgever, na lang aarzelen, de
wenselijkheid van een zoveel mogelijk eenvormige toepassing van de wetgeving
inzake de Nederlandse nationaliteit heeft onderkend. De realisering van wetgeving
die een zo eenvormig mogelijke toepassing stimuleert, is een onverminderd streven
geweest bij de ontwikkeling van de Rijkswet op het Nederlanderschap.^

^ Zie Hcijs (II), p. 235 en Van den Bedem, p. 114.
Zie an. 130 Grondwet jo. art. 10 Gemeentewet alsmede art. 130 Grondwet jo. art. B3 leden 2 en 4

Kicswet. Vgl. ABRS 08.04.1994, AB 1995, nr. 197, m.nt. S.E. Zijlstra.
~ Huart, NJB 1932, p. 404.
** Vgl. Bijl. II. 1981, 16947, nrs. 3-4, p. 20 en 21; Bijl. II. 81-82, 16947, nr. 6, p. 21; Bijl. II. 82-
83, 16947, nr. 7, p. 32; Bijl. II. 83-84, 16947, nr. 10, p. 13.
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ffoo/dr/ufc 2

Vanuit het perspectief van de nagestreefde rechtseenheid is het interessant orn
met betrekking tot de "/wjp/fc/ete rayttte////ig.spr0C£dwre.s" te bezien in hoeverre de
tot vaststelling geroepen instantie zelfstandig over de nationaliteit beslist dan wel
ter zake bijstand kan, of zelfs moet, inroepen van andere (overheids)instanties die
meer gespecialiseerd zouden zijn op het gebied van het nationaliteitsrecht. Het
blijkt dan dat, wat de zoeven bedoelde juridische ondersteuning aangaat, artikel 20
RWN, als gevolg van het bepaalde in de leden 1 en 2, een duidelijke tweedeling
kent.

Artikel 20 lid 1 RWN geeft rechterlijke instanties, die tijdens een geding worden
geconfronteerd met onzekerheid inzake het bezit van de Nederlandse nationaliteit,
de bevoegdheid zieh tot de minister van Justitie**' te wenden ten einde over het
kwestieuze Nederlanderschap een advies te verkrijgen.'"' Naar mijn mening staat
een zodanige adviesaanvrage ook open voor de rechtbank te Den Haag in het kader
van een procedure volgens artikel 17 RWN."^

In artikel 20 lid 2 RWN is aangaande een zelfde onzekerheid met betrekking tot
het wel of niet bezit van de Nederlandse nationaliteit, maar dan ditmaal niet in een
gerechtelijk procedure maar tijdens een administratieve beroepsprocedure*'" voor
de instantie die oordeelt in administratief beroep de verplichting geschapen een
advies aan te vragen bij de minister van Justitie.'"* Op deze verplichte advisering

"° Beide leden van art. 20 RWN wijzen de minister van Justite aan van het deel van het Koninkrijk
waarin de betreffende procedure plaatsvindt.
«*' Bijv. ABRS 27.07.1994. AB 1995, nr. 36 (verlies Nederlanderschap ingevolge art. 5 lid 2 TOS);
Rb. Amsterdam 28.11.1994, MR 1995, p. 80, ter tcrechtzitting oordeelt een "«fedboufige", ambtenaar
van het min. van Justitie, dat de verdachte de Surinaamse nationaliteit bezit, waarop de rechtbank dit
oordeel overneemt. Ahmad Ali/KIip, MR 1995, p. 82 en 83, zijn (mi. terecht) zeer kritisch over de
onderbouwing van het desbetreffende nationaliteitsoordeel en het feit dat de rb., in plaats van het
relevante ontbreken van de Nederlandse nationaliteit vast te stellen, het bezit van een vreemde
nationaliteit, de Surinaamse, vaststelt. (Het door de rechtbank niet-ontvankelijk verklaarde openbaar
ministerie is in hoger beroep gegaan. Ook het gerechtshof oordeelt dat de Nederlandse strafwet niet op
de verdachte van toepassing is omdat hij de Surinaamse nationaliteit heeft).
** Al zal een zodanig verzoek tot advisering in de praktijk wel niet (snel) voorkomen. Niettemin had,
volgens mij, de rechtbank deze optie heel goed kunnen volgen om (indien dat louter het beoogde dod
was geweest) op deze wijze de visie van de minister van Justitie op bij de rechtbank aanhangige zaken
te verkrijgen. Zie het behandelde in par. 2.4.2.1. Een voordeel voor deze weg via artikel 20 RWN zou
voor de rechtbank zijn geweest dat een advies ex art. 20 lid 1 RWN (indien gevraagd) moet worden
gegeven, terwijl een, via art. 429f Rv opgeroepen, belanghebbende niet verplicht is te verschijnen.
Evenwel: zoals uit par. 2.4.2.2 is gebleken, was het motief voor het oproepen van de Staat niet zozeer
gelegen in dc wens de visie van de minister tc vernemen als wel om het de Staat mogelijk te maken
tegen dc beschikking cassatie aan te kunnen tekenen.
*" N.B. derhalve weer niet in een administratieve bezwaarschriftproccdure.
'** Door Zilverentant, B&R 1994, p. 142, wordt als voorbeeld van een verzoek om advies ingevolge
art. 20 lid 2 RWN het verzoek in 1987 door de Raad van Beroep in een AOW-geschil tussen de Sociale
Verzekeringsbank en een justitiabele genoemd. M.i. betreft het i.e. echter een verzoek om advies op
grond van art. 20 lid 1 RWN, aangezien de Raad van Beroep een rechterlijke instantie is (geweest; de
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is voor Nederlandse*" bestuursorganen de op 1 januari 1994 in werking getreden
afdeling 3.3 betreffende adv/smng van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing.

Instanties die geen rechterlijke instantie noch een bestuursinstantie oordelend in
administratief beroep zi jn/" schijnen, wat de advisering door de minister van
Justitie aangaat, intussen buiten de boot te vallen. Naar mijn mening doen deze er
zeker goed aan de minister advies te vragen indien zij worden geconfronteerd met
een onzekerheid inzake de uitleg en de toepassing van het nationaliteitsrecht/**
maar zij zijn daartoe niet door de Rijkswet op het Nederlanderschap gelegitimeerd
of veiplicht/"

Het is eigen aan het karakter van een advies dat de geadviseerde niet verplicht is
het op te volgen. Al is een oordeel van de minister vanzelfsprekend van gewicht,
aan het advies behoeft niet een doorslaggevende betekenis te worden toegekend
door de rechter of het orgaan dat oordeelt in administratief beroep.'"" In het
geval dat (in Nederland) een in administratief beroep oordelend bestuursorgaan wil
afwijken van het advies van de minister is dit orgaan sinds de inwerkingtreding van
de Awb gehouden in de beslissing de redenen op te nemen voor het niet volgen van
het advies.'"'

Beroepswet is in het kader van de herstructurering van het administratief procesrecht ingrijpend
gewijzigd).
*" De Algemene wet bestuursrecht geldt alleen in Nederland. Voor Antilliaanse en Arubaanse organcn
handelend in administratief beroep geldt afd. 3.3 Awb niet. Zie Bijl. II. 92-93, 23252, nr. 3, p. 2.
** Zie voor commentaar op afd. 3.3 Awb: Van der Vlies, Handboek Algemene wet bestuursrecht;
Zoontjens, Commentaar Algemene wet bestuursrecht.
'" Vgl. in het kader van toepassing van de RWN de in par. 2.2.2.1 behandelde jurisprudence van dc
Hoge Raad.
'* De uitleg van de Rijkswet op het Nederlanderschap, maar evenzeer de uitleg van de wat verlies- en
verwervingsgronden betreft aktueel blijvende oudere wetgeving aangaande het Nedcrlanderschap (zie
Van den Blink, p. 18; De Groot/Tratnik, p. 39 en 40) is niet altijd even gcmakkelijk te volbrcngcn aan
de hand van alleen de wetgeving. De uitleg van de, bijzonder vaak in het spei zijnde (vgl. Van den
Blink, p. 22), Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname spant
wat dit aangaat helemaal de kroon.

Deze adviesaanvrage kan mijns inziens worden beschouwd als een uitoefening van het recht van
petitie (art. 5 Grondwet). Vgl. T. Koopmans, p. 252; Kortmann, p. 76-78; Van Wissen, p. 79 en 80.
Ten aanzien van een petitie ontbreekt een verplichting tot beantwoording, maar Riezebos meldt in zijn
proefschrift dat in de praktijk op de meeste verzoeken een reactie komt. Zie Riezebos, p. 98, 110, 119,
120 en 151. Vgl. tevens Zoontjens, p. 3.3.1-4: "OoJfc zonder weMe/y*e ^romiftog A«/ i een oertKurjor-
£aan de oevoegd/ieid om a / v i a fe vra^CTi, w w w w nef meen/ da/ A« ze/f nief voWof/i^^ /n 5/aa/ i$ o/n
«/evanre/eiren en owuranAg/ifd«n op verannvoorrfe wyze vas/ /e j/e//en en /e fteoorrfe/en."

Vgl. Boeles, p. 213, die het vreemd lijkt te vinden dat een hierarchisch lager gcplaatste instantie niet
gehouden is het oordeel van de minister over te nemen.

Art. 4:20 Awb luidt: '/ruften «er ÄMmurrorgaan een ft«di/**jng gee/r d/e q/W(/fo van een jfcraenfens
/y* me/ A« oog daarcp w//gefcracn/ adwef, wwrf/ zutts mer de redenen voor de

- •
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Met de regeling in artikel 20 RWN aangaande de advisering door de minister
van Justitie zien we een zeer zwakke neerslag van de wens om te komen tot
eenvormige interpretatie van de bepalingen inzake het Nederlanderschap. Dit
bescheiden resultaat heeft Van den Blink aanleiding gegeven artikel 20 RWN zelfs
te omschrijven als een "topm/drfe/".** Het blijkt dat alle instanties in wezen
zelfstandig over de nationaliteitsrechtelijke kwestie kunnen beslissen. Het al of niet
(verplicht) aangevraagde advies is slechts een leidraad en bindt geen van de
instanties. Hoewel het advies derhalve niet bindend is voor de aanvrager ervan,
verwacht Jessurun d'Oliveira dat "m <fe proA:/(/A: we/ e/i/'ge regM/ere/ttfe werib/ig"
van de advisering zal uitgaan.*" Nu onlangs door de Algemene wet bestuursrecht
verplicht is gesteld dat een bestuursorgaan, dat met zijn besluit afwijkt van een op
grond van een wettelijke verplichting aangevraagd advies, in het desbetreffende
besluit de reden vermeld waarom de afwijking plaatsvindt, is wellicht nog meer
conformiteit aan de adviezen te verwachten.

2.S.3./ //wtorüc/j overz/c/i/

De wetgever heeft, in het reeds bovenvermelde streven naar een zo eenvormige
uitleg van de regelgeving inzake het Nederlanderschap, in het verleden ruim
aandacht geschonken aan de vraag of voor r^cA/er///A:̂  instanties een algemene
verplichting zou moeten worden ingesteld om bij twijfel aangaande het bezit van
het Nederlanderschap over te gaan tot het inwinnen van advies inzake de interpreta-
tie van de nationaliteitsrechtelijke bepalingen. Het gaat hierbij in wezen om de
vraag of het aan de rechter in een "/mp//c/ete vayme//mg$/?/-0c«/Mre" moet (en kän)
worden overgelaten om zelfstandig over het bezit van de Nederlandse nationaliteit
als prealabele vraag te beslissen dan wel of de rechter een andere (ter zake meer
deskundig geoordeelde) instantie dient in te schakelen.

Uit de onderscheidenlijke departementale ontwerpen** inzake regeling van de
rechterlijke vaststelling van de nationaliteit blijkt dat aanvankelijk het idee is
geopperd om rechterlijke instanties in een aanhangig geding de mogelijkheid te
bieden bij een hogere rechter een bindende beslissing inzake het Nederlanderschap
van een betrokkene te verkrijgen. In het ontwerp uit 1956 namelijk, is de Neder-

q / y g in <fc mo/ivwrng iwwM." Het ligt in de bedoeling dat met ingang van 01.01.1997 art. 4:20
Awb wordt vervangen door het nu nog wetsontwerp-artikel 3.6.5. Awb (afd. 3.7). Ontwerp-art. 3.6.5
Awb luidt: 7mft>n n« fcw/wurttvsaan « n fe«/««7 nwn/ <ta q/Sw/fa van « n mrt n« oo
*racnf«is HrtfWi/Jt voorrenn/? ui/gffrracni arfvi«, Hwrrf/ zufty mrt d* r«f«i«i voor rfe a/Wi/ih'ng in
morivrnng wnwM."
*" Van den Blink, p. 6.
*" Jessurun d'Oliveira. NJB 1983, p. 1309.
"»Zicpar. 1.2.2.
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landse rechter de bevoegdheid toegekend om bij nationaliteitsonzekerheid de
kwestie voor te leggen aan de Hoge Raad (art. 23 w.o.). De beslissing van de
Hoge Raad bindt de rechter die haar heeft gevraagd (art. 16 w.o.). Een analoge
regeling is voorzien voor de rechter in de toenmalige andere gebiedsdelen van het
Koninkrijk, met dien verstände dat de rechters aldaar eerst een "/tar/0/ia//fe/teu//wi/-
z/ng" verzoeken bij hun eigen hoogste rechter, waarna cassatie mogelijk is bij de
Hoge Raad in Den Haag. In dit wetsvoorstel wordt de beslissing inzake het
Nederlanderschap derhalve binnen de rechterlijke macht genomen. In de volgende
ontwerpen uit 1976 en 1981 ligt dat anders.

Nadat het bovenstaande idee was verlaten, werd in de volgende ontwerpen de
regeling opgenomen dat rechterlijke instances de verplichting kregen om in de
gevallen waarin het Nederlanderschap onzeker blijkt te zijn dienaangaande bij
bestuursinstanties een oordeel in te winnen. Het "voorortm^rp va/i flj/fawe/
votftfe////i£ va/i n/ewwe, a/gemene &epa///igert om/raif /ie/ Mftfer/a/uferycAa/j" uit
december 1976 legt de rechter de verplichting op de zaak te schorsen gedurende
een "/mp//a>/e vaytete///>ig.spr0c«/wre" bij een aan de dag tredende onzekerheid
over de Nederlandse nationaliteit van een partij. Vervolgens dient de rechter de
meest belanghebbende partij op te dragen de minister van Justitie om een (binden-
de) beschikking inzake het Nederlanderschap verzoeken.*' Het voorontwerp gaat
zodoende uit van een regeling waarin bij onzekerheid uitsluitsel aangaande de
Nederlandse nationaliteit altijd wordt gegeven door de minister van Justitie."*
Hier ziet men een centraliserende bepaling waaraan de doelstelling om te komen tot
eenvormigheid in de oordelen aangaande het Nederlanderschap ten grondslag heeft
gelegen. Daarenboven blijkt de competentie inzake het oordelen over het bezit van
het Nederlanderschap bij de uitvoerende macht te zijn gelegd.

Het bovenvermeld voorstel uit 1976 is door de regering ter advisering aan een
tweetal staatscommissies toegezonden. De geraadpleegde staatscommissie voor de
burgerlijke wetgeving uit kritiek op het voorstel.*" Een gelijkluidend bezwaar
verwoordt de commissie voor advies inzake Volkenrechtelijke vraagstukken.*'*

Ondanks de bezwaren van de staatscommissies is in het volgende wetsontwerp
uit 1981 de bepaling opgenomen dat indien "e/i/ge raster///*? m$fa/irt>" wordt
geconfronteerd met onzekerheid aangaande het Nederlanderschap deze instantie het
geding zou schorsen en een oordeel ter zake zou verzoeken aan de minister van

An. 21 lid 1 van het voorontwerp. Jessurun d'Oliveira becommentarieert de procedure uit dit
voorontwerp in NJB 1977, p. 597 en 598.

Met een beroepsmogelijkheid ingevolge art. 20 lid 5 w.o. op de Afdeling rechtspraak van de Raad
van State.

Bijl. H. 1981, 16947, nrs. 3-4, p. 50. De commissie spreekt in haar rapport van 9 december 1977
als oordeel uit: T e zwaar vzVw// rfe cown«5/> eve/we/ <fe ve/p//'cA///i£ om ZO'/J vart.rte///>ig 5/e«ft /e

*" « n />roc«ft«* am <te or<te ikomr.

Bijl. II. 1981, 16947, nrs. 3-4, p. 33.
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Justitie.*" En daarmee wordt de opzet uit het voorontwerp gehandhaafd." Ab
bekend uit paragraaf 1.2.2 is deze opzet van de vaststellingsprocedure evtnwel
onder druk van de Tweede Kamer gewijzigd in de huidige regeling, waarin sirake
is van de "ze//yfa/u//g£ vasme////ig5pr0c«/ure" bij de rechtbank te Den Haag :n de
"/mp//c/ete vayme//mg.spr0c«/Mres" voor hetzij een rechterlijke instantie, hetzj een
instantie oordelend in administratief beroep.

*" Art. 18 van het ontwerp. Bijl. II. 1981, 16947, nrs. 1-2, p. 5. Zk hierover Ahmad Ali/Klip, MR
1995, p. 83 en 84.
310 De Groot. losbl. uitgave Personen- en Familierecht, hoofdstuk 6 Rijkswet, aant. 1, p. 6-2.
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Hoofdstuk 3

Bewijsrechtelijke aspecten in het Nederlands nationaliteitsrecht

3.1 Inleiding

Naast aandacht voor de procesrechtelijke aspecten van de wijze waarop de vaststel-
ling van de Nederlandse nationaliteit op rechterlijk niveau geschiedt, benader ik in
dit boek de nationaliteitsvaststelling tevens vanuit een bewijsrechtelijk gezichtspunt.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het bewijsrecht dat van toepassing is op de
vaststelling van de Nederlandse nationaliteit. Schoordijk heeft ooit gesteld dat
slechts door middel van "mi voor/c/wre/irf ./wmprw<feH//eo/uferz00t" een nieuw
inzicht in het toepasselijk bewijsrecht kan worden verkregen.'" Deze Stelling kan
mijns inziens niet anders dan worden beaamd. Tevens geldt het vereiste van
jurisprudentieonderzoek uiteraard ook indien men, naast het huidige bewijsrecht,
ook het in het verleden toegepaste bewijsrecht wil beschrijven. Ook dan is onder-
zoek van rechterlijke uitspraken de enige weg.

In het navolgende wordt met het oog op het bewijsrecht en de bewijslastverde-
ling de op het terrein van de vaststelling van het bezit van de Nederlandse nationa-
liteit relevante rechtspraak besproken. Daarbij wordt ter inleiding eerst een
algemeen beeld geschetst van het civielrechtelijke bewijsrecht (paragraaf 3.2).
Paragraaf 3.3 omvat het bewijsrecht inzake het Nederlanderschap. Eerst komt de
(beperkte) aandacht aan bod die de wetgever heeft gehad voor het bewijsrechtelijke
aspect van het bezit van de Nederlandse nationaliteit (paragraaf 3.3.1). Daarna
wordt gefaseerd de nationaliteitsrechtelijke jurisprudence besproken. Er is in de
opzet van het onderzoek gekozen voor een chronologisch gefaseerde bespreking
van de rechtspraak. Deze chronologische fasering valt samen met de achtereenvol-
gende rechtsgangen die voor de vaststelling van het Nederlanderschap van groot
belang zijn (geweest). Het gaat daarbij achtereenvolgens om de rechtsgang op
grond van de Vreemdelingenwet uit 1849, de Vreemdelingenwet uit 1965 en de
huidige procedure op grond van artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap.
Tevens zijn de uitspraken gescheiden in zaken waar het betreft een beroep op
verwerving van het Nederlanderschap dan wel een beroep op behoud van het
Nederlanderschap. Daarom wordt in de tekst met twee categorieen gewerkt. Onder
categorie A is de rechtspraak opgenomen betreffende personen die een beroep

' Schoordijk, WPNR 1989, nr. 5937, p. 680. Vgl. Dijkstcrhuis-Wictcn (II), p. 9, die steh: "£/;
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gebonden aan bepalingen dienaangaande in de wet. '" Een ander aspect is dat de
rechter vrij is in de waardering van een bewijsmiddel.'" Slechts een enkel be-
wijsmiddel heeft onder het huidige recht dwingende bewijskracht (vgl. art. 184
leden 1 en 2 Rv en art. 188 Rv). Daarnaast is voor 66n middel wettelijk vastgelegd
dat de rechter het niet onder alle omstandigheden mag waarderen als zijnde van
normale "vrije" bewijskracht. Immers, de getuigenis van een partij-getuige kan, in
afwijking van de getuigenissen door andere getuigen, indien het gaat om "ooor
naar /e feewyztfn /e/7en geen bevvy's re Aare/i voorde/e opfev^ren, /enzy' de ver£/ari/ig
5fre£/ /er aanvM///ng va/j o/ivo/feüf/g bevvy's" (art. 213 lid 1 Rv). In de woorden van
Snijders betekent dit: "de par/y-ge/«zgen/.y to« we/mvaar s/eeds vo/fedig bevvys /en
/uzJe/e va/i d/e par/y cp/everen, moar j/ec/jw aa«vM//e«rf bevvy's (das w aanvM/7/ng
op a/uter ^ew//5ma/er/aa/, ,) /en guns/e va/i d/e par///'. ""*

Ook van groot belang is aandacht te vestigen op artikel 179 lid 1 Rv waarin
wordt vastgesteld dat ter fine van bewijslevering alle middelen zijn geoorloofd,
tenzij de wet uitdrukkelijk een bepaald bewijsmiddel voorschrijft.*" In het bijzon-
der in het kader van het in dit proefschrift behandelde onderwerp is hetgeen artikel
176 lid 1 Rv bepaalt met betrekking tot Ven recAwgevo/g dto me/ /er vr//>
torc/uM/flg van parryf/i 5/aa/" vermeldingswaard. Volgens dat artikel heeft de
rechter, ook bij niet of onvoldoende betwisting, aangaande een zodanig rechtsge-
volg altijd de bevoegdheid om bewijs van een Stelling te verlangen. Elders merkt
dienaangaande op: "O/ivoWoen^e /egmypraoA: o/ erite/im>ig to/i ec/i/er mW /e/rfen
/o/ een rec/itegevo/g oa/ n/e/ /er vrye ftepa/mg van par/yen 5/aa/. ""*

In het Nederlandse civiele proces heeft het begrip öewyzen inhoudelijk de
betekenis gekregen een feit of recht voldoende aannemelijk te maken ten overstaan
van de rechter.'*' Dit houdt, volgens Veegens/Wiersma, in dat bij de rechter
meer dan innerlijke overtuiging aanwezig moet zijn dat het te bewijzen feit zieh
daadwerkelijk heeft voorgedaan."" Daarentegen wordt uit praktische overwegin-
gen een volstrekte zekerheid over het feit of recht niet nagestreefd."' Asser
spreekt van: "een rede/Y/A:e ma/e van ztfArerneid f. ) o/n/ren/ ne/ öej/aan va/i

"* Vgl. Bockman (II), p. 38; Stein, NJB 1988, p. 387.
" Vgl. Asscr/Ancma/Vcrdam. p. 49; Dijkstcrhuis-Wictcn, p. 20; Mulder, p. 229; Van der Nat-
Verhage. p. 10; Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 10; Rutgers/Rach/Boon, p. 98; Schcltema, p. 99. Zie art.
179 lid 2 Rv.
** Snijders, p. 43. Vgl. Stein, p. 96.
*" Vgl. Snijders, p. 42; Verhagen-Maat, p. 45.
"• Elders, p. 6.
"* Vgl. Dijksterhuis-Wieten (II), p. 1; Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 7; Snijders, p. 40. In het administra-
tief proccsrecht geldt hetzelfde; Ten Berge/Tak, p. 134, spreken in dit verband van rafeliyjt« zoterAni;
vgl. Bolt, losbl. uitgavc bestuursprocesrecht, B3 7.2 ad 2.
'* Veegens/Wiersma, p. 49. Idem Asser/Anema/Verdam, p. 39.
*" Vecgens/Wicrsma, p. 47-49. Vgl. Asser/Anema/Verdam. p. 38-39; Asser (II). p. 14; Duksternuis-
Wictcn, p. 6; Polenaar. p. 54; Princen, p. 3-4; Scheltema, p. 35.

128



in

/ *^ Is datgene wat dient te worden bewezen inderdaad de rechter
in de juiste mate aannemelijk gemaakt, dan is het ten gevolge daarvan in het geding
een vaststaand gegeven.'"

in

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het toe te passen bewijsrecht, als deel van
het procesrecht, een vorm aanneemt welke passend is bij het type procedure.'"
In de verzoekschriftprocedure geldt derhalve bewijsrecht dat is afgestemd op het in
een zodanige procedure functioneren van een minder lijdelijke rechter.'"

In de jaren voor 1988, het jaar waarin het vernieuwde bewijsrecht in werking is
getreden, heeft als vaste regel gegolden dat het bewijsrecht zoals dat op dagvaar-
dingsprocedures van toepassing was, niet op verzoekschriftprocedures van toepas-
sing was."* Als grondslag voor deze vaste regel is in het verleden algemeen het
feit aangenomen dat, tenzij de wet anders voorschreef, beschikkingen op verzoek-
schrift niet behoefden te worden gemotiveerd.'"

De hoofdregel dat in verzoekschriftprocedures het algemene bewijsrecht niet van
toepassing is, heeft geen wijziging ondergaan bij de inwerkingtreding in 1988 van
de herziene artikelen 176-232 Rv."* Desondanks staan de algemene bewijsrechte-
lijke regeis niet helemaal buiten spei. Artikel 182 lid 1 Rv verklaart namelijk,
onder het voorbehoud dat de wet dienaangaande niets anders voorschrijft, enkele
artikelen uit de algemene bewijsrechtregeling van overeenkomstige toepassing in

Asser (II), p. 14. Ook Scheltema, p. 35, vcrwijst naar "e«i rafe/yifc* ma/e van zeterAWd". Idem
Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 7.
'" Asser (II), p. 13; Niessen-Cobben, p. 89.
"* Vgl. Schaafsma-Beversluis, p. 297, waar zij een opmerking uit de memorie van Antwoord bij het
ontwerp bewijsrecht aanhaalt. Er wordt in de memorie gesteld dat als alle rcgels van bewijsrecht van
toepassing zouden worden verklaard op de verzoekschriftprocedure, het karakter van de procedure zou
veranderen.
^ Vgl. Gras, p. 54; Zuidema, p. 84.
'" Vgl. Boekman, p. 114; Bosch-Boesjes, p. 162; Coops, p. 88; Funke, p. 215; Meijknecht, oratie, p.
11; Monte, p. 143; Rutgers/Flacti/Boon, p. 10; Scheltema, p. 3; Stein, NJB 1988, p. 390; Wesseling-
van Gent, p. 97; Vriesendorp, p. 96; Recht en regeis: p. 35. Siechte bij Asser/Anema/Verdam, p. 53,
vindt vermelding dat de gewone bewijsrechtregels wel van toepassing zijn op oneigenlijke (=contenticu-
ze) verzoekschriftprocedures, als voorbeeld worden daar genoemd procedures uit arbeidsovercenkomst.
Zuidema, p. 91 en 93, bepleit reeds in 1917 de toepassing van het gewone bewijsrecht in contentieuze
verzoekschriftprocedures (vgl. voetnoot 799). Ook in Recht cn regeis, p. 36, wordt een voorkeur
uugesproken voor de toepassing van het gewone bewijsrecht in contentieuze rekestprocedures.
^ Boekman, p. 115; Struycken, p. 36; Veegens/Wiersma, p. 64; Recht en regeis, p. 35.

Vgl. Bosch-Boesjes, p. 162; Dijksterhuis-Wieten, p. 9; Rutgers/Flach/Boon, p. 10, die weergeven
hoc in het voorontwerp bewijsrecht het voorstel is opgenomen het gewone bewijsrecht van toepassing tc
verklaren op contentieuze verzoekschriftprocedures. In het daarop volgende wetsontwerp is dit voorstel
« niet overgenomen; Wesseling-van Gent, p. 97.
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verzoekschriftprocedures. Het gaat daarbij om procesregels inzake getuigenverhoor,
deskundigenonderzoek, plaatsopneming en bezichtiging. Het betreff hier derhalve
bepalingen van formele aard die betrekking hebben op de wijze van bewijsleve-
ring."' Ook de artikelen 190 en 213 Rv zijn van toepassing verklaard, zodat
partijen in de verzoekschriftprocedure kunnen optreden als partij-getuige met de
daaraan inherente beperkte bewijskracht van de getuigenis.*"

Een ander belangrijk bewijsrechtelijk kenmerk bij verzoekschriftprocedures is, in
ieder geval voor procedures waarop artikel 429j Rv van toepassing is, dat de in een
verzoekschriftprocedure minder lijdelijke rechter zelf bepaalde personen kan
aanmerken als getuigen en hen kan doen oproepen te verschijnen.*" In dagvaar-
dingsprocedures mist de rechter de bevoegdheid zelf getuigen aan te wijzen.*"

De rol van de minder lijdelijke rechter bij verzoekschriftprocedures blijkt
eveneens uit het feit dat in die procedures de rechter voorbij mag gaan aan een
voldoende aanbod van de verzoeker, verweerder of belanghebbende bewijs te
leveren door getuigen. Ook een aanbod om tegenbewijs te leveren mag worden
gepasseerd.*"

Dijksterhuis-Wieten heeft vijf (in de rechtspraak gevormde) regeis betreffende de
bewijsvoering in verzoekschriftprocedures beschreven, waarvan de vrijheid in de
verdeling van de bewijslast en de vrijheid in de keuze van bewijsmiddelen*" naar
mijn oordeel wel de belangrijkste zijn.*"

De verschillen in het bewijsrecht tussen procedures die worden ingeleid met een
dagvaarding dan wel met een verzoekschrift zijn wel enisgzins te relativeren,
aangezien het de rechter in verzoekschriftprocedures van ouds vrij heeft gestaan en

"* Vcrschuur, p. 245. Idem Meijknecht, oratic, p. 11; Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 14; Schaafsma-
Bcversluis, p. 297.
'«• Vgl. Dijksterhuis-Wieten, p. 9. ' '
"' Vgl. Mcijknecht, oratic, p. 12; Verhagen-Maat, p. 51; Wesseling-van Gent, p. 97.
*** Vgl. art. 192 Rv. Dijksterhuis-Wieten, p. 80, over dat artikel: "De recA/erJfcon mW zW/df grtu/g«i
flanw//z«i." Rutgcrs/Flach/Boon, p. 243, eiteren uit de memorie van Antwoord bij het ontwerp
bewijsrecht: "D* vraag o/ Art vonn«, voor z o w /noge///&. ooit mag venwWcn wrtjte concrrte grtwigCT»
df recA/w uwirt /* Aor«j, «//>«/ in zowrr« iw«tt'g«id /e worden fc«j/jnvoorrf, dar df recA/er /'n zi/n

f* Arnn«t Jtan g*v«i da/ Ay Art we/iyWyit acA/ da/ ft«paa/d« perrone/» air grtu/gfn worden

"' Dijksterhuis-Wieten, p. 10; Meijknecht, oratie, p. 12.
** Een zelfde vrijheid len aanzien van de bewijsmiddelen geldt in dagvaardingsprocedures net zo goed:
art. 179 lid 1 Rv. Dc beperking uit art. 179 lid 1 Rv dat de vrijheid van bewijsmiddelen niet geldt daar
waar de wet een bepaald bewijsmiddel voorschrijfl of uitsluit, geldt naar mijn mening in beginsel ook
voor verzoekschriftprocedures. Evenwcl heeft de rechter in verzoekschriftprocedures vanwege het niet
toepasselijk zijn van art. 179 lid 1 Rv een mogelijkhcid om aan een zodanige wettelijke bepaling inzake
bewijsmiddelen te ontsnappen. Vgl. Meijknecht. oratie, p. 11 en 12. In het administratief procesrecht
zijn eveneens alle bewijsmiddelen toegclaten; vgl voetnoot 523.
*" Dijksterhuis-Wieten, p. 11. Dc dric andere regels zijn: vrijheid een bewijsaanbod niet te accepteren,
geen verplichting tegenbewijs toe tc laten en als laatste: geen motiveringsplicht voor interlocutoire
tussenbeschikkingen.
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ßen-i/srectoe/y*e aspecren I/I Art

ook heden ten dage nog vrij Staat het 'gewone' bewijsrecht analogisch toe te
passen."* Ook daarin heeft, naar de memorie van Antwoord stelt, het herziene
bewijsrecht geen verandering willen brengen.'" De beslissing over analoge
toepassing van het gewone bewijsrecht ligt bij de rechter.*** Uiteraard geldt
daarbij als uitgangspunt dat in alle gevallen de procedure dient te voldoen aan
beginselen van een behoorlijke procesorde.

Overigens laat het nieuwe bewijsrecht de rechter in dagvaardingszaken meer
vrijheid dan voorheen. Aangezien naar zijn oordeel weinig belangrijke verschillen
overblijven is Meijknecht van mening dat in verzoekschrift- en dagvaardingsproce-
dures wat betreft het bewijsrecht sprake is van een toenadering.*'

5.2.5 //*/ teif/yze/i va« /«/e/i e/i Ae/ ften'/yz«! va«

Uit de artikelen 176 en 177 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering blijkt dat
datgene wat aan bewijs onderhevig kan worden een (rechts)feit dan wel een
(subjectief)"° recht"' kan zijn. Hoewel artikel 182 lid 1 Rv niet uitdrukkelijk
artikel 176 Rv op verzoekschriftprocedures van toepassing verklaart, mag mijns
inziens worden aangenomen dat ook in zodanige procedures zowel feiten als
rechten aan bewijsvoering onderhevig kunnen zijn.

Voor een onderwerp als de vaststelling in rechte van een nationaliteit is het
interessant om op deze plaats even nadere aandacht te schenken aan de vraag op
welke wijze(n) een subjectief recht kan te worden bewezen. Aisdan kan antwoord
worden gegeven op de vraag of het mogelijk is het wel of niet bestaan van een
rechtsverhouding aangaande de Nederlandse nationaliteit (als absoluut en subjec-
tief" recht van publiekrechtelijke aard) bewezen te achten door middel van

"* Vgl. Meijknecht, oratie, p. 11; Schaafsma-Beversluis, p. 297.
"' Bijl. II. 1981, 10377, nr. 7, p. 13. Vgl. Hugenholtz/Heemskerk, p. 138; Rutgers/Flach/Boon, p. 11;
Verschuur, p. 245.
"' Bosch-Boesjes, p. 162; Rutgers/Flach/Boon, p. 11.
"' Meijknecht, oratie, p. 12.
"° Dijksterhuis-Wieten (II), p. 1; Hugenholtz/Heemskerk, p. 145; Niessen-Cobben, p. 89; Snijders, p.
41.

Rutgers/Flach/Boon, p. 79, tekenen aan dat het eigenlijk gaat om het bewijs van "j/rtV/ngen
aangaande de recAM&e/reJfciting m ge5cA/7". Vervolgens stellen zij dat het opnemen in de wet van de
term "recAttoe/refcfang" niet geheel gelukkig gekozen zou zijn, aangezien deze term "/>vy/W zo«
aben n / z « aa/i de moge/yfcAeid van Ae/ oen-i/s van een atao/uu/ recA/ »n geva//en, waarin n/ef
aan een dec/ara/o/re u/ttpraajt: vtwdf gevraaga"."

Vgl. Tonnaer, p. 159: "Äy een fufy'ecft'e/ rec/i/ « ^er a*e/?n»7/e jpraJte van een /weezya'/ge reentt/be-
fretting. £en ittfc/ectje/ recn/ is //nmers de aarwpraajt op de na/eving van een rec/i/ip//c/ir. £r « aan
V a t e van een (recn«Jp//c/i/ aan de ene tan/ en een rec/tf aan de andere *an/." En dezclfde autcur p.
163: "Suft/ec»'eve recA/en befreien de aanjpraail: van recA/jjui/ec/en op de na/ev/ng van recA/5p/«cA-
'CT. " De anonieme schrijver in HPS 1951. p. 4, stelt duidelijk: "Muio/io///«V Jfcan owircAreven worden
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sub a in zijn oorspronkelijke** versie dat Nederlander is: "Tier JW/id*** van
^ -A r̂z/y vaster, /left// /no«/er, /uzar a> /« arr. 7

** Dc eerste maal dat art. 2 sub a Wet Ned. 1892 wordt gewijzigd is in 1951 (met terugwerkende
kracht tot 27.12.1949). Daarna volgen wijzigingen in 1953 (met terugwerkende kracht tot 01.07.1893),
1962 en 1975. Zie de wetgevingseditie Schuurman en Jordens, deel 209 (1994), p. 138-140.
** De gcboorte van dit kind hoeft niet in Nederland plaats te vinden, aldus de regering in de memorie
van Antwoord; Bijl. II. 1891-1892, 130, nr. 5, p. 18. Ook heden ten dage is het aldus geformuleerde
regeringsstandpunt m.b.t. de derde-generatieregel geldend recht. Vgl. De Groot/Tratnik, p. 69.
*** Met ingang van 27.05.1953, (Stb. 233; met terugwerkende kracht tot 01.07.1893) vervangen door
het vereiste dat deze ouder tijdens de geboorte van de derde generatie "woo/uic/m'g" is in het door de
Wet Ned. 1892 bestreken territorium. Het geldingsgebied betrof vanaf 1893 tot 1949 alleen het
Europesc grondgebied; en vanaf 1949 ook in Suriname (tot 25.11.1975) en de Nederlandse Antillen
(sinds 01.01.1986 de Ned. Antillen en Aruba).
*" 7?//*" heeft de beperkte betckenis van "AWer/a/ui".

In de periode 1893-1949 is de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap alleen van
toepassing geweest in Nederland en heeft de voorziening voor derde-generatie Immigranten niet
gegolden in de loenmalige overzeese gebieden van het Koninkrijk. Bij wetswijziging in 1951 (Stb. 593)
wordt met terugwerkende kracht per 27.12.1949 (art. 5 van de wijzigingswet uit 1951) de derde-
generatieregel van kracht in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, aangezien "i/igezefenf
rf« /?//Jtr" wordt vervangen door "/ngezefwie va/j A/erfer/ano", van Suriname o/ van de A/eder/and!«
/4n//7/en" alsmede "/?(/*" door "ATon/nAryA:". Een uitzonderingsbepaling ten aanzien van Nieuw-Guinea
was noodzakclijk: in dat gebiedsdeel heeft de derde-generatieregel geen toepassing gevonden.

1838-1893: hct Nederlanderschap op grond van art. 5 BW (1838) valt toe aan de bevolking van
Nederland, Suriname, Curacao (hiermee werden de gehele Ned. Antillen aangeduid) en Indonesia.

1893-1949: De Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap uit 1892 is niet van kracht in
Suriname, Curacao en Ned.-Indie. Echter, vanwege het feit dat door de overgangsbepaling bij de Wet
Ned. 1892 wereldwijd (door de overgangsbepaling werden evenwel uitgezonderd de "in/ander* in
Afcder/andY<"n-/nd/e' en de daar re /ande me/ dezen ge/i/ifcgej/e/den") de art. 5 BW (1838)-Nederlanders
hct Nederlanderschap naar de Wet Ned. 1892 verwerven, behoudt de bevolking in "de We»" in
mcerderhcid hct Nederlanderschap. Op deze pcrsonen is derhalve van toepassing de Wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap. Als bekend, hanteert deze wet als hoofdbeginsel nationaliteits-
verkrijging via afstamming.

1927-1949: Voor velen in "de Wetf" is voor de nationaliteit primair de afstamming van een
Nederlander van belang; ergo de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap uit 1892. Voor
degene op wie de Wet Ned. 1892 niet van toepassing is, treedt in 1927 in werking de Wet houdende
regeling van het Nederlandsch onderdaanschap van niet-Nederlanders uit 1910. (Deze wet is van 1910
tot 27.12.1949 ook van kracht geweest in Ned.-Indie). De wet kent een tweede-generatieregel, d.w.r.
het onderdaanschap valt al toe aan het in Suriname of Curacao geboren kind van een immigrant. Tevens
is in de Wet uit 1910 nict de eis gesteld dat het kind geen andere nationaliteit bezit.

1949: De derde-generatieregel uit de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap uit 1892
wordt van kracht in Suriname en op de Ned. Antillen (zie boven). De Wet houdende regeling van het
Nederlandsch onderdaanschap van niet-Nederlanders uit 1910 wordt voor deze gebieden ingetrokken.
Ingevolge dc overgangsbepaling in art. 1 van de Wet van 21.12.1951, (Stb. 593) wordt het Ned.
onderdaanschap uit de Wet uit 1910 omgezet in het Nederlanderschap in de zin van de Wet Ned. 1892.
Bij het aldus van kracht worden van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap uit 1892 in
"de We«" verslechtert de nationaliteitsrechtelijke positie van immigrantenkinderen. (Van tweede-
gcncratieregcl ön het niet van belang zijn van een eventuele vreemde nationaliteit naar derde-generatie-
regcl £n het vereiste dat het kind indien geen verwerving van het Nederlanderschap zou plaatsvinden
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* <U/KC/«I in

re 0/u/em"/j«d/"/ige/r*"- rf/e ze// geboren w u/7 eene //i Art /W/Jfc wwie/ide*"
der, renzy Wz/te rffl/ Aer W/u/ a/i wwmaWzng /<?/ « n a ^ e r /a/u/"" fc/ioorr.""'
Het doel van dit artikel is tweeledig geweest. Door opname in de wetgeving van
deze bepaling is beoogd: "te voorAromen da/ fo/o/ite/i van vm»mdrt7/ige7i^ op aV/z

A/er /e /a/ide zowde/z gevesr/gd zzy/i, a& om car« ouo Aer fcewz/s van Art

Wat betreft het bewijsrechtelijke element is de Tweede Kamer in het Voorlopig
Verslag waarin is aangedrongen op opname van deze regeling zeer kortaf en tevens
niet geheel correct met de Stelling: "ßy aa/z/zemz/tg va/i de aa/i^^ev«
men £«/i/ien vo/sraa/z /nrt de getoorte va/i ftvee gestocA/en //i ^Wder/a/id te

Vele jaren daarna komt het bewijsrechtelijke element van deze regel andermaal
aan bod bij de behandeling in de Tweede Kamer van een wetsontwerp dat o.a.
beoogt de nadere vaststelling van artikel 2 sub a Wet op het Nederlanderschap en

anders staatloos zou zijn; zie tevens voetnoot 570). In 1962 is door tocvocging van art. 2bis Wet op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap deze verslechtering ten aanzien van Suriname ten dele
ongedaan gemaakt (Stb. 249, met een belangrijke overgangsbepaling voor personen geboren in
Suriname na 26.12.1931 en voor 01.10.1951; zie voetnoot 588). Voor degenen in Suriname cn de
Nederlandse Antillen die op grond van afstamming het Nederlanderschap bezitten, brengt de wctswijzi-
ging in 1951 geen verandering; voor dezen gold de Wet Ned. 1892 immers al.
*• Bedoeld onderscheid heeft bestaan uit: de wettige vader met Nederlandse nationaliteit, dc wctligende
vader met Ned. nationaliteit, de erkennende vader met Ned. nationaliteit en de ongehuwde moedcr met
Nederlandse nationaliteit die haar kind erkent. In 1893 bewerkstelligt art. 2 sub a derhalve dat het
Nederlanderschap van rechtswege wordt toegekend aan de boreling van cen wettige, wettigende. dan
wel erkennende vader zonder nationaliteit, dan wel van onbekende nationaliteit, die zclf is geboren uit
een in Nederland woonachtige moeder; alsmede van rechtswege toekenning aan het kind van de
ongehuwde, haar kind erkennende (zie ook voetnoot 618) staatloze vrouw, die zelf is geboren uit een in
Nederland woonachtige moeder.

*" Om nu uit te sluiten dat twee opeenvolgende geboorten die toevalligcrwijs in Nederland plaatsvindcn
de toekenning van het Nederlanderschap als rechtsgevolg zouden kennen, is bepaald dat beide
generaties, de eerste generatie (een grootmoeder) en de tweede (de "wgezrtCTi*" van art. 2 sub a Wet
Ned. 1892), in Nederland woonachtig (d.w.z. sinds enige tijd gevestigd) moeten zijn.

De beperking dat het kind om het Nederlanderschap te verkrijgen geen andere nationaliteit mag
hebben, is met ingang van 27.05.1953 (Stb. 233) vcrvallcn. Ondanks het tc dienaanzicn ontbreken van
enige overgangsbepaling wordt, enigzins onduidelijk is op grond waarvan, door de memorie van
Toelichting ervan uitgegaan dat het vervallen van deze beperking inzake het vcrwerven van het
Nederlanderschap terugwerkt tot 01.07.1893. Dit leidt bij de toepassing van de Wet Ned. 1892 tot de
fictie te handelen of deze beperking nooit heeft bestaan; vgl. Heijs, (II), p. 135.

' Zie Achterberg, p. 45.
Tot 1953 is het bereiken van dit doel vanzelfsprekend niet bevorderd door dc bepaling dat de derde-

generatieregel slechts van toepassing zou zijn in het geval dat vaststond dat het kind geen vreemde
nationaliteit bezat. Zie voetnoot 570. Volgens Heijs (II), p. 69 en 72, heeft de regeling (tot 1953) dan
ook weinig praktisch belang gehad.
"Bi j l . II. 1891-1892, 130, nr. 5, p. 18.

Bijl. II. 1891-1892, 130, nr. 4, p. 10.
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het ingezetenschap. De minister van Justitie, Mulderije, maakt in de memorie van
Toelichting met betrekking tot artikel 2 sub a Wet op het Nederlanderschap en het
ingezetenschap de volgende opmerking met bewijsrechtelijke implicaties: "Zsertvow-

rfa/ voor £ewi/ff va/i /ema/afr Me*ferfo/ufer.sc7u2p /trac/tfe/w voor/ne&fe
//i tfe rege/ fain worsen vo/stoa/i mer over /e /eggew ee« vo//«#g a/sc/ir/fl

-geen ejtfrac/ «//- Z(//I gefcwrte-afcte e/i rf/e va/i z(//i ouder.""'
In het nationaliteitsrecht is het evenwel niet ongewoon dat de feitelijke situaties

aanmerkelijk gecompliceerder zijn dan de hierboven aan de orde zijnde opeenvol-
gende geboorten op grondgebied waarop de generatieregel van toepassing is. Indien
de situatie daartoe aanleiding geeft, beinvloedt vreemd recht nogal eens het
resultaat inzake de Nederlandse nationaliteit. Geheel terecht is door Jessurun
d'Oliveira de volgende opmerking gemaakt: "De vartete////ig van Ae/

a/ va/i /ie/ oevvz/.y va/z a//er/e/ rec/ito/e/fe« rf/e rfee/j
rewortere/i, rfee/5 ooA: o/i^er

0/ vrmn*/e /n/erne rec/z/.""' Het is inderdaad een
feit dat het bewijzen en het vaststellen van het bezit van de Nederlandse nationali-
teit in sommige gevallen zeker niet een eenvoudige zaak i s . ' " In de literatuur en
in de praktijk is evenwel ook de constatering gedaan dat het verlies van het
Nederlanderschap in vele gevallen eveneens moeilijk is vast te stellen."*

In de gevallen dat in het kader van de vaststelling van de Nederlandse nationali-
teit tevens feiten die in het buitenland zijn voorgevallen aan de orde zijn, kunnen
deze feiten de vaststelling zeer gecompliceerd maken. In het Nederlandse internati-
onaal privaatrecht geldt inzake het bewijsrecht dat het formele bewijsrecht volgens
het eigen recht van de rechter (lex fori) verloopt, terwijl het materiele bewijsrecht
volgens de lex causae verloopt.*™

De Groot/Tratnik wijzen in 1986 op het feit dat het Nederlandse nationaliteitsrecht
geen specifiek eigen wettelijke voorschriften kent wat de bewijslastverdeling
betreft.'^ Met deze algemene constatering beslaan de auteurs zowel de nationali-
teitsvaststelling in de "z^//^a/i^/ge vö5ttte//z>igj/?r0cedMre" als de vaststelling in
"//np//c/ere vajwre//mg5procerf«rw". Ten einde een beeld te verkrijgen van een
eventuele bewijslastverdeling bij geschillen inzake het Nederlanderschap is het
onderhavige onderzoek naar nationaliteitsrechtelijke uitspraken waaraan een
bewijsrechtelijke dimensie zit, verricht. Om eventuele voor de bewijslast relevante

"* Bijl. II. 51-52. 2378. nr. 3. p. 1.
"* Jcsssurun d'Oliveira, AA 1986, p. 227.
' " Zic bijv. Boersma. Tijdschrift voor dc Politic 1939, p. 43-46. En voor een geval waarin iemand
volgens de regering "vrrmo«fWi/Jk 00* d« N«f*r/a/ufaf miriona/iVcj/" bezit: Bijl. II. 63-64, 7163, nr. 9,
p. 9.
" ' Spanjaard. p. 157; Valkhoff. RMTh 1932. p. 472, 480 en 481.
"* Kollcwijn. p. 22; Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 16 en 17.
"° Dc Groot/Tratnik, p. 130.
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i/i A«

lijnen te kunnen ontdekken, heb ik, als gezegd in paragraaf 3.1, de jurisprudentie
onderverdeeld in twee categorieen. In de eerste categoric categorie A, zijn de
uitspraken ingedeeld waarin het gaat om gevallen waarin de betrokkene stelt de
Nederlandse nationaliteit te hebben verworven. De tweede categorie, categorie B,
betreft uitspraken die betrekking hebben op personen die een beroep doen op
behoud van het Nederlanderschap door te steilen dat een verliesgrond voor het
Nederlanderschap niet van toepassing is.

In het hieronder verwerkte jurisprudentieonderzoek wordt tevens aandacht
besteed aan de inzake de vaststelling van het Nederlanderschap in het verleden
toegepaste verdeling van de bewijslast. Als gesteld in paragraaf 3.1 ga ik eerst in
op de bewijslastverdeling in "j'/wp//c/ete vaywr^////ig5/7rocerfMre5". Daarbij gaat het
om oudere rechtspraak en wel voornamelijk om procedures die zijn gevoerd in het
kader van Nederlanderschapsactie op grond van de Vreemdelingenwetten uit 1849
en 1965. Aan de hand van de bevindingen op grond van die oudere jurisprudentie
kan een beeld kan worden verkregen van de situatie van voor de inwerkingtreding
van de vaststellingsprocedure uit de Rijkswet op het Nederlanderschap. Daarna
komt, als gezegd, de rechtspraak op grond van de "ze//s/d/itf7g£ vayw^////j^5/;roce-
</«re" aan de orde.

Een van het bewijsrecht losstaand onderwerp is dat bij het vaststellen van het
bezit van het Nederlanderschap het in sommige gevallen voorkomt dat pas een
oordeel over het Nederlanderschap kan worden gegeven indien een voorafgaand
oordeel is genomen inzake het wel of niet bezit van een andere nationaliteit. De
vraag in hoeverre zekerheid dient te bestaan over het daadwerkelijk bezit van die
andere nationaliteit heeft meermalen aanleiding gegeven tot de vorming van
jurisprudentie. Aan deze jurisprudentie wordt in dit hoofdstuk ook aandacht
besteed. De hier naar voren gebrachte problematiek betreft in feite niet het
bewijsrecht, laat staan het bewijsrecht inzake de Nederlandse nationaliteit, maar
betreft, blijkens de jurisprudentie, de interpretatie van vreemd recht. Desondanks
heb ik gemeend in dit hoofdstuk voorbeelden uit deze jurisprudentie op te moeten
nemen, aangezien uit de jurisprudentie blijkt dat de kwestie van de bewijslastverde-
ling ten aanzien van het bezit van de vreemde nationaliteit daarvoor voldoende
interessant is.

3.5.2 Mi/f0«a//te/7s6es/«s/»£e/! vo/»a//W« tof 7967

Met betrekking tot de bewijslastverdeling is in 1953 door Van Sasse van Ysselt het
volgende uitgangspunt opgesteld: M/s d/gemene rege/ ge/d>, da/, van Aem, d7e
Afefe Aee/r verfcregen, /z/ef gevergd" £a/i worrfe/i, dar /*// tevw/ze

te Ae£fce/i vertore/i. Wife de door
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van Ate<fer/a/Kferyc/zö/? zo« w///e/i te/wwte/i, za/ /te/ rec/jw/<?// /j£&£en aa/i

Bij een nadere beschouwing blijkt dat met dit citaat bovenal gevolg wordt
gegeven aan de bewijsrechtelijke regel volgens welke de bewijslast wordt verdeeld
op grond van het adagium: "vv/e s/e//, £evw/yf ".***

Ook bij andere auteurs is de aldus door Van Sasse van Ysselt ingeroepen
verdeling van de bewijslast te vinden. Bovenal in het geval dat de nationaliteits-
vraag opkomt in een civiel geding acht de literatuur de bovenvermelde bewijslast-
verdeling van toepassing.'" Maar ook met betrekking tot strafzaken levert, voor
zover het de vraag naar de bewijslastverdeling inzake het bezit van de Nederlandse
nationaliteit betreft, de literatuur noch de jurisprudence een andersluidende
conclusie op. Wel steh Mannoury dat, indien het Nederlanderschap van belang is in
een strafzaak, de bewijsvoering voor wat betreft de nationaliteit niet is gebonden
aan de bepalingen inzake strafrechtelijke bewijsvoering.***

In de bovenvermelde uitspraak door Van Sasse van Ysselt valt, naast de verwij-
zing naar de regel "vv/e ste//, £ew(/.sf", evenzeer een tweede regel te lezen. Bij deze
tweede regel gaat het niet om de verdeling van de bewijslast, maar gaat het om een
regel die duidelijk stelt wät moet zijn bewezen, wil verlies van het Nederlander-
schap kunnen worden aangenomen. De aldus bedoelde regel houdt dan het volgen-
de in: indien iemand ooit het Nederlanderschap heeft verkregen, dient te worden
uitgegaan van het behoud van het Nederlanderschap zolang niet het rechtsfeit is
bewezen ten gevolge waarvan het Nederlanderschap verloren zou zijn gegaan.
Anders geformuleerd: het bovenstaande leidt tot de stelregel dat van het behoud
van het Nederlanderschap dient te worden uitgegaan, tenzij een rechtsfeit waaraan
het verlies is gekoppeld, is bewezen. De hier weergegeven stelregel op het gebied
van het (Nederlandse) nationaliteitsrecht wordt in de volgende paragrafen van dit

"' Van Sasse van Ysselt, HPS 1953, p. 56.
** Hetgcen het uitgangspunt vormt in de theorie over bewijslastverdeling die de objectiefrechtelijke
theorie wordt genoemd. Dijksterhuis-Wieten, p. 31, legt deze theorie als volgt uit: Va/ eilte party de

van Ae/ oes/aan van de /«7m, »vaarvan Art ooy'ec/ieve recA/ Art rfoor Aaar w
recA/sgevo/g a/hanfo/iy* Aee/t ^«/eW." Door te benadrukken dat "a//«n de /«7en tvaarwor een pam;
jfWp//c/ir Ziert?", dienen te worden bewezen door die partij wijst Asser (II), p. 45, erop dat de zegswijze
"H>I> J/W/, ftfwjy'i/" in feite te simplificerend is.
*" Mannoury, p. 167: "Daarbiy W((/t Art aan pa/nym overgf/a/CT», A«n 5/W/in^en in geva/ van

i. *; Septer/Schouten, p. XVIII: "Zo za/ degene, dj> ro«to/jng verjoefa om
o/ rcgm vrrmi/iaVn/ /an>/ /e proced^rfn, /CT genofgen vwn df feurger///'^ recn/er ntortf«

da/ Ay A/ira>r/ander «. £cA/er za/ />mand. di> /n « n dviWe procedure wrzodtf, da/ de mendf
b Y7¥rtndrt7ng :«tern«d 5/W/, mö«en aa/i/on«i, da/ deze de A'fdirrtandje na/iona/i/ei'/ n/e(

zi/." Dit laatste is ook gcstcld door Kan, p. 87. Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 17.03.1959. NJ 1959, nr.
656, dat overwcegt in een echtscheidingszaak: "da/ de recA/er a£r fcjy zuit een vordenng »vord/ ges/eW
Ae/ iwor zyne fcevwegdAei'd nod/'ge /ei/, da/ fceide pp. Neder/ander zyn. gerecA/igd en ze//5r verp/zcA/ iJ
de ewende party op /e dragen de yuw/Ae/d van die j/e//ing aan /e /onen, indien er wor Aem gegronde
reden is danraa/i /e nvy/e/en; f. ;."
*•* Mannoury, p. 168.
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hoofdstuk door mij aangeduid met "ae co/irinufri/tgjprcju/n//?" als werkbegrip. Op
de vraag echter, wie ten aanzien van het bewuste rechtsfeit de bewijslast draagt en
waar derhalve het bewijsrisico ligt, wordt evenwel met deze regel geen antwoord
gegeven.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft Van Sasse van Ysselt zijn bovenstaande
uitspraak gedaan naar aanleiding van een aantal uitspraken die enige jaren eerder
door de Hoge Raad zijn gedaan.'*' Daarbij gaat het in meerderheid om uitspraken
op grond van artikel 20 Wet toelating en uitzetting van vreemdelingen uit 1849,
alsmede om een enkele uitleveringszaak en een Kieswetzaak'**; procedures der-
halve van sterk administratiefrechtelijke inslag. Niet alle zaken die Van Sasse van
Ysselt noemt, zijn bewijsrechtelijk interessant. Op enkele bewijsrechtelijk wel
interessante uitspraken wordt in het navolgende uitgebreider ingegaan, de uitspra-
ken die bewijsrechtelijk niet interessant zijn gebleken, zijn terzijde gelaten.
Daarnaast is ook latere, voor de bewijslastverdeling relevante, jurisprudence tot
1967 opgenomen.

3.5.2/ yurwpri«/en//e ca/egor/e i4: Zteroep op venverv/wg vo« /»

3.3.2.1.1 HR 28 Oktober 1952

Car. i4. u/ti/?r. /. CayKS&e.sc/!n/vmg. Itovi/r aoor müftfe/ van 6«i7 van

Het bewijs van het Nederlanderschap kan vooral moeilijk zijn voor personen wier
familie reeds generaties niet (meer) woonachtig is in het Koninkrijk. Bij opeenvol-
gende geboorten buiten de gebieden waarin voor het Nederlandse nationaliteitsrecht
de verkrijging op grond van langdurige vestiging mogelijk is*" (geweest),'**
zijn deze personen volledig afhankelijk van nationaliteitsverkrijging via afstamming

'" De auteur geeft niet als zodanig aan uit welke informatiebron(nen) hij zijn bewijslastverdelingsregel
induceert, maar bespreekt verderop in zijn artikel wel deze destijds recente uitspraken.
"* Vgl. par. 2.8.2.
'" Dit betreft dan Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba.
** Zie voor verwerving van het Nederlanderschap in Suriname via de "tweede-generaticreger uit de
Wet 1910 hierbovcn voetnoot 567. Sinds het van kracht worden van de Wet Ned. 1892 in Suriname op
27 december 1949 heeft daar tot 25.11.1975 de derde-generatieregel uit art. 2 sub a Wet Ned.
gegolden. Maar tevens is sinds 01.10.1962 art. 2bis Wet Ned. 1892 van kracht. Art. 2bis Wet Ned.
1892 bevat voor Suriname een tweede-gcneratieregel. Op grond van art. 2bis Wet Ned. 1892 vindt
verwerving van het Nederlanderschap plaats: "(. ^door Art »n 5«n>KW7î  geboren fand van een «ydenj
de gefoorte aMaar wonende vader o/ /noerfer. fty nrt teraten van rfe /ert7»yd van een en nW/ift'g y'aar,
indien nef fand ne/ fand ^edurende een onn«dde////)fc daaraan voora/^e^aan f/ydvaJfc van dne yaren i«
Suriname woonp/aa/j o/ noo/dverfc/y/ nee/7 genad." Art. 2bis Wet Ned. 1892 is vervallen per
25.11.1975. Al met al kan worden gesteld dat Suriname een tweede-generatiercgel heeft gekend van
1927 tot 1975.
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van een Nederlander. Vanuit bewijsrechtelijke optiek betekent dit dat de desbetref-
fende personen over een belangrijk bewijsmiddel niet kunnen beschikken. Immers
voor hen komt de mogelijkheid om door middel van het tonen van opeenvolgende
geboorteakten een beroep te doen op de derde-generatieregel^' niet aan de orde.

E6n van de door Van Sasse van Ysselt genoemde zaken betreft een uitspraak
inzake een voorgenomen uitlevering aan Indonesien* Als beletsel voor zijn uitle-
vering doet de betrokkene'" een beroep op het bezit van het Nederlanderschap.
Zou het de gang van zaken zijn dat primair de betrokkene moet kunnen waarmaken
ooit op enigerlei wijze het Nederlanderschap te hebben verworven, dan zou de
betrokkene (geboren 1919) in deze zaak een harde dobber hebben gehad. Zijn
familie woont al generaties in Turkije. De vraag is derhalve gewettigd of de
betrokkene wel afstamt van een voorvader die ooit het Nederlanderschap ingevolge
artikel 5 BW (1838) heeft verworven.*" Deze vraag blijkt i.e. niet eenduidig te
beantwoorden, zodat de exacte venvervingsgrond van het gepretendeerde Nederlan-
derschap niet is bewezen. Toch beslist de Hoge Raad dat de man in kwestie in het
bezit van de Nederlandse nationaliteit is. Dit wordt gebaseerd op uit "<fe arcA/even
vow Ae/ Comw/aaf-Generaa/ /e /yran/ju/" afkomstige informatie waaruit het Neder-
landerschap van klagers grootvader en vader blijkt.*" Dezen hebben altijd binnen
de daarvoor wettelijk gestelde termijn aldaar een verklaring tot behoud van het
Nederlanderschap afgelegd."* Als gevolg van een daartoe strekkende opdracht
aan de Nederlandse ambassade in Turkije van de kant van de minister van Buiten-
landse Zaken zijn deze gegevens verkregen. Aan de hand van deze door respectie-
velijk klagers grootvader en vader afgelegde en in de consulaire registers inge-
schreven verklaringen komt de Hoge Raad tot de constatering dat de (Nederlandse)
overheid het Nederlanderschap van de desbetreffende voorouders steeds heeft
erkend.

Reeds op grond van de bovenstaande feiten steh de Hoge Raad dat dit alles:
f.-.-J oo£ yWrfer/anrfer w, aangez/e/i A/y /w z(/n 27,yte yaar Art

n/ef Â e/fr ver/oren wege/u een der /«r«i , weZite <fe wer afr
va« ZM/A: een ve/7i« o/moim/." Aanvullend noemt de Hoge Raad nog dat

het Nederlanderschap van de betrokkene tevens blijkt uit het feit dat hij als
dienstplichtig is opgeroepen voor Nederlandse militaire dienst. En afsluitend stelt
de Hoge Raad: T«u/ofte z(/ epgemeritf, <faf rf^ ^Wrfer/a/uise / ?^m/ i^ er 5/eedly vo/i

"* Of de twccde-gencratiercgel van de uit 1910 daterendc Wet houdendc regeling van het Nederlandsch
ondcrdaanschap van niet-Nederlanders. . .
"" HR 28.10.1952. HPS 1952. p. 133.
'" Vgl. par. 2.8.2 (i.h.b. voetnoot 474).
'** Vgl. De Groot, p. 125. . «
"' Vgl. Jockes. p. 20 en 21.
"* Deze verklaring betreft art. 7 aanhef sub 5 Wet Ned. 1892. Verlies van het Nederlanderschap kon
worden voorkomen door tijdig een verklaring af te leggen. Een zodanige verklaring diende om de ucn
jaar te worden herhaald.
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w. da/ (.... J Ö& Ate/er/a/ater moe/ uwtfe/t aa/igeme/vt/. Z«//ts uwd

va/i een de.sfte/reö'e/tt/e vraag z(//ierz(/Vfa.
0venvegem/e voortt da/ tfeze gegeve/w ooA: m de ovmge s/KÄ/cen va/i /ie/

vmden, /env//7 me/ M/&/ van ewge o/ny/a/id/g/i«V/ waarw/7 zow
z(/n A/ierfer/a/i^^r^c/K^ zo« Zieöö^n ver/ore/i, zcw/or /J^

f. J « Afec/er/anrfer e« da/ <fe We/ va« 6 i4pr/7 7S75 S/aa/^/at/ 6<5
op /î m me/ va^ /oepasj /^ w. "*** ••.- •-•--—-'S-'v-c, •; - » ,

Deze uitspraak wordt in de literatuur wel aangehaald ten behoeve van de Stelling
dat het Nederlanderschap ook door middel van het bezit van Staat"* kan worden
bewezen.'" Dat dit inderdaad mogelijk is, is voornamelijk uitgemaakt ten behoe-
ve van personen afkomstig uit het voormalig Nederlands-Indiö, voor wie het
leveren van bewijs uit het bevolkingsregister in Indonesia op een gegeven moment
bijzonder moeilijk is geworden."* Een analoge toepassing van de regel dat bewijs
van het bezit van het Nederlanderschap mogelijk is door bezit van staat, is volgens
de literatuur uit de jaren vijftig eveneens wenselijk ten aanzien van personen uit
gebieden in het toenmalige Koninkrijk waar geen bevolkingsregister is bijgehouden.
De gedachte is daarbij uitdrukkelijk uitgegaan naar de in het binnenland van
Suriname wonende bevolking.'"

Deze methode van bewijzen sluit aan bij de in paragraaf 3.2.3 beschreven
manier waarop het bestaan van een recht kan worden bewezen. Indien, bij ontsten-
tenis van het directe bewijs van het rechtsfeit waarbij of als gevolg waarvan het
desbetreffende recht is ontstaan, de bestaansfeiten van dat recht wel kunnen worden
bewezen, kan het bestaan van het recht worden aangenomen. Bij het aannemelijk

"* Jessurun d'Oliveira, AA 1986, p. 229, is van mening dat deze vaststelling van het Nederlanderschap
is geschied "op gronrf van vny magere gegevenj".
** Volgens de omschrijving in Asser/De Ruiter, p. 132, is "&««'/ van j/aa/": "<fe «i/M'enfl'/̂ e vorffi van

f f̂freJüb'ng, JtenAaar ui/ rfe/«'ren en 0msrand7g/iedVn, </«'e nefzy a/zonaer/yA:, nrtzy in
verfcanrf en jamennang ner ftewyj van aVe fce/reWt/ng 0/7/everen."

Bewijslevering door middel van het bezit van staat komt (naast het nationaliteitsrecht ook) voor in het personen-
en familierecht. Bijv. art. 1:79 BW: in het geval van het niet (meer) bestaan van het huwelijksregister

of de huwelijksakte kan het bestaan van het huwelijk worden bewezen door gctuigen en bescheiden,
"m/7i er een u(fer/»/Jt ftez/7 van ae /iMwe/i/fce «aar aanwez/g w." Vgl. ook art. 1:205 lid 2 BW: "De
a/Jtonm/ng van een wemg fana" wora"/ £// geftreifce van ae ait/e van ge/roorfe frewezen Oöor n«f
ongewoorrf fcez;7 van rfe «aa/ van wett/g fana"."

Zie Anoniem (I), HPS 1952, p. 134; Prins (I), p. 44; vgl. tevens voetnoot 989.
"* Anoniem (III), HPS 1950, p. 31 en 32; Anoniem (VI), Gemeentestem 1950, nr. 5090, p. 174; Heij»,
p. 65.

Anoniem (V), Gemeentestem 1950, nr. 5087, p. 160; Septer/Schouten, p. XX.
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maken van bezit van het Nederlanderschap door middel van het bezit van staat lijkt
de, ten aanzien van die staat, gevolgde attitude van Nederlandse overheidsorganen
van groot belang. Toch is daarmee niet alles gezegd. In zijn bespreking van het
hierboven aangehaalde uitspraak inzake de uitlevering acht de annotator in 1952
wel degelijk alsnog een ontkenning van het Nederlanderschap mogelijk in het geval
dat het bewijs door middel van bezit van staat is geleverd en er "ee/i
verg/s.sz>!g w /ie/ .spe/ «, £r aa/iw(/z//i£ tesfaar van tedrog 0/ /ie
erger/f/A: m/sftru/A:/ «, (. ^. "*" Bewijs door middel van bezit van staat is naar
alle waarschijnlijkheid slechts mogelijk indien inzake het rechtsfeit van de verwer-
ving onduidelijkheid bestaat. Is het zeker dat er geen sprake is geweest van
verwerving van het Nederlanderschap, dan kunnen navolgende generaties geen
beroep doen op bezit van het Nederlanderschap, ook niet indien zij door de
Nederlandse Staat altijd als Nederlanders zijn behandeld en de desbetreffende
personen in de overtuiging leefden het Nederlanderschap te bezitten.**'

Met het oog op de vraag naar de bewijslastverdeling inzake het bezit van het
Nederlanderschap is het interessant te constateren dat in deze uitleveringszaak het
niet de betrokkene, maar de Nederlandse overheid is die de feitelijke gegevens
heeft overgelegd waarop het bezit van de nationaliteit wordt gestoeld.

3.3.2.1.2 HR3juni 1958 *

. //. CVwusfte.ycAr//vmg. £te/p//cAf aangaa/wfe vernwv/ng van

In de navolgende uitspraak*" wordt meer inzicht gegeven omtrent de stelplicht
die op de verzoeker rust in het geval dat deze zieh beroept op verwerving van de
Nederlandse nationaliteit. Onder het begrip stelplicht wordt verstaan dat de
procespartij die de zaak aanhangig heeft gemaakt, tevens de rechtens relevante
feiten stelt ter staving van de ingestelde vordering of verzoek.'*"

De onderhavige zaak betreff een uitspraak op grond van artikel 20 Wet toelating
en uitzetting van vreemdelingen 1849. De nationaliteitsrechtelijke regeling die in
casu aan de orde is, is de Overeenkomst betreffende de toescheiding van Staatsbur-
gers tussen Nederland en Indonesie."*

De Staat weigert de betrokkene toe te laten tot Nederland. Deze stelt evenwel het
Nederlanderschap te hebben verworven als gevolg van het feit dat zijn moeder, die

°°° Anonicm (I). HPS 1952, p. 134.
"' Althans zo was de situatie in de jaren vijftig ten aanzien van uit Indonesi« afleomstige onwtttige (o
niet-erkende) afstammelingen van Nederlanders. Zie Cleintuar, p. 30-33.
«» HR 03.06.1958. NJ 1959, nr. 50.
"» Vgl. Niessen-Cobben, p. 90 en 91.
"• Opgenomen in de Wet Souverciniteitsoverdracht Indonesia. Wet van 21.12.1949, Stb. J 570.
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na de echtscheiding van zijn ouders met de voogdij over de betrokkene is belast
geweest, tijdens zijn minderjarigheid een optie voor het Nederlanderschap heeft
uitgebracht. Aan de door zijn moeder ten tijde van verzoekers minderjarigheid
gedane optie 6n het feit dat zij toentertijd met de voogdij over hem belast is
geweest, verbindt de verzoeker als rechtsgevolg dat ook hij de Nederlandse
nationaliteit heeft verworven.

Nu wil het geval dat van oudsher*" het Nederlanderschap van een wettig kind
niet is bepaald door de moeder, maar door de vader. De Hoge Raad gaat in het
geheel niet in op hetgeen is gesteld met betrekking tot de door de moeder verrichte
optie, maar stelt daarentegen: "0. <faf /ngevo/ge art. S van de Overee/tytoww/

de toescnefd/ng van S/aaw£«rger.y f. ), de /n/Vufer/ar/gi verzoeiter de
van den vader vo/gde, en noc/i w ges/e/d nocn geWe/ren, dar deze de
arzo/uz/ite/f venv/er/;

0. da/ ner verzoe/t m/tod/e/i n/ef op deugde/zyfce g/widen oerasr. Wi/sf ne/
a/."

Deze uitspraak betreft in de eerste plaats een aanwijzing voor de stelplicht bij het
aanvangen van een procedure. Het ligt in de rede dat de rechtens relevante feiten
voor de verwerving van het Nederlanderschap in beginsel worden gesteld door
degene die een procedure start. De verzoeker i.e. doet dat niet, maar stelt daarente-
gen een verwervingsgrond die geen nationaliteitsrechtelijk rechtsgevolg heeft. Toch
is de afwijzing van het verzoek niet slechts gebaseerd op het feit dat de betrokkene
niet een juiste verwervingsgrond stelt. De Hoge Raad neemt in de beslissing tevens
op dat niet is gebleken van verwerving van het Nederlanderschap door de (nationa-
liteitsrechtelijk relevante) vader. Het feit dat dit door de Hoge Raad in de afwijzing
wordt opgenomen, geeft aanleiding om te menen dat indien deze verwerving wel
was gebleken, zonder dat het eerder was gesteld, er toch aanleiding zou bestaan om
het verzoek in te willigen. In dit opzicht is het gedurende de behandeling blijken
van bepaalde feiten belangrijker dan het stellen van de juiste verwervingsgrond.

Pas bij de inwerkingtreding in 1985 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is bij wettige kinderen
de eventuele Nederlandse nationaliteit van de moeder relevant geworden voor net kind. Het kind
verwerft namelijk via de moeder het Nederlanderschap (art. 3 lid I RWN).

143



5.3.2.2 ./ur/jpriu/e/rf/e ca/egor/e 5 ; Zteroep op £e/2ou</ va/j Ae/

3.3.2.2.1 HR 13 april 1948 ... . ,.v •

Ca/. ß. w/Wpr. /. CayMsbeyc/iri/w/tg. ZtevW/s va/z venverw'/ig vo/z ee/i
re/i gevo/ge va«

E6n van de zaken waarop Van Sasse van Ysselt kennelijk het oog heeft bij het
formuleren van zijn regel van bewijslastverdeling, is bewijsrechtelijk beschouwd
zelfs voor twee verschillende onderwerpen van belang. Tevens betreft het een
uitspraak van de Hoge Raad"* die voor het nationaliteitsrecht ook materieelrech-
telijk van groot belang is gebleken."" Het gaat in de desbetreffende zaak om een
van geboorte Nederlandse vrouw en de vraag of zij door haar huwelijk een
vreemde nationaliteit aan haar echtgenoot ontleent, zodat zij ten gevolge daarvan
het Nederlanderschap heeft verloren.*°* Tegelijkertijd is de nationaliteit van de
minderjarige kinderen van het echtpaar in twijfel. In 1948 ziet de vrouw zieh

"* HR 13.04.1948. NJ 1948. nr. 647, m.nt. D.J.V.
™" Een anonieme schrijver in de Gemecntcstem oordeelt zelfs: "Voor aV tfiasu ge6n<ite/(/te prac/i/Jt

a> Zwc/iiM/flg van Je Wooge Äaarf van / 3 <4pn7 7945 gWyit m«r OTI MYttwiyzigi/ig." Anoniem IV,
Gcmeentcstcm 1948. nr. 4969, p. 135.
*™ 1893-1937: art. 5 Wet Ned. 1892: "De vrouw vo/gf ifaa/u/e nuwe/yjfc rf«i s/aa/ van Aar«i man.*
D.w.z. de niet-Ncdcrlandse vrouw die een Nederlander huwt, verwerft de Nederlandse nationaliteit. De
Nederlandse vrouw die een man van vreemde nationaliteit huwt, verliest haar Nederlanderschap en
verwerft afhankelijk van hetgeen de nationaliteitsregeling van haar man daaromtrent steh wel of niet de
nationaliteit van haar man. De vrouw die een staatloze huwt verliest haar Nederlanderschap en wordt
ook staatloos.
In 1937 wordt art. 5 Wet Ned. 1892 aangevuld (art. III. Wijzigingswet van 21.12.1936, Stb. 209;
inwerkingtreding 01.07.1937) in die zin dat een vrouw niet meer haar Nederlandse nationaliteit verliest,
indicn zij door het sluiten van een huwelijk met een man die niet het Nederlanderschap bezit niet van
haar echtgenoot een andere nationaliteit deelachtig wordt. Dit ter vermijding van staatloosheid. Het is
de bedoeling van de wetgever geweest deze aanvulling slechts te laten gelden voor huwelijken die
worden geslotcn na het van kracht worden van de wetswijziging (Bijl. II. 34-35, 425, nr. 16 (MvT), p.
44; Bockwinkel. NJB 1938, p. 196; Brouwcr, p. 172-174; Reuser (I), p. 78). Derhalve zou de bepaling
slechts een huwelijk gesloten na 01.07.1937 rcgarderen. Volstrekt tegenovergesteld aan deze uitdrukke-
lijke bedoeling van de wetgever oordeelt de Hoge Raad echter in de hier aan de orde gestelde uitspraak
HR 13.04.1948. NJ 1948, nr. 647, m.nt. D.J.V.. De vrouw in casu is namelijk vöör 01.07.1937
gehuwd met de staatloze man (Anoniem IV, Gemeentestem 1948, nr. 4969, p. 135; Reuser (I), p. 78;
overigens is Reuser voor de vrouw in deze zaak opgetreden bij de Hoge Raad als advoeaat). De
beslissing van de Hoge Raad dat ten aanzien van de vrouw niet de Wet toelating en uitzetting van
vreemdclingen mag worden toegepast, is in de literatuur sindsdien zo uitgelegd dat dit tevens het
oordcel betckent dat een Nederlandse vrouw die voor 01.07.1937 is gehuwd met een staatloze man op
het moment van haar huwelijk het Nederlanderschap niet heeft verloren. In de uitspraak wordt niet
gemotivcerd waarop deze. in wezen zeer opzienbarende. uitbreiding van de werking van art. 5 lid 1
Wet Ned. 1892 steunt. De literatuur neemt aan dat op deze wijze de wetswijziging uit 1937 van art. 5
Wet Ned. 1892 terugwerkendc kracht tot 01.07.1893 hceft gekregen (Brouwer, p. 174 ( i.h.b. voetnoot
118); De Groot/Tratnik, p. 50; Reuser (I), p. 78).
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genoodzaakt tot een beroep op de Hoge Raad op grond van artikel 20 Wet toelating
en uitzetting van vreemdelingen uit 1849 ten behoeve van zichzelf en de kinderen,
aangezien zij gezamenlijk, terwijl de echtgenoot als krijgsgevangene in Engeland
verblijft, met uitzetting uit Nederland worden bedreigd.""

Aangezien de nationaliteiten van de vrouw en de kinderen worden bepaald door
de eventuele nationaliteit van de echtgenoot neemt in de beslissing van de Hoge
Raad in wezen de nationaliteitsvaststelling betreffende de man een cruciale plaats
in. Op grond van de overweging dat niet is gebleken dat de echtgenoot een
bepaalde nationaliteit heeft bezeten (op het moment van het huwelijk) of bezit,
komt de Hoge Raad tot de slotsom dat hij moet worden beschouwd als staatloos.
Voor zijn echtgenote leidt deze uitkomst ertoe dat zij in ieder geval geen vreemde
nationaliteit heeft kunnen verwerven."" De HR verklaart dat "verzoefoters w /ier

Het eerste dat aan deze uitspraak een bewijsrechtelijk interessant aspect vormt, is
dat naar aanleiding van deze uitspraak unaniem is geconcludeerd dat de bewijslast
van het door de echtgenoot bezitten van een vreemde nationaliteit (dan wel het niet
bezitten van enige vreemde nationaliteit) bij de overheidsorganen ligt, terwijl het

*" Deze feiten zijn ontleend aan Reuser (I), p. 77.
"° Hetgeen tot consequentie heeft dat zij naar geen enkel land zou kunnen worden uitgezet. Dit maakt
dat de precieze constatering of zij nog de Nederlandse nationaliteit bezit dan wcl, net als haar
echtgenoot. staatloos moet worden geacht van ondergeschikt belang. Vgl. de constatering van Boelcns,
RMTh 1950, p. 298: "£cAter /iee/> naar voAtenw/i/W/y* geuwnrww/i/ «w 5faa/ m« <fe fcvotgd/irü/
«n ziynfrz(/<fr s/aa//oar ge/naatoe omfcrdaan ovw zy/i gr«u te zrtf«? «i IJ Ay mp/ZcA/, warniw « n
a/utere j/aar <fez«? ex-om/erdaan rart fang«- tviV A«iwg«i, Aem w«fcr wi zyn gefrfa/ o/> fe n«n«i. *
Vgl. Heijs (II), p. 112 en Strijards, p. 60.
'" Materieelrechtelijk beschouwd, biedt deze uitkomst geen verrassing, aangezien in bovenvcrmeldc
Wijzigingswet uit 1936 (zie voetnoot 608) in een art. V. als overgangsbepaling is opgenomcn de
verlening van het Nederlanderschap aan een wettige kind uit een huwelijk gesloten voör 01.07.1937
tussen een Nederlandse vrouw en een staatloze man. Art. V. Wijzigingswet 1936 bctrcft geen wijziging
van de tekst van de Wet Ned. 1892 en bevat, als gezegd, verlening van het Nederlanderschap aan een
bepaalde categorie pcrsonen, maar bcvat cvengoed een mogelijkheid voor dezelfden om afsiand tc doen
van de aldus verworven nationaliteit.
Hetgeen in de onderhavige uitspraak wel een verrassing is, is het feit dat de HR het Nederlanderschap
van de kinderen rechtstreeks baseert op an. 2 sub c Wet Ned. 1892 (art. 2 sub c is in de Wet Ned 1892
opgenomen bij an. I. Wijzigingswet 1936 en zou alleen geboortcn na 01.07.1937 regardcren). Naar de
nationaliteitsverwerving ingevolge an. V. Wijzigingswet 1936, Stb. 209 verwijst de HR in het geheel
niet. Het gevolg van de handelwijze van de Hoge Raad is gewecst dat sinds 1948 in de literatuur is
«angenomen dat an. V. Wijzigingswet 1936 zijn betekenis heeft verloren en dat an. 2 sub c Wet Ned.
1892 terugwerkende kracht heeft tot 01.07.1893 (Anoniem IV, Gemeentestem 1948, nr. 4969, p. 135;
Groeneveld, p. 8; wetgevingseditic Schuurman en Jordens, deel 1A (1985), p. 58; wctgevingseditie
Schuunnan & Jordens, Nationaliteitswetgeving, deel 209 (1994) bij an. 2 sub c Wet Ned. 1892, p.
140; De Groot/Tratnik, p. 50.
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toch de vrouw is die steh aan haar echtgenoot geen nationaliteit te ontlenen.
Algemeen is sindsdien in de literatuur aangenomen dat de bewijslast van het bezit
van een vreemde nationaliteit dan wel van staatloosheid bij de overheidsadministra-
tie ligt. Derhalve is ter zake van de vraag of een vreemdelingenrechtelijke maatre-
gel, zoals een uitzetting, mag plaatsvinden de conclusie getrokken dat: "M«

o^/ aa/i/o/ie/i da/ A// Afeder/a/ufer (. j w, docA de admi/zü/raf;V
Aef /tevW/j feverai, da/ reoMey/ran/ o/ z(//i /am/7/V /zocA A^rf^r/a/ufer noc/i

w. ""*
In haar lezing over de "zi#fra/u#gi vasttte/7z>ig.sprocedwre" komt Van den Blink

overigens tot de conclusie dat met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid
het huidige artikel 1 sub f Rijkswet op het Nederlanderschap uitgaat van de
hierboven beschreven bewijslastverdeling.*"

Het tweede bewijsrechtelijk belangwekkende aspect aan de onderhavige beslis-
sing van de Hoge Raad is, dat (het rechtsfeit van) het verlies van het, zonder
twijfel, ooit aanwezige Nederlanderschap vast moet komen te staan. Daarbij ligt, in
beginsel, de bewijslast inzake de nationaliteit niet bij degene die zieh beroept op het
(voortdurende) bezit van het Nederlanderschap. Deze bewijslastverdeling heeft
Reuser aanleiding gegeven tot de opmerking: "(. ) en a/gemmi Aee/r m^n
Azerz'/i gez/e/i m i omfoer van den öem/s/as/. "*" Aan de anonieme schrijver van
een artikel in de Gemeentestem ontlokt het de opmerking: "£Wi vrouw, <#e /« de

omrfa/u/Zg/tafe/i verfe^rf ^« ^r Z/C/J op ^^roep/ AVder/a/u/^r
/ti>rva/t votoaa/i /nef aa« r^ ro/j^n.da/ zy Aef Afe^r/a/u/er^c/iap op

o/ andere w(/ze, &. v. door ge/worte, verArr̂ gen Ae^. W?g daartegenover
z(/ /ie/ mgevo/ge ar/. 5

7902 Ä.WJ."*"

'" Reuscr (I), p. 79. Derhalve dient de administrate te bewijzen dat de betrokkenen een bepaalde
nationaliteit bezit, naar welk desbetreffend land de betrokkene vervolgens kan worden uitgezet.
Vgl. Strijards, p. 60: "(. > d^ nomtOT ui/ Art voflfcw«7i/, waaronrffr Art fefgiajrt" rfa/ a//«vi rf'
nar/omi/i7«7»raa/ frfwj: rf* «aaf waanwn rff /f vrrw(/<fe/vn pmoo/i d^ nan'ona/i7«7 gmirt) gtfAottrfCT is

*" Van den Blink, p. 19. In art. 1 sub f RWN is het begrip "«aa//oz«" omschrcven als */w/ <fc>
/iariona/j7«7 Aertr o/ wi>nj no/i'ona/i7«7 mrt faw KW«/«I vaj/^«rrt"d." Van den Blink: "£«i

»von// o/>;c/os/ f«» gwi«* wwi Art frffrwtten i/uftvufa. *
'" Reuser (I), p. 79.
*" Anonicm IV. Gemeentestem 1948, nr. 4969. p. 135. Opvallend is hicrbij het door de auteur
aanhalcn van een artikel uit het civiele bewijsrecht in het leader van een administratiefrechtelijke
procedure.
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3.3.2.2.2 HR 5 Oktober 1948

r. ß. w/wpr. //. Caswj£e$c/ir//Vz>ig. £iw;/s va/i v«7i« van for

De volgende zaak'" waarop Van Sasse van Ysselt zijn bewijslastregel kennelijk
baseert, betreft een van geboorte Nederlandse man. Ook deze casus vindt plaats op
grond van een verzoekschrift aan de Hoge Raad gebaseerd op artikel 20 Wet
toelating en uitzetting van vreemdelingen uit 1849. Hoewel het in deze zaak
bovenal gaat om rechtsinterpretatie (in het bijzonder van vreemd recht) geeft de
motivering door de Hoge Raad van de uitspraak alle aanleiding om toch op deze
zaak nader in te gaan."^ De vraag waarover de Hoge Raad zieh in deze zaak
heeft gebogen, betreft de vraag of een in 1915 uit een ongehuwde moeder met de
Nederlandse nationaliteit geboren persoon het Nederlanderschap heeft verloren. In
1919 wordt de betrokkene erkend door zowel zijn moeder*" als door zijn vader,
die de Duitse nationaliteit bezit. De vader verliest de Duitse nationaliteit in 1927,
vervolgens huwen in 1937 de ouders in Nederlands-Indie met elkaar. De betrokke-
ne stelt bij de gelegenheid van het huwelijk niet te zijn gewettigd. In 1939 dient de
man een verzoek tot naruralisatie in. Als gevolg van de latere oorlogsomstandighe-
den wordt daarop geen beslissing genomen.'" Bij zijn terugkeer uit Indonesiö in
1949 wordt de betrokkene niet toegelaten in Nederland en wordt hij bedreigd met
uitwijzing naar Duitsland.

A.-G. Langemeijer heeft in deze zaak een zeer uitgebreide conclusie genomen.
Met deze uitgebreide conclusie als grondslag heeft de Hoge Raad maar 66n
overweging nodig om tot de verklaring te komen dat de bovenvermelde wet uit
1849 niet van toepassing is op de verzoeker. Naar mijn mening is de formulering
waarin deze overweging is gevat zeer essentieel. In deze ene overweging stelt de
Hoge Raad namelijk in zeer minimale bewoording dat "w/r fl> owgWeg
« geZ?/>ten, dar aV verzoeter door geboorte w Atea>/7a/ufer, term)/ m>r
A(/ rf/r Ateder/a/ia'er.ycAa/? Aee/r ver/ore/i (. )".

"' HR 05.10.1948, NJ 1949. nr. 562.
Aangezien de materieel nationaliteitsrechtelijke leant van deze zaak voor het verdere bctoog niet

relevant is, laat ik die onvermcld.
'" De Nederlandse, ongehuwde vrouw heeft tot een wetswijziging uit 1947 (i.w.t. 01.09.1948) dc
mogelijkheid gehad haar kind wel of niet te erkennen; Asser/De Ruiter, p. 447. Vgl. De Groot/Tratnik,
P- 50; Jagt, p. 72.
'" Dit detail is niet te vinden in NJ 1949, nr. 562. maar wel in WPNR 1947. nr. 4014, p. 434. Dc
casus is nl. in WPNR besproken als rechtsvraag en werd door Meijers in positieve zin voor dc
betrokkene beantwoord. De aanvraag tot naturalisatie laat evenwel duidelijk uitkomen dat de betrokkene
feeds langdung over zijn Nederlanderschap in onzekerheid verkeerde.
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Naar mijn mening blijkt ook uit deze uitspraak dat indien de overheid een maatre-
gel van vreemdelingenrechtelijke aard wil toepassen op een persoon die in het
verleden op enigerlei wijze het Nederlanderschap heeft verkregen, de bewijslast
inzake het verlies van de nationaliteit bij de overheid ligt en dat het niet aan de
betrokkene is het behoud van zijn Nederlanderschap aannemelijk te maken. De
twee uitgangspunten die Van Sasse van Ysselt verwoordt als algemene regel zijn
duidelijk herkenbaar. Allereerst betekent dit dat degene die het verlies stelt het
daartoe relevante rechts feit dient te bewijzen. En ten tweede dat tot het moment
van blijken van een verliesgrond wordt aangenomen dat er sprake is van continue-
ring van het bezit van de nationaliteit.

Deze lijn van de Hoge Raad is eveneens herkenbaar in jurisprudence van
dezelfde tijd."°

3.3.2.2.3 HR 4 Oktober 1949

Dat de bewijslast inzake het niet in het bezit zijn van het Nederlanderschap"' en
zo nodig het daarvoor noodzakelijke verlies ervan berust bij de overheidsadmini-
stratie blijkt eveneens uit de onderstaande casus."* Curieus is in deze zaak dat
het (door de overheid aangeleverde) bewijsmateriaal strekt tot bewijs van het
verlies van de Nederlandse nationaliteit, terwijl het originair bezit van het Neder-
landschap door de betrokkene niet bij voorbaat komt vast te staan. De onderhavige
zaak betreft een uitspraak van de Hoge Raad uit 1949, eveneens gegeven in het
kader van artikel 20 Wet toelating en uitzetting van vreemdelingen uit 1849. De
uitspraak betreft een vrouw die weliswaar in Nederland is geboren, doch van wie
tevens vaststaat dat haar (wettige) vader nimmer de Nederlandse nationaliteit heeft
bezeten. Ook tijdens het verdere verloop van haar leven doet zieh niet ondubbelzin-
nig een rechtsfeit voor dat aanleiding geeft om zonder voorbehoud aan te nemen

"° Vgl. HR 06.04.1948, NJ 1948. nr. 648, m.nt. D.J.V. (cvcnccns een art. 20 Vw 1849-verklaring:
cen tot Nederlander genaturaliseerde man, te wiens aanzien wordt beweerd dat hij deze nationaliteil
heeft verloren: de HR stelt vast dat niet blijkt van het door de betrokkene hebben voldaan aan enige
verliesbepaling van het Nederlanderschap Vn mitt<ft>n mort nwirf«i aa/»g«iom«i rfa/ verlort«- Art
/V«fcrfamfrrsc7Mp ( Jmrt *«/» veWo/wt; ( ). "HR 21.06.1949, NJ 1950, nr. 1, m.nt. D.J.V.
(art. 20 Vw 1849-verklaring): in wezen betreft deze zaak rechtsinterpretatie en bestaat er geen
onduidelijkheid over de feiten. De feiten worden aldus beoordeeld dat zij voor de HR geen aanleiding
geven te oordelcn dat m.b.t. de betrokkene "Wi/Jt/ da/ Ay «far AWw/amfcrychap A*f/t w/orwi".
**' Het niet in bezit zijn van het Nederlanderschap is te beschouwen als overkoepeling van het zijn van
staatloos dan wel het bezitten van een vreemde nationaliteit.
*" HR 04.10.1949. Reuscr (I), p. 82; verder ongepubliceerd.
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dat zij het Nederlanderschap heeft verkregen. Daarbij komt dat zij een onmisken-
baar niet-Nederlandse man huwt.*" Op het moment dat de vrouw wordt bedreigd
met uitzetting uit Nederland, doet zij desalniettemin een beroep op de Hoge Raad
ten einde een verklaring te verkrijgen dat op haar de Wet toelating en uitzetting van
vreemdelingen uit 1849 niet van toepassing is.

Daarbij bevindt zij zieh in zoverre in een zwakke positie dat ten aanzien van
haar het op enigerlei wijze ooit hebben verkregen van de Nederlandse nationaliteit
onzeker en tevens nogal onwaarschijnlijk is. Voor het geval dat zij inderdaad ooit
het Nederlanderschap zou hebben verkregen, is het vervolgens voor haar als
gehuwde vrouw van belang of zij eventueel een nationaliteit aan haar echtgenoot
ontleent, dan wel dat de man als staatloos moet worden beschouwd.

Aan zijn, voor de vrouw negatieve, beslissing legt de Hoge Raad ten grondslag
twee onderscheidenlijke verklaringen van beide echtelieden van enkele jaren eerder,
waarin ieder voor zieh verklaart Duitser te zijn.*" De Hoge Raad staat ten aan-
zien van de echtgenoot op het standpunt dat deze de Duitse nationaliteit bezit. De
vraag of de vrouw ooit het Nederlanderschap heeft verworven, is irrelevant op het
moment dat er een duidelijke verliesgrond aanwezig is. Wel dient, als eerder al is
gezegd, die verliesgrond te worden bewezen door de overheidsadministratie.

De bij Reuser weergegeven opmerkingen van A.-G. Langemeijer in deze zaak
geven iets meer inzicht over de vragen die de Hoge Raad kennelijk bij de nationali-
teitsvaststelling aan de orde stelt. De A.-G. schrijft: "Vierzoe^er Aeeyj /e/fen
£«/eW en aa/i/iemf////: ^emaa/:r, z/y /ier n/er re« vo//e bewezen, d7e /war en naar
fontferen ae Ateaertanase nar/o/za/jfet/ zouflV/i ver5c/w^(?n. /Inae^//"^ w ec/ifer
f. J zeer ge/naA&i/f/fc (ien/:baar, daf deze /e/7en </<7orA:ru/̂  zowdert zzyn door
andere, rengevo/ge waarvan zzy dze /zar/o/ia/zfez'r /zz'er ver&regen zow Aeööen f. J.
A/« « we/7,rwaar van /«Yen van deze /aa^ff joo/t recAwrreeity n/ew geft/eA:en. We/

( ^ a"e verA:/ar/>ig van a"en GeneraZ-Aromm/'war /wr Venva/r«ng «no* 7u5f/z,
verzoe^rerj ecA/^enoor zo J/e///g moge/i/fc voor Du/Wer verAr/aar/, van groof

*" Reuser vermeldt verder nog dat de evenvermelde verklaring van de
Duitse autoriteit uit een dossier over beide echtelieden van het ministerie van
Justitie afkomstig is geweest. Dat dossier was door de A.-G. bij het ministerie
opgevraagd en aan de Hoge Raad voorgelegd. De verzoekster is nog wel 7n
raadfcamer" gehoord over deze aldus in het geding gebrachte feiten. Op grond van
de schriftelijke verklaringen gaat de Hoge Raad evenwel uit van het feit dat de

Ook de man heeft een verzoekschrift bij de HR ingediend. De HR verklaart de verzoeker op
06

j g
29.06.1948 niet-ontvankelijk: "owweg««/*, da/ verzoeter VO/JCTIS «g«i opgav* rfe
nanona//'/«/ n/rt fteziV en /ICTH miu</i>/i nirt /oeitom/ rf« ftevoe^d!/i«d z/cA fo/ rfen //o^en /?aa<y re
'or /ier wr^n/gen van de in art. 20 fcedoe/de verfetonng, da/ deze tve/ op Aem van gee/i /oepar«'ng i j . "
Zie Reuser (I), p. 81; uitspraak verder niet gepubliceerd.

Encrzijds betreft het een verklaring uit 1941 van de man tegenover de politic van Kerkrade,
anderzijds een verklaring van de vrouw afgelegd in 1942 "voor een fcurgemeej/er".
*" Reuser (I), p. 82.

149



/too/ay«/* 5

familie de Duitse nationaliteit heefl en "ac/tf Aer tege/wfee/ W/ Aer v^r/ioor voor
//ogen Äaad me/ aa/t/ze/ne/t/A: gemaaA:/". De Hoge Raad verklaart de Vreemdelin
genwet uit 1849 van toepassing op de vrouw."*

Kernpunt in deze zaak is dat de echtgenoot van de vrouw volgens de Hoge Raad de
Duitse nationaliteit bezit en zij derhalve, als zij al ooit de Nederlandse nationaliteit
had verworven, na de huwelijkssluiting in ieder geval de Nederlandse nationaliteit
niet (meer) bezit, maar tevens niet staatloos is geworden.*"

Voor zover i.e. kan worden gesproken van een bewijslastverdeling, blijkt i.e. dat
het bewijs van het bezit van een vreemde nationaliteit wordt geleverd door middel
van gegevens afkomstig van de overheidsadministratie. Conform de hierboven
reeds aangehaalde rechtspraak wordt het bewijs van het verlies door de overheids-
administratie geleverd. Mede door middel van het dossier van het ministerie van
Justitie kan de overheid i.e. aan de opgelegde bewijsplicht voldoen.

3.3.2.2.4 HR 10 September 1959

Co/, ß w/fepr. /V. Caywjfcesc/j/T/vmg. ftez/f vow

In de navolgende zaak"* vindt een nationaliteitsvaststelling plaats binnen een
procedure op grond van de Kieswet uit 1951."' De verzoeker beoogt opname als
kiesgerechtigde in het kiesregister van Apeldoorn. Het nationaliteitsrechtelijke
geschil dat in deze casus aan de orde is, is dat de verzoeker, anders dan hijzelf
meent, naar het oordeel van het college van B. en W. van Apeldoorn het Nederlan-
derschap heeft verloren na naturalisatie in een ander land."" Na eerst een vruch-

*** Immcrs in het bezit van de Duitse nationaliteit zou zij naar Duitsland binnen worden uitgezet. In het
geval dat zij staatloos zou blijken te zijn, ten gevolge van haar huwelijk met een staatloze man, zou
mijns inziens, de Vrecmdelingenwet 1849 niet op haar van toepassing zijn verklaard. Een uitzetting zou
immers onmogclijk zijn geweest. Uit een verklaring dat de Vreemdelingenwet 1849 niet van toepassing
is op de betrokkene volgt, naar mijn mening, dan ook niet voor alle gevallen per definitie dat de Hoge
Raad m.b.t. de betrokkene de Staat van Nederlander vaststelt. Zie tevens voetnoot 612.
*" Verwcrving van de Duitse nationaliteit door de vrouw ingevolge de oorspronkelijke redactie van § 6 fl«c/u-
«nd Staatt<wjg«n<5rig*«'ttg«j«ß van 22.07.1913: "Durc/i d»> EAescA/ießung mir «ROTI D«*ttcA«i

«•wir*/ die Fra« rfi> 5rafl«ORgf/i<5rî *«7 rf« Mom«. " De werking van § 6 RuStAG is met ingang van
01.04.1953 bee'indigd (Dc Groot. p. 58; Schätzel. p. 240; zie par. 6.3.3.1). De eerste tekstuele
wijziging van § 6 RuStAG heeft echter pas plaatsgevonden in 1957 ingevolge het Drift«? Gwefz zw
JfrgWwtg »wn Frag«R d«r Aaa»ang«n<!>rigto'r. Zie Hailbronner/Renncr, p. 528. Vgl. voetnoot 1021.
*" HR 10.09.1959. NJ 1959. nr. 596. Zie tevens Van den Blink, p. 19.
*" Zie voetnoot 452.
*" De overheid doet een beroep op dc verlicsbcpaling in art. 7 aanhef sub 1 Wet Ned. 1892.
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teloze poging te hebben gedaan de kantonrechter te overtuigen van het behoud van
zijn Nederlanderschap stell de verzoeker in de cassatieprocedure dat pas rechtens
mag worden aangenomen dat hij in een ander land is genaturaliseerd indien
vanwege de bevoegde autoriteiten van de desbetreffende vreemde Staat blijk wordt
gegeven van het feit dat hij (verzoeker) wordt beschouwd als een nationaal.

Verzoekers Stelling "</a/ Je Afeder/ondse rar/tfer de verfcn/ging van ee/i
/ecAw mag aannemen, i/idie/i door de Äegerifl£ va« den Sraaf om

/w//ona///«V Aef gaar, /ief öe#7 van die /uz/10/ta/ifefr w erfcend" wordt echter
niet gedeeld door de Hoge Raad, die daarentegen van mening is: "do/ deze rtW/i/tg
ec/t/er I/I de wer geen srew/i v/ndr en Aer m/dde/ d«s inzoverre mer /or cas^ar/e /tan
/«den."

De vraag in hoeverre het bezit van een vreemde nationaliteit dient vast te staan
indien dit van invloed is op het oordeel inzake het Nederlanderschap vormt
bewijsrechtelijk beschouwd een belangwekkend aspect. De Hoge Raad spreekt
dienaangaande klare taal.

In de voorafgaande jurisprudentie is reeds duidelijk geworden dat de bewijslast
inzake het bezit van een vreemde nationaliteit ligt bij de overheidsorganen. Uit de
onderhavige uitspraak blijkt dat deze echter niet behoeven aan te tonen dat de
desbetreffende vreemde Staat de betrokkene ook daadwerkelijk beschouwt als
onderdaan.

Aangaande deze uitspraak in het kader van een Kieswetprocedure valt nog te
wijzen op de volgende curiositeit. In tegenstelling tot de huidige Kieswet"'
hebben de daaraan voorgaande Kieswet uit 1850,'" Kieswet 1896'" en de Kies-
wet uit 1951*** met betrekking tot de registratie van de kiesbevoegdheid een zgn.
"acf/o pcpwtor«" gekend. Onder het regiem van de vorige Kieswetten is het
derhalve mogelijk is geweest de kiesbevoegdheid van een ander te laten beoorde-
len."' Aangezien de kiesbevoegdheid altijd nauwe samenhang heeft vertoond met
het wel of niet bezitten van het Nederlanderschap is het niet uitgesloten dat het in
sommige Kieswetprocedures feitelijk heeft gehandeld om de vaststelling van
kwestieus Nederlanderschap."' Op grond van het voorgaande kan worden
vastgesteld dat tot de inwerkingtreding van de huidige Kieswet de mogelijkheid
heeft bestaan dat een derde bewerkstelligt dat de rechter een impliciet oordeel moet

"" Wet van 28.09.1989, Stb. 423.
** Wet van 04.07.1850, Stb. 37.
** Wet van 07.09.18%, Stb. 154.
** Wet van 13.07.1951, Stb. 290.

Ingevolge art. 11 Kieswet 1850, an. 29 Kieswet 1896 en art. D 6 Kieswet 1951.
P (II) geeft daarvan een paar voorbeelden.
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vellen over het Nederlanderschap van een andere persoon. Dit is incidenteel ook
wel gebeurd.*"

Daamaast heeft de Kieswet uit 1951 enkele bepalingen gekend inhoudende dat
een ieder een verweerschrift kan indienen tegen een aanhangig gemaakt verzoek tot
wijziging van de kiesbevoegdheidregistratie."* Een zodanig verweerschrift is in
alle instanties mogelijk geweest; derhalve bij de behandeling van de zaak door het
college van Burgemeester en Wethouders, de kantonrechter en de Hoge Raad.

In de zojuist aan de orde gestelde uitspraak uit 1959 is de procedure aanhangig
gemaakt door de bij de uitoefening van het kiesrecht onmiddellijk betrokken
belanghebbende zelf. Van de mogelijkheid een tegen het verzoekschrift gericht
verweerschrift in te dienen is in het onderhavige geval gebruik gemaakt. Dit zou op
zieh niet opzienbarend zijn, ware het niet dat in de indiener van het verweerschrift
het toenmalige hoofd van de afdeling nationaliteitszaken van het ministerie van
Justitie wordt herkend."' Het verweerschrift is op persoonlijke titel ingediend. In
het verweerschrift noch in de uitspraak wordt enige aandacht geschonken aan de
vragen waarom juist deze verweerder een verweerschrift indient en welk belang
verweerder bij zijn verweerschrift heeft. Op het eerste zieht lijkt het of een
willekeurige particulier een verweerschrift indient. Bij nader inzien blijkt dat bij de
indiener van het verweerschrift niet zo zeer een eigen belang, maar een belang van
de Staat aanleiding geeft tot inmenging in het g e d i n g t

3.3.2.3

Resultierend kan mijns inziens uit de tot hier toe aan de orde gestelde uitspraken,
gegeven in het kader van de Wet toelating en uitzetting van vreemdelingen uit
1849, de Uitleveringswet uit 1875 en de Kieswet uit 1951, worden geconcludeerd

*" HR 24.10.1851. Gemeentestem 1851, nr. 9, p. 4. Arrest in cassatie waarin de verzoeker "Afr. P.L
de Lorn de ßerg, /id <frr 7Veede föwier rfw Sfa/en-Generaa/, nofam fe VCT/O, " opkomt "tegw effl
vonn/5 van de ^rro/jrf.-/f^/fc. /e Roermond van den 4 Se/?/. /&5/, fty nefwett Ay i$ verWaard ongegro/Kf
in zyn verzoeifc /of vOTi/rrig/ng d r̂ reso/Kfie van dw GeffWOT/̂ raaa' der sfad Vwto van 9 >4Hg.
Hwarfty HYU oes/ofen. da/ de naam van Afare/ //j<£er/ Leonard ßon/a/nps n/>/ za/ worrf
van de /«/',$/ der penonen. aan>vyzende d/> /of nrt Jh'eztn van /«ten van dM Cem^CT/fraad /« W/ito
oevotf^d zy'n, f )". Volgcns de Lom de Berg is Bontamps geen Nederlander. Vgl. de beschrijving
van deze casus bij Prins (II), p. 183-185. Vgl. voor een ander geval: HR 02.06.1948, NJ 1948, nr.
646.
"• Arn. D 9. D 12, D 13 en D 16 Kieswet 1951.
*" En tevens bewcrkcr van de nationaliteitswetgeving van Schuurman & Jordens van 1956 tot 1973.
Juist omdat het gaat om de bewerker van de nationaliteitswetgeving is de naam van de indiener van het
verweerschrift tevens herkenbaar als het toenmalige hoofd van de afdeling nationaliteitszaken van bet
ministerie van Justitie. Die functie Staat namelijk vermeld in de wetgevingsedities.
** Struycken, p. 41, haalt deze uitspraak in zijn proefschrift aan als een voorbeeld voor het onderwerp
"ort/xj/fydi'ge voor/i'cnfing en odvi«* (aan de rechter). Hij merkt daarbij op: "Df a/writr c«na* *
« « ander? pasi/ir in de procedwre.'"
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dat inzake het bezit van een vreemde nationaliteit alsmede ter zake van staatloos-
heid de bewijslast bij de overheidsorganen ligt. Wordt het bovenstaande algemener
geformuleerd, dan leidt dat tot de uitspraak dat inzake het niet in het bezit zijn van
de Nederlandse nationaliteit de bewijslast bij de overheid ligt.

Overigens dient raijns inziens met betrekking tot de bewijslastverdeling een
onderscheid in uitgangssituatie niet uit het oog te worden verloren. Hoewel alle
betrokkenen hetzelfde stellen, nl. het bezit van de Nederlandse nationaliteit, maakt
het voor de verdeling van de bewijslast m.i. zeker uit of een betrokkene een beroep
doet op verwerving dan wel op behoud van het Nederlanderschap.

Aangaande een beroep op verwerving van het Nederlanderschap kan op grond
van de hiervoor besproken jurisprudentie niet veel meer worden geconcludeerd dan
dat op de betrokkene in beginsel een stelplicht rust"' en dat voor een betrokkene
in bewijsnood middellijke bewijsvoering'** mogelijk is. Op grond van deze
rechtspraak en door de opmerkingen dienaangaande in de literatuur Staat vast dat
indien de betrokkene in zoverre in bewijsnood verkeert dat hij niet het rechtsfeit
van de verwerving van het Nederlanderschap aannemelijk kan maken, het bezit van
de Nederlandse nationaliteit aannemelijk kan worden gemaakt door middel van het
middellijke bewijsmiddel bez/7 van .yfaa/.

In het geval dat het gaat om verlies van het Nederlanderschap en de overheid
stelt in rechte het verlies, dan is de algemene regel dat de bewijslast inzake het
verlies bij de overheid ligt. Het is daarbij ook mogelijk dat het oorspronkelijk bezit
van het Nederlanderschap niet kan worden vastgesteld, maar het wel kunnen
vaststellen van een rechtsfeit dat tot verlies leidt, is in zo'n geval voldoende."'

Uit het voorgaande volgt het opmerkelijke gegeven dat in de jurisprudentie
strikter bewijs lijkt te worden geeist van beweerd verlies van het Nederlanderschap,
nl. in dat geval wordt minimaal geeist bewijs van het rechtsfeit dat tot verlies heeft
geleid,"* dan dat wordt geeist bij het verwerven van het Nederlanderschap. Voor
het laatste is het bewijs van het rechtsfeit dat heeft geleid tot verwerving niet de
enige mogelijkheid, maar Staat immers ook de mogelijkheid van bewijs door middel
van bezit van Staat open.

In bepaalde gevallen is het bezit van een vreemde nationaliteit een voorvraag van
doorslaggevend belang voor de vraag of iemand het Nederlanderschap bezit. Met
betrekking tot de mate van zekerheid die aangaande het bezit van een vreemde
nationaliteit dient te bestaan, kan worden vastgesteld dat, in het geval dat de
overheid zieh beroept op verlies van het Nederlanderschap, de Nederlandse
overheid niet aannemelijk hoeft te maken dat de vreemde overheid de betrokkene

*" HR 03.06.1958, NJ 1959, nr. 50
HR 28.10.1952, HPS 1952, p. 133.

~ HR 04.10.1949, Reuser (I), p. 82.
HR 13.04.1948, NJ 1948, nr. 647; HR 05.10.1948, NJ 1949. nr. 562; HR 04.10.1949, Reuser (I),

P- 82; HR 10.09.1959, NJ 1959, nr. 596.
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erkent als onderdaan."' De Nederlandse rechter beoordeelt autonoom of sprake is
van het bezit van een vreemde nationaliteit.

op

3.3.3.

Ook na de intrekking van de bijna honderd en twintig jaren oude Wet toelating en
uitzetting van vreemdelingen is de Hoge Raad op grond van de nieuwe Vreemdelin-
genwet*** nationaliteitsrechter in enige instantie gebleven. Gedurende een twintig-
tal jaren heeft de Hoge Raad op grond van het inmiddels vervallen artikel 43
Vreemdelingenwet als feitenrechter geoordeeld over beroepen op het Nederlander-
schap.**" Uit de gepubliceerde jurisprudentie is in het kader van deze procedure
een veertigtal uitspraken van de Hoge Raad bekend."* Over het proces- en
bewijsrecht dat op de artikel 43 (oud) Vreemdelingenwetprocedure van toepassing
is geweest, is in de literatuur slechts summierlijk een opmerking gemaakt."' Zelf
heeft het wetsartikel hieromtrent zeer weinig bepalingen gekend. Het weinige dat
door het artikel werd bepaald, is geweest dat de Hoge Raad getuigen"° en des-
kundigen*" kon oproepen, dat de verhören in beginsel in het openbaar dienden te
geschieden*" en dat het openbaar ministerie*" over de zaak werd gehoord. De

*" HR 10.09.1959, NJ 1959, nr. 596.
*" Wcl van 13.01.1965. Stb. 40. I.w.t. 01.01.1967.
*" Vgl. par. 2.8.2. Uit dc Toclichting op dc jaarcijfers 1982 en 1983, p. 13, blijkt dat de HR deze
fcitelijkc procedure niet in zijn takenpakket vindt passen en spreekt de voorkeur uit voor een feitelijke
behandeling bij een lagere instantie, met de mogelijkheid van cassatieberoep. Met die wens sloot de HR
aan bij het toen aanhangige wetsontwerp op grond waarvan hoofdstuk 6 Rijkswet op het Nederlander-
schap tot stand is gekomen. Vgl. par. 1.2.2.
**• Vgl. par. 2.8.2 (i.h.b. voetnoot 460). . '
"' Zie Van den Blink, p. 7 en 8; Jessurun d'Olivcira, AA 1986. p. 224-227; Loeb (1983), p. 289-291;
Roycr, p. 136.
•» HR 01.07.1983, NJ 1984, nr. 229; HR 21.09.1984 NJ 1985. nr. I l l (een pleegbroer en de
echtgenote van de klager zijn als ge tu igen gehoord. Het betreff een zaak waarin de klager niet zelf is
gehoord); HR 11.10.1985. NJ 1987, nr. 34, mm. JCS (de echtgenote van de klager is gehoord. Ook in
deze zaak is de klager zelf niet gehoord, hem was namelijk de toegang tot Nederland geweigerd).
*" Vgl. HR 21.01.1969, NJ 1969. nr. 144: het hoofd van de afdeling Privaatrecht bij het ministerie van
Justitie is opgeroepen als "£tfi«£«-</M*H/uflgf"; HR 27.11.1979, NJ 1980, nr. 550, m.nt. MS onder NJ
1980, nr. 551: HR benoemt twee externe deskundigen ten einde advies te krijgen over het Chinese
nationaliteitsrecht; HR 15.09.1980, NJ 1981, nr. 68: de HR benoemt een externe deskundige ten einde
advies tc krijgen over het Tunesische en Marokkaansc familierecht alsmede over het Tunesische
nationaliteitsrecht.
*" Hicrbij gaat het om verhoor in het openbaar van de klager en een vertegenwoordiger van de
staatssecretaris van Justitie. Niet ongewoon is geweest dat dit verhoor werd afgenomen door een
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behandeling ter terechtzitting geschiedde eveneens openbaar. Uit de gepubliceerde
uitspraken blijkt dat in ongeveer de helft van de zaken de klager van de mogelijk-
heid gebruik heeft gemaakt om persoonlijk te worden gehoord door de Hoge
Raad."« w ^

Aangaande de beklagschriften heeft de Hoge Raad veelvuldig, zo niet in alle
gevallen, een verzoek gericht aan de bevoegde bewindspersoon voor vreemdelin-
genzaken, de staatssecretaris van Justitie, ten einde inlichtingen over en een
standpuntbepaling inzake het Nederlanderschap van de klager te verkrijgen.'" In
tegenstelling tot de handelwijze van de administratie bij de eerste procedures op
grond van artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap, toen het ministerie van
Justitie consequent niet heeft gereageerd op de oproeping door de rechtbank om als
belanghebbende te verschijnen,"' heeft het in artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet-
procedures wel mededeling aan de Hoge Raad gedaan omtrent de positie die de
Staat inneemt met betrekking tot klagers Nederlanderschap. In het bijzonder in de
gevallen die kwesties van feitelijke aard betroffen, heeft de Staat regelmatig
bescheiden in het geding gebracht die tot ondersteuning van het eigen standpunt
dienden.*"

In de meerderheid van de uitspraken op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelin-
genwet is derhalve de, van de visie van de klager afwijkende, mening van de
staatssecretaris opgenomen. In de gevallen waarin de klager bestrijdt aan een
verliesbepaling voor het Nederlanderschap te hebben voldaan, vermeldt de uit-
spraak bij de weergave van het standpunt van de staatssecretaris op grond van

652

me/ Art ('nffe/fen van een naaVr onaVrzoeA: naa/" a"e yu/rfn««/ van rfe aan
Art fceWag /en gronattag ge/egae/ez/en". Vgl. HR 23.10.1979, NJ 1980, nr. 551, m.nt. MS; HR
04.03.1980, NJ 1981, nr. 98, m.nt. MS; HR 01.06.1982, NJ 1983, nr. 314; HR 01.07.1983, NJ 1984,
nr. 229.
Het hier bedoelde verhoor dient niet te worden verward met de mondelinge behandeling van de zaak ter
zitting van de Hoge Raad.

Ook het OM heeft een enkele keer de taak op zieh genomen de HR indien nodig in te lichten
omtrent vreemd recht. Vgl. HR 18.04.1986, NJ 1987, nr. 926, m.nt. JCS: inlichtingen betreffende
Spaans familierecht.
Dat an. 18 Rijkswet op het Nederlanderschap de verplichting tot hören van het openbaar ministerie in
feitelijke instantie voorschrijft, komt derhalve niet als een donderslag bij heldcre hemel. Ook in de
procedures die als de voorlopers van de art. 17 RWN-procedure mögen worden beschouwd, nl. art. 43
Vreemdelingenwet 1965 en an. 20 Wet toelating en uitzetting van vreemdelingen uit 1849 heeft de
rechter de plicht gehad het OM te hören over de zaak.

Slechts in vier zaken is een klager niet gehoord wegens de omstandigheid dat hij het land niet mocht
•nreizen, dan wel reeds was uitgezet. HR 21.01.1969, NJ 1969, nr. 144; HR 25.02.1983, NJ 1983, nr.
725, m.nt. A.H.J. Swart; HR 15.07.1985, nr. 854; HR 11.10.1985, NJ 1987, nr. 34, m.nt. JCS.
"' Vgl. Van den Blink, p. 8.
**Ziepar. 2.4.2.1.
*" HR 01.06.1982, NJ 1983, nr. 314; HR 23.12.1983, NJ 1984, nr. 387; HR 23.03.1984, NJ 1984,
". 650, m.nt. AHJS; HR 08.05.1987, NJ 1987. nr. 682.
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welke wettelijke bepaling of verdragsbepaling dit beweerd verlies heeft plaatsge-
vonden. Bij beroepen op verwerving van het Nederlanderschap geeft het standpunt
van de staatssecretaris de reden weer waarom de gepretendeerde verwerving niet
heeft kunnen plaatsvinden."* AI is de Staat in een artikel 43 (oud) Vreemdelin-
genwet niet te beschouwen als een door de klager in het proces betrokken proces-
partij, toch is in essentie de beklagprocedure, naar mijn mening, een contradictoire
en derhalve contentieuze procedure geweest."'

Naast het weinige dat in de literatuur dienaangaande is opgemerkt, is inzicht in
de proces- en bewijsrechtelijke karaktertrekken van de artikel 43 (oud) Vreemdelin-
genwetprocedure voor het grootste gedeelte te verkrijgen uit de uitspraken die op
grond van het artikel zijn gedaan. In het bijzonder de door het openbaar ministerie
geproduceerde conclusies zijn een rijke informatiebron. Dat de voormalige
beklagprocedure enigszins als een buitenbeentje is te beschouwen, blijkt mede"°
uit het feit dat ter zake van deze rechtsgang zieh het gebruik heeft ontwikkeld dat
steeds dezelfde advocaat-generaal de conclusies neemt. Dit is in afwijking van het
beleid van het openbaar ministerie, dat in civiele verzoekschriftprocedures de
conclusies ten behoeve van de Hoge Raad ongeacht het rechtsgebied in beginsel
door alle A.-G.'s worden genomen."' Ten Kate schrijft dat voor een specialisatie
binnen het OM wel wordt gekozen indien: 7ief rec/jfsgeZ?ieden te/re^ dze

//A; W/zo/irfer Ararofoer /war <>i/ioud o/proceyvorm Ziefrlv/i, zoa/s £>j/v
de Ateder/a/idse /laf/o/ia/Z/e//".*" E6n en ander heeft tot gevolg gehad

dat alle conclusies bij de uitspraken die in deze paragraaf aan de orde komen van
de hand van dezelfde advocaat-generaal zijn, en wel van A.-G. Mok."'

In haar al eerder aangehaalde lezing merkt Van den Blink over de wijze van
bewijsvoering in de beklagprocedure op: "Daaro// itonden de door de verzoeArer

*" In slechts vier uitspraken, alle ter zake van verwerving, ontbreekt het standpunt van de staatssecreta-
ris als zelfstandig onderdeel van de uitspraak. Uit de bijbehorende conclusie blijkt evenwel dat ook in
deze gcvallcn de staatssecretaris een ander oordeel had dan de klager over diens Nederlanderschap.
Vgl. HR 15.09.1980, NJ 1981, nr. 68 (zic par. 3.3.3.2.2); HR 05.02.1982, NJ 1983. nr. 192;
10.08.1983, NJ 1983, nr. 726 en HR 25.02.1983, NJ 1983, nr. 725, m.nt. A.H.J.S.
*" Scheltema twijfelt in zijn annotatie onder &n van de eerste uitspraken krachtens art. 43 (oud) Vw
(HR 23.10.1979, NJ 1980, nr. 551) nog over de mate van contentieusheid van de procedure. Hij merkt
op dat het niet "Een jjeuwie admin«mjft>wprocedure" betreft cn steh tevens: 7nd/en m«i de vraag o/
i>m<inrf AVder/onrfer w «Ar een vraag va/t priww/rec/i/ fcejcnoHwr (men fawi daarover j/erit
</fl/j ZOH Mw 5/jraJtf ;()>> »a/i een m'ef con/en/ieuze /»rocerfure, verge/yiUwar mer de verzoeJfc
cedMne." Anderzijds steh hij: "Wef ZOM fty Aef adm/«w/ra/ie^ecÄ/e/yt Jtaratoer van de procedure pawen
ne/ fcefre/fende overne/droryao/i zo vee/ mo^e/iy* afa vrru'eender W/ Aer procej /e fcerreibten." Dit laatste
is inderdaad een handelwijze die, blijkens nadien gedane uitspraken, zieh inderdaad heeft ontwikkeld.
** Zic evenecns par. 2.8.2, (i.h.b. voetnoot 459).
"' Ten Kate (II). p. 215.
*" Ten Kate (II). p. 214.

*" Evenecns in de cassatiezaken op grond van net latere art. 17 RWN zijn de conclusies genomen door
A.-G. Mok.
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/<?//en worden gecon/ro/eerrf en voor zovee/ nod/g aa/igev«/d door de
weraa/ W/ de //oge /?aad d/e op Zier verzoefc mo«r vvorde/i #e-

""* Inderdaad heeft de Hoge Raad incidenteel in een beklagprocedure een
onderzoek naar de feiten doen instellen. Ten behoeve van een zodanig feitenonder-
zoek heeft de Hoge Raad het openbaar ministerie wel verzocht behulpzaam te
zijn.'** Ook is het OM een enkele maal zelfstandig overgegaan tot het instellen
van een nader onderzoek naar feitelijke omstandigheden.*** In vergelijking met de
huidige artikel 17 RWN-procedure is, naar mijn inzicht, de rol van het OM
aangaande het traceren van rechtens relevante feiten derhalve actiever geweest dan
dat hij op dit moment in de "ze//s/and/ge vatf.tfe///>jg.s/?rocedMre" is.*" Deze
actievere houding kan worden verklaard uit het feit dat, anders dan in de procedure
op grond van artikel 17 RWN, op het functioneren van het openbaar ministerie in
de artikel 43 (oud) Vreemdelingenwetprocedure het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering niet van toepassing is geweest.

Meermalen wordt in de conclusies van het OM duidelijk dat in artikel 43 (oud)
Vw-zaken, wegens het administratiefrechtelijk karakter dat aan de procedure werd
toegeschreven, het in het administratief procesrecht gebruikelijke "vr//-/>ew//.Y.yre/-
se/" van toepassing is geweest."* Zoals reeds is uiteengezet in paragraaf 3.1
houdt de "vn/-£ew//.s/eer" in dat de rechter een zeer ruime vrijheid heeft ten
aanzien van de bewijslastverdeling, de bewijsmiddelen en de waardering van het
gevoerde bewijs.

Wat de bewijslastverdeling aangaat, plaatst A.-G. Mok, in het kader van een
beklag waarin de betrokkene zieh beroept op het niet hebben voldaan aan een
verliesbepaling voor het Nederlanderschap, de volgende observatie: 7/i vee/
geva//e/2 zo« /ief vr(/-ftew(/.s.sfe/$e/ m procedwres a/i rfez^ erop neerfcomen rfar

van de frewi/slart op de over/ie/d r«5f. Z(/ /mrner^ za/ doorgaa/w
aan de ziod/ge gegevenj itunnen Arome/i. "*" Met betrekking tot een

beklag waarin de betrokkene zieh beroept op verwerving van het Nederlanderschap
heeft de A.-G. daarentegen opgemerkt: "De ///? Aee/r a/ öe^/w/ da/ öepaa/de /e/7en

** Van den Blink, p. 8.
*" Bijv. HR 04.03.1980, NJ 1981, nr. 98, m.nt. MS: over de vraag of de klaagstcr op de onafhanke-
lijkheidsdag van Suriname woonplaats buiten Suriname had, vcrschillen de Staat en klaagster van
mening; de HR verzoekt de P.-G. bij de HR een politieonderzoek te doen instellen "naar dV vraag o/
Waâ wer op 25 nov. 7975 w Afoferfana' woom/«".
"* Vgl. HR 15.09.1980, NJ 1981, nr. 68: OM vraagt aanvullende informatie op bij de advoeaat van de
klager. HR 23.12.1983, NJ 1984, nr. 387: blijkens de conclusie van het OM heeft de A.-G. bij de
gemeentesecretarie van Den Haag om een bepaalde inlichting verzocht.
* Vgl. par. 2.3.2.2.
"* Vgl. HR 27.11.1979. NJ 1980, nr. 550 en HR 23.10.1979, NJ 1980, nr. 551, m.nt. MS.; HR
01.06.1982, NJ 1983, nr. 314; HR 15.07.1985, NJ 1985, nr. 854.
*" Conclusie bij HR 01.06.1982, NJ 1983, nr. 314.
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o/ om5ra/K//̂ Aerfe/i aa/i/ieme///7: moe/en worden, zonder dar va« m i dtt/de/(/Jte
bevw/s/as/ jpraAre w. "*™

Aan de andere kant heeft de Hoge Raad wel de eis gesteld dat zowel de betrok-
kene als de staatssecretaris van Justitie zoveel mogelijk meewerken aan het ter
beschikking stellen van de juiste, relevante feitelijke informatie. Zeer kortaf is de
zaak afgedaan waarin eerder door middel van een tussenbeschikking de Hoge Raad
heeft doen blijken "z/cn om/ren/ de /e//en ortvoWoe/ufe znge//c/j/ /e acA/en" en de
klaagster heeft opgeroepen meer gegevens te verstrekken. Ondanks oproeping voor
de mondelinge behandeling verschijnt de klaagster niet, noch wordt van haar kant
op enigerlei wijze gereageerd. Dit leidt tot ongegrondverklaring van het beklag,
waaraan ten grondslag wordt gelegd de overweging dat: "Van aVge/ie d/e z/cA op
de voe/ van arr. 45 (bKd) Vr^e/na'^/m^enw^/ to/ de recn/er wen^r me/ de .ste/Zing
Ned^r/a/ider /e z«yn, /nag /m/nery worde/i gevergd da/ n// naar ve/7nöge/i de voor de
oeoorde/Zng van d/e j/e//mg nod/ge /e//e/i o//oreng/ en zonod/g 5/aa//. "*"

De aldus gestelde eis dat de klager "/war vermögen" de "/lod/ge /e/7en oz/oreng/
e/i zonod/g 5/aa//" wijst op een lichtere inspanning ten aanzien van het bewijs aan
de kant van de klager dan het geval zou zijn als de zegswijze "w/e s/e//, tew(/s/"
ten voile zou gelden en impliceert, naar mijn mening, dat het slagen van het beklag

niet volledig afhankelijk is van het bewijs dat de klager in Staat is te leveren. Voor
de hier gesignaleerde lichte bewijsplicht wordt in het navolgende het begrip
"•ywm/n/ere oeu'(/i/?//c/i/" als werkbegrip gehanteerd.

Ten behoeve van het onderzoek naar de bewijslastverdeling is ook de op grond
van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet gevormde jurisprudentie onderverdeeld in
twee categorieen. In de eerste categorie zijn de uitspraken ingedeeld waarin degene
die zieh tot de Hoge Raad heeft gewend een beroep doet op het hebben verworven
van de Nederlandse nationaliteit (categorie A). De tweede categorie betreft de
klagers die zieh op het standpunt stellen niet te hebben voldaan aan een verliesbe-
paling voor het Nederlanderschap (categorie B).

In 66n zaak heeft de klager gesteld dat hij primair niet aan een verliesbepaling
heeft voldaan en heeft hij zieh secundair op het standpunt gesteld in ieder geval na
het eventuele verlies van de Nederlandse nationaliteit een optie voor het Nederlan-
derschap te hebben gedaan.'" Deze zaak is in beide categorieen ingedeeld.

*" Conclusic bij HR 15.07.1985, NJ 1985. nr. 854; waarbij dc A.-G. vcrwijst naar HR 23.10.1979. NJ
1980. nr. 551.
"' HR 23.09.1988. NJ 1989. nr. 53.
*" HR 07.02.1986, NJ 1987, nr. 148, m.nt. GRdG.
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5.5.3.2 Jur«pri«fe/!//e categoric ,4: 5eroe/? op verHwvmg van Ae/

Onder de in het kader van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet onderzochte jurispru-
dentie bevinden zieh vijftien zaken waarin de betrokkene een beroep doet op
verwerving van het Nederlanderschap.*" In slechts drie gevallen oordeelt de
Hoge Raad voor de betrokkene positief.™ In de negatief uitvallende uitspraken
laat de Hoge Raad in zes gevallen blijken tevens op grond van de vastgestelde
feiten te hebben getoetst of eventueel een andere rechtsgrond ter verwerving van
het Nederlanderschap dan de juridische grondslag waarop het beklag is gestoeld
mogelijk zou zijn geweest.'"

Op het totaal van vijftien uitspraken zijn slechts vijf zaken bewijsrechtelijk
interessant, waaronder tevens twee uitspraken vallen die voor de betrokkene een
positief resultaat hebben gehad. Aangaande deze vijf als bewijsrechtelijk interessant
aan te merken uitspraken moet evenwel het volgende worden opgemerkt. Eigenlijk
betreffen van de vijf zaken slechts drie gevallen daadwerkelijk een kwestie van
bewijs. De andere twee zaken betreffen daarentegen veeleer de interpretatie van
vreemd recht, waarbij de feitelijke omstandigheden van de zaak als zodanig
duidelijk zijn. Ik heb desondanks besloten deze twee laatste zaken toch op te
nemen, daar deze een beeld geven betreffende de vraag in hoeverre het daadwerke-
lijk bezit van een andere nationaliteit dient vast te staan, indien dit mogelijk bezit
van een andere nationaliteit relevant is voor het bezit van het Nederlanderschap.

Uit de in paragraaf 3.3.2.1 behandelde jurisprudence is duidelijk geworden hoe bij
onzekerheid aangaande de verwerving van het Nederlanderschap in ieder geval de
stelplicht met betrekking tot de rechtens relevante feiten bij de aanlegger van de
procedure ligt."'

Met betrekking tot een beroep op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet
waarbij verwerving van de Nederlandse nationaliteit wordt gesteld, oordelen De
Groot/Tratnik de volgende bewijslastverdeling van toepassing: 7/ia7e/i /ivna/ia'

</e A/iftterfo/wfoe /wf/o/ia/ite/f te A^öen verworve/i moef Az/ m rfe rege/ op

'" HR 23.10.1979, NJ 1980, nr. 551, m.nt. MS; HR 15.09.1980, NJ 1981, nr. 68; HR 13.10.1981.
NJ 1982, nr. 137, m.nt. AHJS; HR 05.02.1982, NJ 1983, nr. 192; HR 25.02.1983. NJ 1983. nr. 725,
m.nt. AHJS; HR 10.08.1983, NJ 1983, nr. 726; HR 23.03.1984, NJ 1984, nr. 650, m.nt. AHJS; HR
12.10.1984, NJ 1985, nr. 230, m.nt. G; HR 15.07.1985, NJ 1985, nr. 854; HR 20.06.1986, NJ 1987,
nr. 902, m.nt. GRdG; HR 26.06.1987, NJ 1988. nr. 73; HR 18.04.1986. NJ 1987, 926, m.nt. JCS;
HR 26.06.1987, NJ 1988, nr. 135, m.nt. GRdG; HR 08.12.1989, MR 1990, p. 40, m.nt. HAA.
"' HR 23.03.1984, NJ 1984. nr. 650. m.nt. AHJS; HR 20.06.1986. NJ 1987, nr. 902, m.nt. GRdG;
HR 08.12.1989, MR 1990, p. 40. m.nt. HAA.
"* Hierbij gaat het om het ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden door de rechter. Het blijkt bijv.
uit de standaard geformuleerde overweging: "A/i/ nvnmif! aannemWy'A: « geworrf̂ n da/ Mag«- d>
Afafer&vuire /w/iona//7«7 aan CTHg ander/«/ on/fe«i/ mort n*/ 6eWag o/igegrond HWOVH ver*/aard."
** Vgl. HR 03.06.1958. NJ 1959, nr. 50.
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Z(/n mmsr oo/i/iimi/i/lt: maA:^ oar z/cA /<?/te/i o/
voor Ae/n de veTÄx//g/>ig va« /i£f Ateder/a/uferyc/iap fo/ gtfvo/g
"*" Volgens De Groot/Tratnik is het dus aan de betrokkene om de feiten

te maken die voor hem het verkrijgen van het Nederlanderschap tot
gevolg zouden hebben gehad. Aan de hand van de onderstaande jurisprudence wil
ik evenwel trachten duidelijk te maken dat de bewijslastverdeling toch iets genuan-
ceerder ligt. Uit de als eerste te behandelen zaak blijkt bijvoorbeeld dat de negatie-
ve uitslag voor de betrokkene niet is te wijten aan het feit dat deze niet over het
gewenste aa/z/ie/ne/i/A:* bewijs beschikt, maar omdat de gegevens die afkomstig zijn
van het ministerie van Justitie niet het door de betrokkene gewenste resultaat
opleveren. In paragraaf 3.3.3.2.3 komt eveneens een casus aan de orde waarin de
klaagster, wier beklag gegrond wordt geacht, ook niet over sluitend bewijs van
haar verwerving beschikt."* De genuanceerdheid kan ook worden gezien in het
feit dat niet alleen de klager meewerkt aan de bewijsvoering, maar dat tevens de
overheidsadministratie daaraan een bijdrage levert. De verwerving kan dan
eventueel aannemelijk zijn op grond van hetgeen uit de overheidsadministratie naar
voren komt. Naar mijn mening kan uit de jurisprudent de conclusie worden
getrokken dat het van groot belang is in hoeverre het door de staatssecretaris van
Justitie ingenomen standpunt wordt gedragen door de feiten en is onderbouwd met
bewijs.

Een volgende reden waarom de uitspraak van De Groot/Tratnik mijns inziens
genuanceerd dient te worden, is het feit dat indien aan verwerving van het Neder-
landerschap het eventueel hebben verworven van een vreemde nationaliteit in de
weg Staat, de bewijslast van de venverving van die vreemde nationaliteit bij de
overheid berust.

3.3.3.2.1 HR 23 Oktober 1979

In de onderhavige zaak*™ poneert een in 1955 geboren man de Nederlandse
nationaliteit te bezitten door wettige afstamming van een Nederlander.**° De
feiten die de klager op tafel legt, zijn nogal summier te noemen. Zijn familie, van
oorsprong afkomstig uit Duitsland, woont sinds 1888 in Indonesie, waar de klager
ook is geboren. De klager is in het bezit van een (door een Nederlandse autoriteit

*" De Groot/Tratnik. p. 131.
"* De Groot/Tratnik, p. 131. noemen deze zaak overigens als een uitzondehng op de door ben
geformuleerdc hoofdregel. • •
»™ HR 23.10.1979, NJ 1980. nr. 551. m.nt. MS.
•** Dit is een beroep op art. I sub a Wet Ned. 1892.
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in Indonesia afgegeven) verklaring uit 1951 waarin de broer van klagers vader
wordt aangemerkt als Nederlander krachtens de Wet op het Nederlanderschap en
het ingezetenschap van 1892. Aan dit feit verbindt de klager de gevolgtrekking dat
zijn oom de Nederlandse nationaliteit bezit ten gevolge van afstamming van een
Nederlander (klagers grootvader derhalve). Dit kan voor klagers vader maar 66n
gevolg hebben: dat ook deze Nederlander is.

In de conclusie van het OM wordt ruimschoots ingegaan op de desbetreffende
ten name van de oom gestelde Nederlanderschapsverklaring, de Hoge Raad noemt
in zijn latere overwegingen deze verklaring daarentegen in het geheel niet. De
Hoge Raad concentreert zieh op de nationaliteitsvaststelling van de grootvader en
de vader van de klager. Voor klagers nationaliteit is het immers slechts van belang
dat met betrekking tot 66n van deze voorouders aanwijzingen worden gevonden dat
een rechtsfeit heeft plaatsgevonden dat heeft geleid tot de verkrijging van de
Nederlandse nationaliteit. Aan de hand van gegevens die afkomstig zijn van het
ministerie van Justitie komt de Hoge Raad tot de volgende beslissing: "in Art
CWi/raa/ /?egm?r van /uz/ura/üar/« s/ruft 7550, ge/jow<ten W/ Art minw/erie van
/«jrine, itom/ de ^«tocA/j/uwm (....) nier voor;

<te ges/acAttnaam (....,) /torn/ evenmin voor //i de ft// ^v^ng^o^mrf^ m/ni.sreri>
erzam^//>i^ va/i virA:lari/ige/i op grond van arr. 5./0 a/? 72 OvereenAronttf
de roescAeid/ng van SraattOMrgery (Wer van 27 o'er. 7949, SW?. 7. 570)

o/ in de /wo/icaries in de 7ndonejiscAe Src/t. van regenover 7ndonwwcAe au/on'/rt-
/sn a/ge/egde verit/aringen a/5 evenöerfoe/a*.

D^ groorvarfer van Ar/ager, f....;, iton nocA aan aV 6£/7a//ngen omrrenr Art
Afofe/7ander.ycAa/? /n o"̂  /n 7S8S v/gerende fw^ede r/r^/ van Art eeryfe ßoe/: van Art

, nocA aan de Wrt van 72 dec. 7892, S/6. 268, op Art ^Veder/ander^cAap en Aer
gezrten.ycAap - (". > - de A/eder/andse /ia//ona/(7rt7 onr/enen.
(/// «er A/ervoor vas/ge^re/de vo/gr daf Jt/agers vader, f. j geboren a/s we«/g

van een n/er-Ateder/ander, /ngevo/ge a/t. 7, aanAe/ en onder 7c, Wer van 70
7970, 5rft. 55, Aoudende rege//ng van Aer A/eder/andscA onderdaa/wcAap van

n/er-A'eder/ander^, ren r//<fe van de 5oMverejn/re/«overdracAr, de ^raar Aad van
A^eder/andj onderdaan-n/er-A'eder/ander en a/s w/rAeemj Neder/and^ onderdaan-
n/rt-AVder/ander op grond van arr. 5 van eerder genoemde roe^cAe/d/ng^overeen-
fawiyr de 7ndone^wcAe nar('o/uz//re/r Aeer? verfcregen.

Mer aanneme///it w geworden dar it/ager^ vader een verfetonng Aee/r a/ge/egd a/j
in arr. 5yo arr. 72 van die overeenitonwr en a/dw^ de Neder/andlye nariona-

/r Aee^ Aerikregen.
De aan Aer oeit/ag ren gronds/ag ge/egde r̂e/Z/ng dar Artoger A'eder/ander w door

geftoorre a/^ werrig A:/nd van een vader die ri/denj die geöoorre de jraar van
A^ederiander oezar, itan derAa/ve n/er a/^yuür worden aanvaard.

TVw evenmin aanneme/i/A: w geworden dar fc/ager de A^eder/and^e na/iona/ire/r aan
wig ander /eir onr/een/ moer Aer öeAr/ag ongegrond worden verfc/aard."
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Het is deze uitspraak geweest naar aanleiding waarvan A.-G. Mok later zijn,
hierboven reeds aangehaalde, opmerking dat "va/i ^ / t d«zVfe/(/A:e tevw/sfatf" geen
sprake is, zal plaatsen.**' Inderdaad is in de onderhavige uitspraak moeilijk te
spreken van een bewijslastverdeling. In ieder geval is wel duidelijk dat het beklag
niet reeds ongegrond wordt verklaard op grond van de overweging dat de betrokke-
ne niet over sluitend dan wel aa/me/ntf///* bewijsmateriaal beschikt. Het beklag
wordt naar mijn mening ongegrond verklaard omdat noch uit hetgeen de klager
heeft overgelegd, noch uit de gegevens afkomstig van het ministerie van Justitie
blijkt van verwerving van het Nederlanderschap door klagers nationaliteitsrechtelijk
gezien relevante voorouders.

De overheidsadministratie (i.e. het ministerie van Justitie) wordt benaderd om de
Hoge Raad van (meer) feitelijke gegevens te voorzien dan de klager heeft inge-
bracht. *" Het negatieve standpunt dat de overheid inneemt ten aanzien van kla-
gers Nederlanderschap kan worden gedragen door hetgeen blijkt uit de overheids-
administratie. Hieruit volgt de, naar mijn mening, niet onbelangrijke constatering
dat i.e. de Staat zijn standpunt heeft kunnen bewijzen.

Voor het geval dat uit de gegevens van het ministerie van Justitie wel informatie
was gebleken die tot een positief resultaat voor de klager hadden geleid, was op
grond van die gegevens het Nederlanderschap van de betrokkene vastgesteld.
Hieruit volgt naar mijn mening de conclusie dat het niet noodzakelijk is, zoals De
Groot/Tratnik menen, dat het de degene is die zieh beroept op verwerving van het
Nederlanderschap ook degene is, die van de verwerving het bewijs dient te leveren.

3.3.3.2.2 HR 15 September 1980

/. i4. u/ftpr. /V. Cattttftttc/tnyw/ig. ßez/r va« een vrmrafe

De volgende zaak*" waarin een beroep op een grond tot verwerving van het
Nederlanderschap is gedaan, betreft een minderjarig meisje, dat in 1979 is geboren
in Nederland. De moeder van het meisje heeft de Tunesische national iteit en is naar
Nederlands recht gehuwd met de Marokkaanse vader.*** Over de nationaliteit van
het meisje bestaat twijfel aangezien er zowel naar Marokkaans als naar Tunesisch

" ' Conclusie bij HR 15.07.1985, NJ 1985, nr. 854. Zic par. 3.3.3.2.4.
* Zoals dat eerder is gebeurd in HR 28.10.1952, HPS 1952, p. 133. Zic par. 3.3.2.1.1.
"> HR 15.09.1980. NJ 1981. nr. 68.
*** In zijn conclusie merkt de A.-G. nog op: "/it ga «• daarfry vo/j w7, zoair 00* A« iw*tagicftnyt dort
<fri/ i/i <
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recht geen toekenning van nationaliteit zou geschieden.*" Ten behoeve van de
minderjarige wordt gesteld dat zij het Nederlanderschap heeft verworven wegens
geboorte in het Koninkrijk als niet-erkend onwettig kind te wiens aanzien niet blijkt
van het bezit van een vreemde nationaliteit.***

Uit de bovenstaande beschrijving blijkt al dat het i.e. voornamelijk gaat om de
interpretatie van vreemd recht. Omtrent de feitelijke omstandigheden van het geval
bestaat geen twijfel. Bewijsrechtelijk is deze zaak dan ook in zoverre slechts
interessant dat daaruit een indruk kan worden verkregen over de mate waarin een
andere nationaliteit dient vast te staan, wil, in verband met het internationale
streven naar beperking van staatloosheid,*" sprake kunnen zijn van het verwer-
ven van de Nederlandse nationaliteit.

Ten einde voorlichting te verkrijgen over het relevante vreemde recht doet de
Hoge Raad een beroep op deskundigen. Voorts blijkt uit de conclusie van het OM
dat zieh in het dossier een ambtsbericht van de Nederlandse ambassade in Tunis
bevindt. Uit dit ambtsbericht blijkt dat de ambassade zowel bij de Tunesische
autoriteiten als bij de Marokkaanse ambassade in Tunis inlichtingen heeft ingewon-
nen.

Zijn oordeel ondersteunt de Hoge Raad in sterke mate met de van deskundige
zijde ingewonnen inlichtingen. De Hoge Raad overweegt: Mr/. 6 fwrn/e //d Corfe
de /a na/io/ia/i/e /wn/s/enne fcen/ de rwneswene /uzft'ona/z'te// /oe o.m. aan 7'en/an/
ne d'wne mere /u/imi/me e/ rf'«/z /?ere z/ico/i/iu". Voor/ne/d rappor/ va« P. 5owre/
/w«d/ o.m. /n:

da/ naar z(/« oorrfee/ me/ de vworrfert "ne rf'u« pere z'/ico/ww" w voorme/d art. 6
/vveede //rf ^eac/?/ /noe/ worsen merfe fterfoeW fe z(//i Aef £//uf van een varfer rf/e /n

/»>/ a/5 varfer word/ erArena" f"d'«/i pere a /'egara" rfwowe/ ̂ a^Z/af/o/t n'wf

naar Tunes/sen recn/ de vraa^ 0/ een fa"/u/ /n ^3/n///erecn/e///A:e
for de ecn/genoo/ van z(/n moeder moe/ worden öean/woord naar ner nar/ona/e

recnr van d/e ecAr^enoo/;
da/ naar A/aroibtaanj recnr een A:/nd, ne/we/A: w geboren 6/nnen ze5 maanden na

Aer n«we///A: van z/yn moeder onwe/T/g « -f. ^- ;
Op grond van voorme/de gegeve/w aenf de f//? voor een fcevesf/gende öean/woor-

van de vraag 0/ f... J Z>/y de /oepaswng van de Vreemde/Zngenwe/ ate vreemde-
mag worden oenande/d, vo/doende aanneme/T/A: da/ C...J de 7«neswc/ie

nariona/7/e// oez// en reeds «// d/en /100/de n/e/ voWoe/ aan ne/ bepaa/de /n ar/. /,

Over het huwelijk en het daaruit geboren kind vermeldt het beklagschrift: "Atog daar^ia/en, da/
AWer/an<ir rec/i/ gw/ofen /i«we/i/)t 1/1 Äe/ Maro/kitaa/w« noc/i A« r«/is«\sc/ie rec/i/ worrf/
va$r da/ naar A/arofckoa/w CT 7itfimrc/i rec/i/ C... J </c 5/a/«5 / i e ^ van onwrt/ig fand. Z«/' « i

tonnen 6 maanden na de n«vve/i/ifc«/«mng gehören. "
"* Dit is een beroep op art. 1 sub d Wet Ned. 1892.
*Vgl . par. 0.1.
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a", Wer va/i /2 flVc. 7892, S/ft. 268, op Aef

Aan de hand van de eigen interpretatie van het vreemde recht concludeert de Hoge
Raad dat "vo/rfoenrfe ao/i/iem£/(/£" is dat de minderjarige een bepaalde nationaliteit
bezit. Hetgeen tot de consequentie voert dat geen beroep kan worden gedaan op
een bepaling in het Nederlandse nationaliteitsrecht strekkend tot nationaliteitsverle-
ning indien anders sprake zou zijn van staatloosheid.

Geheel in de lijn met het arrest uit 1959,*** waarbij is uitgegaan van het ge-
zichtspunt dat voor het aartnemen van het bezit van een vreemde nationaliteit het
niet noodzakelijk is dat van de kant van de desbetreffende vreemde autoriteiten
dienaangaande een positieve erkenning voorligt, Staat de Hoge Raad ook i.e. op het
standpunt dat het bezit van de vreemde nationaliteit autonoom door de Nederlandse
rechter kan worden vastgesteld. Volgens de literatuur dient het vaststellen van het
bezit van een vreemde nationaliteit te geschieden aan de hand van de wettelijke
bepalingen van het vreemde recht alsmede aan de hand van het bewijsrecht van de
vreemde staat.**'

Met betrekking tot de mate waarin het bezit van die vreemde nationaliteit dient
vast te staan om reeds binnen het Nederlandse nationaliteitsrecht het effect te
sorteren dat geen verwerving van het Nederlanderschap plaatsvindt, is blijkens deze
uitspraak reeds voldoende dat het bezit van de vreemde nationaliteit "voWoe/ute
aa/t/ir7n?/(/&" is. En blijkens deze uitspraak is het bezit van een vreemde nationali-
teit "vo/rfoe/K/e aa/i/iimi/i/A:" indien de rechter aan de hand van de vreemde
regelgeving en daaromtrent ingewonnen inlichtingen tot de gevolgtrekking komt dat
de vreemde nationaliteit is verworven.

Net als in de hier direct bovenstaand aan de orde gestelde zaak is het in het
onderhavige geval moeilijk om van een bewijslastverdeling te spreken. In casu is
dat naar mijn inzicht te wijten aan het feit dat het in wezen niet gaat om een
bewijsrechtelijke kwestie (derhalve een kwestie aangaande de feiten), maar om een
rechtskwestie.**' Wat in het onderhavige geval aan de orde is, is een kwestie van
aanvulling van de rechtsgronden, ook al zijn dat rechtgronden van vreemd recht, en
gaat het niet zozeer om een bewijsrechtelijk punt.'"

"*HR 10.09.1959. NJ 1959. nr. 596. Zic par. 3.3.2.2.4.
*•* Kollewijn, p. 22; Lemairc, p. 310. Vgl. voetnoot 737.
** Vgl. Schcltcma, p. 16, die cvcnccns concludeert dat bij het ondereoek naar de inhoud van vreemd
recht "Vfc r*gW«i om/iwt/ ve/rf«/iitg MO/I </
*" Vgl. Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 23.
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Wei is het zo dat berichten en verklaringen van deskundigen worden gerang-
schikt onder de bewijsmiddelen. In het civiele proces is de regeling inzake de
inbreng van deskundigen geplaatst onder de bewijsrechtelijke bepalingen in
Burgerlijke Rechtsvordering.*** In het administratief procesrecht wordt de des-
kundigenverklaring eveneens beschouwd als een bewijsmiddel.*"" Evenwel wordt
bij inlichtingen door deskundigen blijkens de literatuur eerder gedacht aan verkla-
ringen van medici, milieukundigen, arbeidsdeskundigen of financiele deskundi-
gen.** Kenmerk van een zodanige deskundigheidsinbreng is een (onafhankelijke,
deskundige) beoordeling van de feitelijke omstandigheden van een zaak. De
voorlichting betreft dan derhalve feitelijke beoordeling van de feiten, waarbij de
rechter de beoordeling wegens zijn (betrekkelijke) ondeskundigheid op het desbe-
treffende gebied niet licht zal overdoen of tot een andere conclusie zal komen.*"
Betreft de deskundigheidsinbreng echter juridische voorlichting, dan worden niet
zozeer de feiten nader beoordeeld als wel verkrijgt de rechter hem ontbrekende
juridische informatie die hijzelf op de feiten zal toepassen. In plaats van de
feitelijke beoordeling van de feiten gaat het bij juridische voorlichting om de
juridische beoordeling van de feiten. De inbreng van voorlichting door juridische
deskundigen verschilt derhalve in karakter van de deskundigheidsinbreng van
medici, arbeidsdeskundigen of andere deskundigheidsinbreng van niet-juridische
aard. In het laatste geval betreft het hulp aan de rechter bij het beoordelen van een
bewijskwestie, in het eerste geval gaat het erom de rechter in Staat te stellen tot het
ambtshalve aanvullen van de rechtsgronden.**

3.3.3.2.3 HR 23 maart 1984

Ca/. /4. wYspr. V. Caswsftesc/tn/vmg. ftow/r aoor midtfe/ van ftez/r van

De volgende zaak*" is bewijsrechtelijk zeer interessant omdat erin o.a. sprake is
van bewijs van het Nederlanderschap door middel van het bezit van Staat.

Klaagster, die stelt door afstamming van een ongehuwde Nederlandse vrouw de
Nederlandse nationaliteit te bezitten,"® is in 1944 geboren in Indonesie. In feite
gaat het in deze zaak om de onduidelijkheid die bestaat ten aanzien van het
Nederlanderschap van klaagsters moeder.

* Am. 221-225 Rv.
* Vgl. Ten Berge/Tak, p. 147.
*" Vgl. Bosch-Boesjes, p. 173; Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 137.
*" Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 137.
** Vgl. Jessurun d'Oliveira, p. 98.
*" HR 23.03.1984, NJ 1984, nr. 650, m.nt. AHJS.
*" Dit is een beroep op art. I sub c Wet Ned. 1892.
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Deze moeder is zelf in 1921 geboren in Indonesia als buitenechtelijk kind. In
1924 wordt de moeder in Indonesie erkend door een Nederlander. Bij een zodanige
erkenning volgt, in beginsel, toekenning van het Nederlanderschap aan de minder-
jarige. Voorwaarde voor enig daadwerkelijk rechtsgevolg met betrekking tot de
erkenning is wel dat inderdaad van een erkenning kan worden gesproken. Met
andere woorden: er dient sprake te zijn van een rechtsgeldige erkenning.

Klaagsters moeder overlijdt in 1951. Aan de bewuste erkenning van de moeder
door klaagsters Nederlandse grootvader schijnt iets te hebben geschort. Althans, dat
is de mening van de Nederlandse Staat. Deze steh zieh op het standpunt dat het
geen rechtsgeldige erkenning betreft, aangezien op het moment van de verwekking
van de moeder de grootvader gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van
het te erkennen kind.'" De klaagster steh hiertegenover dat niet met zekerheid
vaststaat dat haar grootvader op het cruciale moment gehuwd was. Indien dat al het
geval is geweest, is hij volgens de klaagster in ieder geval niet op de hoogte is
geweest van de (alsdan) niet-rechtsgeldigheid van de erkenning. Voorts voert de
klaagster aan dat in 1931 haar grootmoeder en grootvader alsnog met elkaar in het
huwelijk zijn getreden. Ook voert zij aan dat van Nederlands-Indische overheidswe-
ge de rechtsgeidigheid van het voeren van grootvaders geslachtsnaam door klaag-
sters moeder en klaagster zelf nimmer in twijfel is getrokken en dat de geboorte
van klaagsters moeder is ingeschreven in het geboortenregister voor Europeanen.
Als laatste argument voert de klaagster aan dat in 1924 de bewuste erkenning door
de betrokken autoriteiten is geaccepteerd.

Op het moment dat de Hoge Raad uitspraak op het beklag doet, gaat het om
feiten die zieh zestig jaren eerder in Indonesie hebben voltrokken. Uit alle ter
beschikking staande feiten, in het geding gebracht door zowel de klaagster als de
staatssecretaris van Justitie, kan gedurende de procedure niet worden achterhaald of
de erkenning al dan niet rechtsgeldig heeft kunnen plaatsvinden.

De Hoge Raad oordeelt daarop als volgt: "//er gaaf A/er evenwe/ om /e/7en en
<//e /noe/e/i wo/v/en gew/Meerd /n een ja/nen/evmg d/e z/i ri/d en

ver vö/i de onztf w vervw/VZerd en woaromrrenr zzen va/i /»erw/r r/w«j oofc
meer mer genoegzame zeA:er/ie/rf gegevens ta/en verza/ne/e/i. 7egen d/e
, en merfe /n aanmerfc/ng genomen da/ n/e/ o/T/it/ rfa/ de

r^n oo/7 w Av/#i?/ Aeö&en ge/roibten rfa/ a<wi Ar/aagtfer
rfe oc/t/er/iaa/n V. en rfe A'erfer/a/uise /tafia/ia/Zte/f roe/hva/ne/i, w rfe

eerr/er gen«em</e vermoerfenj ren gMfiyfe van Zier ^ranä^unr van a*e
ftjr« n/er vo/rfoenrfe overrw/grf om ftewezen re oorde/en rfa; (fc/aag.srer.y
Crfe groofwu/er) "in over^pe/ j r t«W", en naar eritenn/ng door Ziem de^wege nierig
w.

£en en ander /e/d/ /or de ^/oüom da/ ne/ 6eit/a^ gegrond « . "

*" Toentcrtijd ook in Indonesia een beletsel voor rechtsgeldige erkenning. De beperking dat "overspeli-
ge" kinderen nimmer konden worden erkend door de vader is in Nederland in 1970 vervallen.
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De onderhavige zaak is in minstens tweeerlei opzicht bewijsrechtelijk interessant.
Ten eerste kan worden geconstateerd dat geen van beide partijen voldoende
bewijsmateriaal bezit om de eigen Stelling overtuigend ie doen vaststaan. Wat de
huwelijkse staat van de grootvader betreft, verkeren beide partijen in bewijsnood.
De staatssecretaris is niet in staat te bewijzen dat kiaagsters grootvader op het
cruciale moment was gehuwd en de klaagster kan niet bewijzen dat hij ongehuwd
was.

Wei oordeelt de Hoge Raad dat voor het standpunt van de Staat (dat de moeder
de Nederlandse nationaliteit niet heeft verworven wegens het gehuwd zijn van haar
vader) "m<&«&arf v«nno^e?ts* kunnen bestaan. Echter, ten gevolge van de
bewijsnood waarin de staatssecretaris van Justitie verkeert, blijven dit vermoedens,
Het feit nu dat de overheid haar standpunt niet afdoende blijkt te kunnen onderbou-
wen met relevant bewijsmateriaal heeft mijn inziens consequenties voor het verdere
verloop van de zaak.

De constatering namelijk dat de overheid niet in staat is haar standpunt te
bewijzen legt, mijns inziens, voor de verdere bewijsiastverdeling en het daaraan
verbonden bewijsrisico een groot gewicht in de schaal. Het volgende patroon
inzake de bewijsiastverdeling valt, naar mijn inzicht, te onderkennen. Uit de
onderhavige zaak blijkt dat de Hoge Raad in de beklagprocedure in feite eerst het
standpunt van de Staat toetst op deugdelijkheid. Dit wijst m.i. op een "p '̂mmV^
bevvy's/as/" ten laste van de Staat, nl. dat deze zijn standpunt inzake het niet-
Nederlanderschap van de betrokkene deugdelijk met bewijsmateriaal kan onderbou-
wen. Dit betekent dat indien het verweer van de betrokkene uit de casus wordt
weggedacht, er een deugdelijk onderbouwde nationaliteitsbeslissing van de kant van
de overheidsadministratie dient voor te liggen. Nadat de Hoge Raad heeft geconsta-
teerd dat de juiste feiten aangaande het wel of niet verwerven van het Nederlander-
schap niet meer zijn te achterhalen,™" beoordeelt de Hoge Raad "tegen d/e ac/i-
tergrond" de door de verzoekster aangevoerde Ircrfaa/u/e/te/i van het Nederlander-
schap van haar moeder en haarzelf. De klaagster heeft onder meer gewezen op het
feit dat de bevoegde autoriteiten nimmer hebben betwijfeld dat haar moeder
rechtsgeldig de familienaam van de grootvader droeg.

Met de bewijsvoering door middel van de £etfaa/tf/i?ite/z van het Nederlander-
schap komt het tweede bewijsrechtelijk interessante onderdeel van deze zaak aan de
orde. Hierboven is gesteld dat ook de klaagster in bewijsnood verkeert. Zij is niet
in staat door middel van onmiddellijke bewijsmiddelen (bijv. door het overleggen
van documenten ter zake van echtscheiding van haar grootvader en zijn eerste

De overweging: "//«/ goaf A/er evemvW o/n /«7en e/i omj/am/igA«/«» <fi> moe/en tvorrfen
'" fen iawi^n/fvrng Ac in fyrf «i p/aa/s vsr van rfc onz* is v̂ nvi/Vferrf en waarom/ren/ z/cA van
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echtgenote of door getuigenverklaringen ter zake van zodanige echtscheiding)™'
de rechtsgeldige verwerving van het Nederlanderschap door haar moeder aan te
tonen. Wei kan zij aannemelijk maken dat haar moeder door de bevoegde autoritei-
ten altijd als wettig kind van de grootvader is beschouwd. Dit leidt tot het aanne-
men van het Nederlanderschap van klaagsters moeder op grond van bewijs door
middel van bezit van staat. Uit deze uitspraak blijkt nogmaals dat indien onmiddel-
lijke bewijsmiddelen geen uitkomst brengen, het mogelijk is op middellijke wijze
het bestaan van een recht aannemelijk te maken.™

Voor het geval dat de Hoge Raad i.e. wel bewezen zou hebben geacht dat de
klaagsters moeder gedurende het huwelijk van haar vader is verwekt, dan zou in
beginsel de niet-rechtsgeldige erkenning een beletsel zijn geweest voor de verwer-
ving van de Nederlandse nationaliteit. Recentelijk wordt het uitgangspunt dat
slechts een ongehuwde man een onwettig geboren kind kan erkennen meer en meer
losgelaten. De doorslaggevende factor of een gehuwde man een onwettig geboren
kind kan erkennen, wordt sinds enige tijd gevonden in de feitelijke omstandigheid
of sprake is (geweest) van een gezinsleven van vader en kind. De rechter toetst in
een voorkomend geval de mogelijkheid tot erkenning aan het begrip '/a/nz'/y ///<?"
uit artikel 8 EVRM.™

Voor een betrokkene waarbij, anders dan bij de verzoekster in de onderhavige
zaak, onomstotelijk vaststaat dat de erkennende vader op het moment van erken-
ning was gehuwd of die wegens het bestaan van een huwelijk heeft afgezien van
erkenning en heden ten dage, door overlijden, niet meer kan erkennen, biedt het
verkrijgen op grond van artikel 1:215 BW van brieven van wettiging wellicht een
mogelijkheid.™ Voor de eventuele verwerving van het Nederlanderschap als
gevolg van een wettiging door middel van brieven van wettiging moeten echter
twee elkaar synchroon aanvullende aspecten in het oog worden gehouden.™' Ten
eerste dat pas op het moment van het verlenen van de brieven het kind de status

*" Het enige dat aangaande de eerste echtgenote met zekerheid was vast te stellen, was haar moment
van overlijden op 06.10.1930.
™ Vgl. HR 28.10.1952. HPS 1952, p. 133 (par. 3.3.2.1.1). Zie voorts par. 3.2.3.
*" Vgl. Gerecht in eerste aanleg Curacao, 22.11.1993, NJ 1994, nr. 446. Een slechts van tafel en bed
gescheiden man en een ongehuwde vrouw leven ruim twintig jaar samen. Uit de relatie worden vijf
kindcren geboren, die de man, twee weken voor zijn overlijden, bij notariele akte erkend. Het Gerecht
in eerste aanleg oordeelt dc erkenning rechtsgeldig. Hiervan is het gevolg dat erkende kinderen, net als
de wenige kinderen uit het huwelijk, als intestaat erfgenamen in de nalatenschap van de vader kunnen
opkomen.
™ Vgl. HR 08.10.1992. NJ 1993, nr. 730, m.nt. WH-S: dit betreft een positief advics gcgeven inzake
het verlenen van brieven van wettiging ten behoeve van een onwettig kind, waarvan de overspelige
vader voor 1970 (moment van invoering van het nieuwe afstammingsrecht) is overleden, maar die (de
vader) wcl jaren gehuwd is geweest met de moeder en langdurig met het kind in familieverband heeft
geleefd. Zie Vonken, p. 75-79.
*" Terzijde: vcrlening van brieven van wettiging is ook mogelijk indien de vader niet in het bezit is van
de Nederlandse nationaliteit: HR 20.10.1994, NJ 1995, nr. 466, m.nt. ThMdB.
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van wettig kind krijgt. Het tweede aspect is dat artikel 2 RWN bepaalt dat verkrij-
ging en verlies van het Nederlanderschap niet met tenigwerkende kracht plaats-
vindt. Als gevolg hiervan vindt verwerving van het Nederlanderschap door
wettiging door middel van brieven van wettiging slechts plaats door minderjarigen
(art. 4 lid 2 RWN).

3.3.3.2.4 HR 15 juli 1985

r. V7.

De zesde zaak™* waarin de betrokkene beroep doet op een grond tot verwerving
van het Nederlanderschap heeft betrekking op een vrouw die huwt met een man
van Nederlandse nationaliteit. De vrouw steh na haar huwelijk te Londen in 1984
een optie voor het Nederlanderschap te hebben gedaan.*" Nu bestaat ten aanzien
van het afleggen van de optie door de betrokkene geen twijfel, daarentegen is wel
onzeker of de vrouw zelf aanwezig is geweest bij de huwelijksvoltrekking. Het
vermoeden bestaat dat in haar plaats een andere vrouw aanwezig is geweest. Dat
vermoeden stoelt op twee ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek™* opge-
maakte processen-verbaal, waarin beide echtelieden de verklaring hebben afgelegd
dat de in Londen bij het huwelijk aanwezige vrouw niet degene is geweest die
naderhand de optie voor het Nederlanderschap heeft gedaan. De staatssecretaris van
Justitie stelt zieh als gevolg van de hierboven weergegeven gang van zaken op het
standpunt dat: "Jt/aagsrer /wer /wer y. w genwvvd, f J, zoaar ae C.... J A:enn/.yge-
v/ng geen rec/iWgevo/g Aeê r genoa"." Voor de klaagster resulteert dit erin dat zij het
land dreigt te worden uitgezet,™ weshalve zij zieh genoodzaakt ziet zieh tot de
Hoge Raad te wenden met een beroep op haar Nederlanderschap.

De Hoge Raad accepteert de processen-verbaal als bewijs voor de Stelling van de
Staat dat er geen sprake is van een huwelijk en stelt: "Deze verfc/an/ige/i o/irze/w/-
we/i ner bevvy's oar voor Aef gesreWe nwwe/z/A: van £foag.yrer mer y. oan voor/ioeffK/e
/tKwe/yfoafae ZOM Arw/z/ie/z worrfe/i onr/ee/u/. f. ).

A/u ooA: geen a/w/er dew(/5 van ner gesre/dV n«we///A: w ^(/geöracnr, fte^raar er
geen gronrf o/n aan re nemen rfar car /i«we/(/Ä: « ror sranrf ge*o/nen, zoaar ae
/wervoren onrfer / be</oeWe Jtenn/sgev/ng n/er nee/r ge/e/rf ror ver&rzyg/ng van

van /jer Afeaer/anderscnap."

* HR 15.07.1985, NJ 1985, nr. 854. Zie over deze zaak Wohlgemuth Kiülaar. Bondsblad 1986, p.
16.
^ Dit is een beroep op art. 8 Wet Ned. 1892.
** Blijkens de conclusie van de A.-G. is tegen de klaagster strafvervolging ingesteld wegens valsheid in
geschrifte en oplichting van de Staat.
** De klaagster heeft nog tevergeefs haar uitzetting aangevochten in Pres. Rb. Amsterdam 06.12.1984,
KG 1985, nr. 9.
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In de conclusie heeft de A.-G. nog enige aandacht besteed aan het in de procedu-
re geldende bewijsrecht door op te merken: "A/e/i /nag aa/z/ieme/j da/ /wer m i vny-

/.se/ ge/aV, zoa/s rrotfuww w Art aa7n//i/.yfra//e//?r0C£.sra:/tf ge&ru/Ari/fyfc w.
///? Aee/? a/ ftey/z'sf aa/ fapaa&fe /<?/te/i 0/ Offttfa/iaVg/ieaV« aa/M£mW<y&

zo/ider aa/ van m i aw/aW/yfce ftew(/.s/ay/ spraJte w."

Op de klaagster rust in eerste instantie met betrekking tot het verwerven van het
Nederlanderschap een stelplicht. Eerder is geconstateerd dat er tevens een "swm-
/n/ere ftevw/s/?//c/j/" aan de kant van de klager/klaagster bestaat.™ I.e. voldoet de
klaagster aan haar "jw/wn/>re £rctvi/sp//c/ir" door de in Groot-Brittannie opgemaakte
huwelijksakte™ over te leggen.

Ten aanzien van de overheidsadministratie bestaat de verwachting dat deze de
aangaande de betrokkene in haar bezit zijnde nationaliteitsrechtelijk relevante
gegevens ter beschikking van de Hoge Raad te stelt. In de vorige casus is geconsta-
teerd dat op de Staat een 7"''mtf/re /rew(/5/arf" rust. Dit houdt in dat de Hoge Raad
als eerste stap in de procedure het standpunt van de staatssecretaris van Justitie
toetst op deugdelijkheid. In de voorafgaande casus slaagde de Staat niet in de
"pr/ma/Ve />ew//.s7ayr", in de onderhavige zaak slaagt hij als gevolg van het accepte-
ren van de processen-verbaal als bewijsmiddel daarin wel.

Hiermee is de kous echter nog niet af. Blijkens de daarop volgende overwe-
ging™ hoeft in de ogen van de Hoge Raad met het, i.e. in beginsel als correct
aan te merken, standpunt van de Staat de zaak nog niet afgesloten te zijn. Uit de
desbetreffende overweging komt naar voren dat de klaagster evenrueel nog op
andere wijze de (eventueel later correcte) totstandkoming van het huwelijk aanne-
melijk zou kunnen maken. Hieruit volgt naar mijn inzicht dat indien de Staat slaagt
in de 7>"'roa/re few/jj/art" de klager nog altijd de mogelijkheid heeft om tegen het
standpunt van de Staat tegenbewijs te leveren.

Het patroon in bewijslastverdeling dat hiermee is te onderkennen, zal verderop
bij de bewijslastverdeling in zaken waarin verlies van het Nederlanderschap
ingevolge de Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname aan de orde is ook
veelvuldig naar voren treden. Dit patroon komt er op neer dat de Hoge Raad eerst
beoordeelt of het standpunt van de Staat (gezien de mate van onderbouwing door de
aan dat standpunt ten grondslag liggende feiten) houdbaar is. Is het standpunt van

"° Zie voor het begrip V«wnj>re tavt/sp/ichr" par. 3.3.3.1.
' " Zie ook par. 3.3.4.2.2 ter zake van bewijs en tegenbewijs in het kader van in het buitenland
opgemaakte authentiekc akten. In wezen moet de Hoge Raad zieh ervan hebben vergewist dat een
Engclsc huwelijksaktc haar bewijskracht volgens Engels recht kan verliezen door middel van gctuigenis-
scn en processcn-verbaal. In de uitspraak noch de conclusie blijkt evcnwel hiervan. Vgl. voor de
inhoudelijke betekenis van het vrij-bewijsstelsel waarover de A.-G. spreckt: par. 3.2.1.
"* De overweging: "Nu oo* £« / ! om/er tewi/s VO/J Art g£${W<f« Aiovrtj/Jt ü b(/gefcrac/i/, f. j . "
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de Staat houdbaar geoordeeld, dan wordt in het licht daarvan het tegenbewijs van
de klager beoordeeld.

Dit leidt ertoe dat er twee momenten zijn waarop het standpunt van de Staat
ondeugdelijk kan blijken te zijn. Het eerste moment noem ik in het vervolg van het
betoog het "momem va/i <fe prima/>e roefM/ig" of kortweg de "p/7/rawre rom/Tig".
Het tweede moment waarop kan blijken dat het standpunt van de Staat niet
houdbaar is, valt na afloop van de toetsing van het tegenbewijs van de klager.

Ook in de onderhavige zaak blijkt de bewijslast ten aanzien van het niet-bezit van
het Nederlanderschap bij de Staat te liggen. De vrouw heeft in feite voldoende
bewijs (de huwelijksakte) om rechtsgeldig te kunnen opteren en een beroep te doen
op verwerving van de Nederlandse nationaliteit. De Staat kan echter ten behoeve
van zijn standpunt inzake de niet-verwerving door middel van het overleggen van
de processen-verbaal het "pr/mö/Ve tevw/y" van de niet-verwerving leveren. De
vrouw slaagt niet in het leveren van tegenbewijs.

3.3.3.2.5 HR 8 december 1989

Car. /4. w/rspr. V77. Cams^eycAn/wig. itez/r van een vreemde

De zevende en laatste zaak'" in deze categorie vertoont veel gelijkenis met de
vierde casus. Het onderhavige geval betreft een minderjarig meisje, dat in 1978 is
geboren in Nederland. De moeder van het meisje heeft de Sri Lankaanse nationali-
teit en is op grond van een bepaalde plechtigheid™ gehuwd met de Pakistaanse
vader. Betreffende de gehouden plechtigheid Staat niet vast welke juridische status
daaraan in het Pakistaanse of Sri Lankaanse recht kan worden toegeschreven. Als
gevolg daarvan is de status van het huwelijk als ook de status van het vervolgens
geboren kind onduidelijk. Met betrekking tot het kind is de vraag gerezen welke
nationaliteit het bezit. Dienaangaande wordt gesteld dat zowel naar Pakistaans als
naar Sri Lankaans recht geen toekenning van nationaliteit zou geschieden. Er wordt
derhalve ten behoeve van de minderjarige een beroep gedaan op het feit dat zij het
Nederlanderschap heeft verkregen wegens geboorte in het Koninkrijk als niet-
erkend onwettig kind te wiens aanzien niet blijkt van het bezit van een vreemde
nationaliteit. ™

Tussen de ontvangst van het beklagschrift en de uitspraak ligt een periode van
zes jaar. De A.-G. vermeldt desbetreffend in zijn conclusie dat een onderzoek via

™ HR 08.12.1989, MR 1990, p. 40, m.nt. HAA.
* In de uitspraak wordt gesproken van een "Mfca/t Mzma" plechtigheid en zou het huwelijk zijn

voltrokken door een "M'JkaA regirfrar". De plechtigheid heeft plaatsgevonden in een woning in
Nederland. Naar Nederlands recht is hier dus geen sprake van een rechtsgeldig huwelijk.
" Een beroep op art. 1 sub d Wet Ned. 1892.

171



het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade in Pakistan
veel tijd heeft gevraagd. Ook blijkt uit de uitspraak dat gedurende die periode
namens de klaagster door haar raadsman bij de ambassades van Pakistan (te Den
Haag) en Sri Lanka (te Brüssel) om inlichtingen is verzocht. De uitspraak maakt
tevens melding van twee pogingen van de moeder zelf om bij de ambassade van Sri
Lanka in Parijs te weten te komen of haar kind als wettig moet worden beschouwd.

Kort samengevat: de status van het huwelijk is bepalend voor de status van het
kind, hetgeen weer bepalend is voor de toekenning van enige nationaliteit. Het
geval wil dat de Pakistaanse autoriteiten zieh op het standpunt stellen dat het
huwelijk naar Pakistaans recht hoogstwaarschijnlijk geen rechtsgeldig huwelijk
betreft, zodat het kind geen wettig kind van een Pakistaanse vader is. Naar
Pakistaans inzicht kan er wel sprake zijn van een geldig huwelijk indien het gaat
om een plechtigheid volgens de islamitische wetgeving.™

Aan de Sri Lankaanse kant ligt de zaak ook gecomplieeerd. Uit de uitspraak
blijkt dat inzake de mening van de Sri Lankaanse autoriteiten over de status van het
huwelijk geen duidelijkheid is verkregen. Wel stellen de Sri Lankaanse autoriteiten
dat het kind niet de Sri Lankaanse nationaliteit heeft.™

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak voor het betrokken meisje in positieve zin
en overweegt: "da/ /we/ geö/efce/i /'s da/ (... J de /ia//o/ia///e// va/i Sn" La/i£a ftez//.

f. ;.
Derna/ve. e/t omda/ over/ge/w me/ w ge6/e£e/i va/z /e//e/i d/e /o/ een a/w/ere

co/ic/«j/e /e/de/i, moe/ worrfe/i geoo/tfeeW da/ /i/e/ w ge6/e&e/i da/ (. . . J de
s/aa/ise /la/zo/ja/z/e// £ez'7.

M< voor/s //i c/eze zaaÄ va/i Ae/ £ez// va/i e/wge vree/m/e na//o/ia/t/e// C. ^
.sprafce w, £re/ig/ ar/. 7, aa/i/ie/ en o/zrfer rf va/i de We/ op Ae/ //eder/a/iderscnap en
/ie/ //igeze/e/wc/iap mee da/ f...J de A/ederto/idye /ia//o/ia//7e// frezi/, zodo/ Ae/

De eerste parallel die kan worden getrokken met de eerder behandelde uitspraak
inzake het dochtertje van het Tunesisch/Marokkaans ouderpaar™ is dat het ook

"* Uit de uitspraak blijkt tevens dat de raadsman van de klaagster tevergeefs pogingen heeft onderno-
men om van de Pakistaanse autoriteiten in Nederland uitsluitsel te krijgen 6f die autoriteiten de
plechtigheid als een geldig gesloten islamitisch huwelijk beschouwen.
'" In zijn bcslissing overweegt de HR: "£«» ftn>/ wwi A« "D«part̂ m«n/ o/ invra;ra/ion
on" »w/i 5n Lanfai « Co/omfto vw» 7 7 y"«/t 7987 ao/i rf« rw«<fc 5?crrtanj KM
am/xiwrt<fr fl/rfoflr /iowrff in rfa/ f....) vwrf̂ r « n Paihjfanj ir. Aoiufcr van f«: Pato/aa/u parpoort,
f...J onrf̂ r rf* CYfiĵ njni/j ^rt n/rt in rfe regi'5/frj tan uunfefi opg«tom«i." N.B. het gaat daarbij om de
"Ofiz^niÄip ^cr" van Sri Lanka, waarbij de bewuste opname dan zou betekenen dat het kind de Sri
Lankaanse nationaliteit heeft.
"' HR 15.09.1980. NJ 1981, nr. 68 (par. 3.3.3.2.2).
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in de onderhavige zaak eerder gaat om de interpretatie van vreemd recht, dan om
onzekerheid ten aanzien van de feiten. De feiten als zodanig zijn duidelijk, alleen
omtrent de rechtsgevolgen van die feiten bestaat onzekerheid. Toch gaat de Hoge
Raad, anders dan in de Tunesisch/Marokkaanse casus, in het onderhavige geval
niet over tot het inwinnen van informatie over het vreemde recht. Mijns inziens
heeft dit vooral een praktische reden. De reden voor het achterwege laten van het
inwinnen van informatie aangaande het Pakistaanse en Sri Lankaanse recht is
wellicht gelegen in het feit dat vanaf de aanvang van de zaak duidelijke aanwijzin-
gen bestaan dat de desbetreffende autoriteiten inderdaad het kind niet als e'e'n van
hun burgers beschouwen.

Een tweede parallel tussen beide zaken is dat ook i.e. de vraag aan de orde komt
welke mate van zekerheid dient te bestaan over het (niet) bezitten van een vreemde
nationaliteit. In de Tunesisch/Marokkaanse casus is gebleken dat indien de Neder-
landse rechter (autonoom) vaststelt dat het bezit van een vreemde nationaliteit
"vo/dotf/ufe ao/i/ie/n*///*" is, er geen van verwerving van het Nederlanderschap
plaatsvindt.

In de onderhavige zaak blijkt dat aan de feiten van het geval het Sri Lankaanse
rechtsstelsel zeker geen en het Pakistaanse rechtsstelsel onder een voorbehoud een
positief nationaliteitsrechtelijk rechtsgevolg (d.w.z. verlening van nationaliteit)
verbinden. Ten aanzien van het door de Pakistaanse autoriteiten gemaakte voorbe-
houd dat de sluiting van het huwelijk een geldige islamitische huwelijksplechtigheid
dient te betreffen, blijkt gedurende de procedure dat over de geldigheid in dat
opzicht geen duidelijkheid wordt verkregen. Aangaande de verwerving van enige
nationaliteit door het minderjarige meisje kan door de Hoge Raad nog slechts
worden geconcludeerd dat van verwerving van 66n van beide nationaliteiten "n/e/ w

Ter zijde wordt hier nog opgemerkt dat een eventuele bewijslast van het bezit
van een vreemde nationaliteit bij de overheidsadministratie zou berusten. Het
bewijsrisico m.b.t. het bewijs van het bezit van de Pakistaanse nationaliteit door de
minderjarige ligt derhalve bij de overheid. Wordt nu de vraag gesteld wat dit heeft
te betekenen voor de vraag naar de bewijslast van de verwerving van de Neder-
landse nationaliteit, dan kan de volgende (opmerkelijke) conclusie worden getrok-
ken. De conclusie is dat het niet onder alle omstandigheden aan de klager is om
aan te tonen dat hij het Nederlanderschap heeft verworven, maar dat het onder
omstandigheden aan de overheidsadministratie is om aan te tonen dat de klager het
Nederlanderschap niet heeft verworven. De klager zal, als gevolg van alle moeite
dienaangaande bij de onderscheidenlijke ambassades, in de visie van de Hoge Raad
i.e. aan de "sw/wn/Vre ftewi/sp/icAf" hebben voldaan.

Een ander opmerkelijk gegeven in deze zaak is de lange duur van de procedure
die voornamelijk is te wijten aan het informatie-inwinnen bij de vreemde autoritei-
ten en het onderzoek naar het vreemde recht. Dat een zodanig langdurig onderzoek
toch niet garant Staat voor volledige duidelijkheid blijkt uit deze casus. De vraag of
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i.e. de huwelijkse plechtigheid kan worden beschouwd als een plechtigheid waarbij
is gehandeld in overeenstemming met de vereisten van de islamitische wetgeving
blijft onbeantwoord.

3.3.3.3 y«m/?ri«/efl//e ca/egor/e 5 : Zteroep op 6e/iou*/ va« Ae/

Het aantal beschikkingen op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet waarin
de betrokkene stelt het Nederlanderschap niet te hebben verloren, is veruit het
grootst. In totaal telt de onderzochte jurisprudence twintig uitspraken waarin door
de klager wordt bestreden dat aan een verliesbepaling voor het Nederlanderschap is
voldaan. Ten aanzien van negen beklagschriften oordeelt de Hoge Raad vervolgens
positief over het Nederlanderschap van de betrokkene.

Een opvallend gegeven met betrekking tot deze categorie beroepen op artikel 43
(oud) Vreemdelingenwet is, dat het in de meerderheid van de zaken niet gaat om
een verliesbepaling op grond van de Wet op het Nederlanderschap en het ingeze-
tenschap uit 1892, maar dat de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten
tussen Nederland en Suriname in het spei is.™ Dit in tegenstelling tot de meer-
derheid van de zaken uit de categorie waarin de beroepen op verwerving van het
Nederlanderschap zijn opgenomen: daar betreft het in meerderheid beroepen op
verwervingsgronden uit de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap uit
1892.™

Voorts is het opvallend dat bij beklagschriften inzake behoud van het Nederlan-
derschap de feitelijke omstandigheden van het geval relatief vaker een rol speien
dan bij beklagschriften inzake verwerving van de Nederlandse nationaliteit. Terwijl
bij de beklagschriften gebaseerd op een verwervingsgrond in de meerderheid van
de gevallen de feiten vaststaan en het in de meeste gevallen er derhalve om blijkt te
gaan de Hoge Raad te bewegen tot een bepaalde (voor de klager gunstige) interpre-
tatie van een wettelijke bepaling of een verdragsbepaling, blijkt daarentegen in de
gevallen waarin een verliesbepaling van de Nederlandse nationaliteit aan de orde is,
relatief gezien vaker over de feiten onzekerheid te bestaan. Ten gevolge hiervan
dienen bij zaken waarin de betrokkene zieh beroept op het behoud van het Neder-

"* Slcchts vijf zaken hebben geen betrekking op de Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en
Suriname: HR 21.01.1969. NJ 1969. nr. 144; HR 27.11.1979. NJ 1980. nr. 550, mm. MS onder NJ
1980. nr. 551; HR 11.10.1985. NJ 1987. nr. 34, m.nt. JCS; HR 07.02.1986. NJ 1987, nr. 148, rant.
GRdG en HR 29.09.1989. NJ 1989, nr. 877. Van deze vijf zaken zijn slechts de drie oudste bewijs-
rcchtelijk interessant; zie voetnoot 722.
™ In drie gevallen zijn wel bepalingen uit de Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname
als grondslag voor de verwerving van het Nederlanderschap gesteld: HR 13.10.1981, NJ 1982, nr. 137,
m.nt. AHJS (interpretatie art. 6 lid 2 TOS); HR 20.06.1986. NJ 1987. nr. 902, m.nt. GRdG
(interpretatie van art. 6 lid 4 TOS); HR 26.06.1987, NJ 1988, nr. 135, m.nt. GRdG (interpretatie art. 6
lid 4 TOS).
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landerschap dan ook vaker bewijsrechtelijke vragen te worden beantwoord. Het
bewijsrecht en in het bijzonder de bewijslastverdeling nemen dientengevolge in
belang toe.

Van de hierboven genoemde twintig uitspraken blijken er vijftien bewijsrechtelijk
interessant te zijn en slechts vijf niet. Deze laatste vijf™ zijn buiten het verdere
onderzoek gehouden, zodat het navolgende bewijrechtelijk onderzoek ter zake van
het verlies van de Nederlandse nationaliteit is gebaseerd op de resterende vijf-
tien^ uitspraken.

Van deze vijftien uitpraken wordt in het onderstaande een geselecteerd aantal
weergegeven. Allereerst volgt een bespreking van drie zaken die geen betrekking
hebben op de Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname. Daarna volgt een
bespreking van de uitspraken waarbij de Toescheidingsovereenkomst een rol speelt.
Daarbij worden niet alle twaalf resterende uitspraken behandeld, maar een geselec-
teerd aantal, dat als representatief is te beschouwen.

Ook in de hier te behandelen jurisprudence ter zake van behoud van het Neder-
landerschap blijkt de beantwoording van de vraag of de betrokkene in het bezit is
(geraakt) van een vreemde nationaliteit van groot belang. Bij de beoordeling of
iemand in het bezit is van een vreemde nationaliteit, gaat het vaak alleen om een
rechtsvraag. Op grond van dezelfde overwegingen als in paragraaf 3.3.3.2 ver-
meld, is ook in de onderhavige paragraaf jurisprudence betreffende dat onderwerp
opgenomen.™

De Groot/Tratnik hebben met betrekking tot procedures waarin door de klager
wordt gesteld dat hij niet heeft voldaan aan enige verliesbepaling betreffende
Nederlandse nationaliteit de volgende regel ter verdeling van de bewijslast opge-
steld: 7/ia7e/i Aer AfeöVr/a/Kfersc/wp va/i /e/nand, te w/e/w aa/iz/en vastt/aa/, aVtf A(/
oo// aV Afofer/amfce na/zona/Zte// Aee/r venvonwi, word/ teftvwf, dan dze/j/ degene
d/e da/ be/w/s/ de /e/ren 0/ oms/and/g/ieden die de Weder/andte na/7ona///e// va« de

zowde/z AeW>e« doe/z ve/7/eze/z, aan Je fo/ze/z."™ Met deze uitspraak

™ HR 07.02.1986, NJ 1986, nr. 345; HR 07.02.1986, NJ 1987, nr. 148, m.m. GRdG; HR 05.06.-
1987, NJ 1987, nr. 832: HR 05.06.1987, NJ 1988, nr. 134, m.nt. GRdG; HR 29.09.1989, NJ 1989,
nr. 877.
™ HR 21.01.1969, NJ 1969, nr. 144; HR 27.11.1979. NJ 1980, nr. 550, m.nt. MS onder NJ 1980,
nr 551; HR 04.03.1980, NJ 1981, nr. 98, m.nt. MS; HR 19.02.1982, NJ 1983, nr. 193, m.nt. AHJS;
HR 01.06.1982, NJ 1983, 314; HR 01.07.1983, NJ 1984, nr. 229; HR 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230,
m.nt. AHJS; HR 23.12.1983, NJ 1984, nr. 387; HR 21.09.1984, NJ 1985, nr. 111, m.nt. AHJS; HR
26.10.1984, NJ 1985, nr. 112; HR 08.03.1985, NJ 1985, nr. 495; HR 11.10.1985, NJ 1987, nr. 34,
mm. JCS; HR 08.05.1987, NJ 1987, nr. 682; HR 29.09.1989, NJ 1989, nr. 878; HR 23.09.1988, NJ
1989, nr. 53.
™ HR 27.11.1979, NJ 1980, nr. 550, m.nt. MS onder NJ 1980, nr. 551. (par. 3.3.3.3.2).
* De Groot/Tratnik, p. 131.
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sluiten De Groot/Tratnik volledig aan bij de eerder door Van Sasse van Ysselt
gegeven regel.™

Uit hetgeen hieronder volgt, zal blijken dat de bovenstaande stelregel inderdaad
de bewijslastverdeling inzake een beweerd verlies van de Nederlandse nationaliteit
juist weergeeft.

3.3.3.3.1 HR21 januari 1969

Ca/. /?. w/Wpr. V. Camstesc/jnyvMg. T.a.v. Zief verweer en /evere/i van

Deze zaak™ heeft betrekking op de vraag of de klager in 1951 een rechtsgeldige
optie heeft afgelegd voor de Indonesische nationaliteit. Klager meent van niet en
staat derhalve op het standpunt het Nederlanderschap nog steeds te bezitten. De
Nederlandse Staat is evenwel een tegenovergestelde mening toegedaan.™

Feitelijk staat vast dat de betrokkene in 1951 een schriftelijke optieverklaring
voor de Indonesische nationaliteit heeft opgestuurd naar de bevoegde instantie, de
President van het Landgerecht te Djakarta. De toenmalige Indonesische autoriteiten
hebben de optie niet willen accepteren. Tevens is de schriftelijke verklaring
geretourncerd aan de klager. De autoriteiten oordeelden namelijk dat de optie
overbodig zou zijn, aangezien de klager in zijn verklaring steh op het moment van
de souvereiniteitsoverdracht te zijn geweest "vreem<fe/mg, Afofer/a/u& o/uferc/aö/i,
g££/i Atoter/rtn(ter (Vflfl £Mro/j«c/je a/yfam/m>i&)". De retournering door de Indone-
sische overheid is gebaseerd op de overweging dat gezien de nationaliteitsrechtelij-
ke rechtspositie die de klager, naar eigen zeggen op het moment van de souvereini-
teitsoverdracht bezit, hij van rechtswege de Indonesische nationaliteit heeft verkre-
gen en er derhalve geen optie voor kan afleggen.

Naar het schijnt, komt de klager er jaren later achter dat hij ten tijde van de
optie zieh heeft vergist inzake zijn nationaliteitsrechtelijke positie. De klager stelt in
het beklag bij de Hoge Raad dat hij zowel op het moment van de souvereiniteits-
overdracht als het moment van de optie in het bezit is geweest van het Nederlan-
derschap. Aangezien de Indonesische autoriteiten de optie niet hebben geaccep-
teerd, is klager, naar hij stelt, nog immer Nederlander. Daarnaast bestrijdt de
klager met een tweede grond de rechtsgeldigheid van de optie en wel met het
argument dat hij onder dwang de bewuste optie heeft afgelegd.

™ Zic par. 3.3.2.
™ HR 21.01.1969. NJ 1969, nr. 144.
™ De Staat beroept zieh op de verlicsgrond van art. 3 Overeenkomst betreffende de Toescheiding van
Staatsbürgers hissen Nederland en Indonesia Vgl. HR 28.10.1994, RvdW 1994. nr. 216 (par.
3.3.4.3.2).
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Bewijsrechtelijk is in deze zaak allereerst de rol die het openbaar ministerie heeft
vervuld interessant. Een dossier inzake klagers nationaliteit afkomstig van het
ministerie van Justitie is bij de conclusie van de A.-G. ter kennisneming van de
Hoge Raad gebracht. Het dossier is derhalve niet in het geding gebracht door het
hoofd van de afdeling Privaatrecht van het ministerie, die in dit geding wel is
opgeroepen als "geru/ge-oWArunaVge". In dit dossier wordt uit gegevens, die o.a.
door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Indonesia zijn verzameld, duidelijk
dat de klager inderdaad op het moment van de optie de Nederlandse nationaliteit
heeft bezeten.

De vraag die vervolgens aan de orde komt, is: hoe te oordelen over de geretour-
neerde optie? Een essentieel punt hierbij is dat artikel 3 TOI bepaalt dat meerderja-
rige™ Nederlanders tot 27.12.1951™ een optierecht op de Indonesische natio-
naliteit hebben gehad.

Met betrekking tot de rechtsgeldigheid van de optie overweegt de Hoge Raad:
"da/ ee/i verAr/armg van verAr/Vz/ng va/i de //u/oneräcAi /uz/zo/ta/ife/r, a/5 toaVWd m
art. 3 von vorengertoemde CHwrniAromsr. Ae/ AwraArfer /ieey? va/i
w/fa verAr/armg; f. j ;

dar da/i 00A: a*e omsfand/g/je/d, da/ w /ie/ o/K/^r/iav/^e ^?va/ Ar/ag
rmg door i/e La/irfrecArer /^ Dyato/ta w gere/ourn^^ra', mef rf?

re rfrage/i a*a/ A:/ager op 70 me/ 7957 n/er rec/i«geW/g voor

Een tweede bewijsrechtelijk interessant onderdeel in deze casus heeft betrekking
op de beweerde uitoefening van dwang. Wat dit betreft moet worden opgemerkt dat
de klager wel deze dwang stelt, maar dat hij ten aanzien daarvan niets aanvoert dat
de Stelling moet onderbouwen. Dat de Hoge Raad wel genegen zou zijn het
uitoefenen van dwang, indien daarvoor enig bewijs aanwezig zou zijn, ten gunste
van klagers behoud van zijn Nederlanderschap te laten spreken, blijkt naar mijn
mening uit de formulering van het dictum. Dat luidt in deze zaak: "VerAr/aa/t /ief

zoa/s da/

Dat de klager ooit het Nederlanderschap heeft bezeten, wordt in feite bewezen door
de overheid en niet door de klager.

Aan de formulering van het dictum kan volgens mij de gevolgtrekking worden
verbonden dat indien de klager wel erin zou slagen de dwanguitoefening ten tijde
van het opteren aannemelijk te maken, er tot behoud van het Nederlanderschap zou

Ingevolge art. 1 TOI is dit achttien jaar en oudcr, of voor het achttiendc jaar gehuwd. Zie De Haas-
Engel, p. 132.
*Ait. 3 jo. an. 13 TOI.
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zijn beslist. Maar wat de dwanguitoefening betreft, is het beklag onvoldoende
toegelicht, namelijk in het geheel niet.™

I.e. staat ten gevolge van de, als rechtsgeldig geoordeelde, optie het verlies van
de Nederlandse nationaliteit voldoende vast. De Staat voldoet derhalve aan de op
hem rüstende "pnVntfzVtf ftevw/y/asf" ten aanzien van het eigen standpunt (verlies van
de Nederlandse nationaliteit). Door gebrek aan bewijs slaagt de klager niet in het
tegenbewijs. Zou de klager wel slagen in zijn tegenbewijs, dan zou inzake zijn
Nederlanderschap een andere uitkomst zijn vastgesteld en wel het behoud van het
Nederlanderschap. M.i. verloopt de bewijslastverdeling in deze casus ook volgens
het stramien van de toetsing van standpunt van de Staat op houdbaarheid in een

en de mogelijkheid van de klager tot tegenbewijs. -̂

3.3.3.3.2 HR 27 november 1979

Co/, fl. u/Aspr. V7. Gamsftesc/jr//V/ng. 2tewi/? van m i vree/mte naft'o/uz/i'/e/f //gf
ft// <fe Wager.

In de volgende zaak"' is de klager geboren in 1951 te Suriname uit een onge-
huwde moeder. Ingevolge artikel 1 sub c Wet op het Nederlanderschap en het
ingezetenschap verkrijgt hij bij de geboorte het Nederlanderschap. In 1952 vindt
erkenning plaats van de klager door de uit China afkomstige man met wie de
moeder in 1954 in het huwelijk zal treden. Bij de gelegenheid van het huwelijk
wordt de klager gewettigd.™

In de onderhavige zaak is de invloed op klagers nationaliteit van de erkenning en
de wettiging door zijn vader de spil van de zaak. De vader overlijdt te Suriname in
1967, de moeder is sinds 1968 woonachtig in Nederland. Ook klager is sinds 1969,
met een aan hem verstrekte vergunning tot verblijf, woonachtig in Nederland. In
het midden van de jaren zeventig ontstaan moeilijkheden in verband met de
verlenging van de verblijfsvergunning. Dit geeft de klager aanleiding een procedure
op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet aanhangig te maken, waarin hij

'* In HR 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230, m.nt. AHJS, is ook sprakc van een beweerde dwangsituatie
bij het opteren, in dil geval voor de Surinaamse nationaliteit. Desbetreffend bespreeki de A.-G.: "<fc

uwng oot op «rnz(/<tf£f /•«•Att/wndWmg«» faw twn/
a/£?m?fl? rfgW nirt van «i7, maar HI rff //fcra/uur nwnir Art

MB. W. j/Wf rfi7 t'n arfrtW i.2.70 //'rf /, fruirm nt'ü/Sr/." In zijn uitspratk uit 1983 aanvaardt dc HR. maar
doet dit m.i. dus ook al in 1969, de gedachte dat dwang bij een optie het rechtsgevolg van die optie tuci
doet intreden. Vgl. tevens par. 7.3.1.
"' HR 27.11.1979, NJ 1980, nr. 550. m.nt. MS onder NJ 1980, nr. 551.
'" Naar, zoals de A.-G. opmerkt in zijn conclusie, Surinaams burgerlijk recht.

178



Wyte <u/*a«i tn

stelt de Staat van Nederlander te hebben. De Nederlandse overheid blijft een
tegenovergesteld standpunt innemen.™

De vraag waar het om gaat, is natuurlijk of de klager aan de erkenning en/of
wettiging door zijn vader een andere nationaliteit ontleent. Zo niet dan is op de
klager (fictief vanaf zijn geboorte) artikel 2 sub c Wet op het Nederlanderschap en
het ingezetenschap™ van toepassing en is hij (nog steeds) Nederlander.

Zoals is vermeid, is klagers vader afkomstig geweest uit China. Dat gebied heeft
hij in het midden van de jaren dertig, derhalve voor de vestiging van de Volksrepu-
bliek op het vasteland en de Nationalistische Republiek op het eiland Taiwan
verlaten. Zoals wel meer tijdens de bespreking van de jurisprudentie is geble-
ken,™ handelt ook deze casus eerder om de beoordeling van de nationaliteit van
een nationaliteitsrechtelijk relevante ouder, dan primair om een vaststelling inzake
de betrokkene. De Nederlandse overheid gaat ervan uit dat klagers vader de
nationaliteit van de Chinese Volksrepubliek heeft bezeten.

Is deze nationaliteit ook de klager ten deel gevallen? Ten einde voorlichting te
krijgen op het terrein van het Chinese nationaliteitsrecht heeft de Hoge Raad in
deze zaak twee deskundigen geraadpleegd. Uit de conclusie van het OM blijkt dat
de uitspraken van de deskundigen aanleiding geven te betwijfelen of hetzij klagers
vader de Chinese nationaliteit heeft behouden dan wel of de klager zelf deze
nationaliteit via zijn vader heeft kunnen verwerven. Kort samengevat, op grond van
de bevindingen van de deskundigen blijft onzekerheid bestaan over de verwerving
van de Chinese nationaliteit.

A.-G. Mok blijkt in zijn conclusie nogal kritisch over de gang van zaken. In de
conclusie komen desbetreffend de volgende opmerkingen voor: "War m/y /n tfVze
zaa£ ̂ rappee/? w Aef vo/genrfe. //er mi/iwfer/e van /«.sr/r/e on/A:e/i/ Ae/ Afo/er/ana'er-

van öe/roÄ±ene en zegr rfar Ay CA/nees w. G«/e/i Ae//e// da/ verzoefcer /n Ae/
eboren, fc(/ z//>i geöoor/e de A/iea"er/anrf5e /za/zo/za/i/e// 6eza/ en a//(/</

in Ae/ ATon/n̂ ryA: (. ^ Ae /̂? gewoona", w aa/ ee« ^rana'/jwn/ me/ //ign/pe/ufe
Men ZOM moge/i verwacAre/i a*af zo'w 5ra/wfpw/i/ s/ecAw wora*/

a/^ aaarover voferreitre zeit«rA«</ ft^raar. /4angez/en Ata/er/am/

Aarf a"e A^erfer/anrf̂ e r«ger//ig A:«nnen /^roöeren /e we/en /e /:ome/i Aoe
«rom«ren /ege/iover een geva/ a/^ Ae/ o/w/erAavtge rtaa/z. f//7 Aer/e/7

w geaaan op een w/ormar/e w/f 7955 )kan men we/ q/7e/aen a"a/ a"// «/rt w
/it A:an n/er oeoorrfe/en Aoe gema)W:e///7: o/ mo«7//A: Aer /

De Staat bcroqjt zieh op de verliesgrond uit art. 7 aanhef, sub 1 Wet Ned. 1892 en meent dat dc
üager de Nederlandse nationaliteit heeft verloren als gevolg van het als minderjarige verwerven van dc
Chinese nationaliteit.
"* An. 2 Wet Ned. 1892: "Afaferfa/uferj oy/i ooJfc: c. Ä« in to ATom/ifory* ^rtoren Jk/'m/, waarvan op
* fi/Vfari/7 van de gefcoorte rfe moerfer de «aö/ van Atdertonder fcezi/ en ata aan zy/i n/

par. 3.3.3.2.3.
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va/i ae C/u/zere autor//e<7e/i fe ver/tr/yge/i, /noar /* zo« me/zen da/ dir voor
ae regemzg a/7/ia/w vee/ eerder /7wge/(/fc mo^r z(//i dan voor ee/i //laVvufc, zofltff /ief
op de we^ va/i de aver/ieü/ //'^/ fe pogen /a/igs d"eze weg £/aa/7ie/d re versc/za^e/i."

Het oordeel van de Hoge Raad luidt in deze zaak: "C//7 /»er door de ///? //igerte/--
^ «, voor ee/i ^eve^//ge/u/ an/woord op de vraag o/ A:tog r̂ o// de

vo/aoe/iae
aa/J a"e /a/ere er/:e/i/tmg e/i we///g//ig rfoor C T T .
on//een</, dan we/ geac/jf moe/ wora"e/i mgevo/ge Ae/ oepaaWe o// art. 2, aa/zAe/ en
o/w/er c, Wer op Ae/ ^Vef/er/a/u/er^c/iap e/i Zier //igezere/wcAap a"e 5/aa/ van Nerfer-
/a/ia"er /i/mmer /e Zie^öe/i oezeren.

f. > ve/vt/aarr «er ^e/fe/ag gegronrf."

Ook uit de onderhavige casus blijkt dat het mogelijk bezit van een vreemde
nationaliteit in Sterke mate samenhangt met de interpretatie van vreemd recht.'"

In de hiervoor behandelde jurisprudentie is reeds gebleken dat de bewijslast
inzake staatloosheid dan wel het bezitten van een vreemde nationaliteit bij de
overheid ligt. De Hoge Raad sluit in deze casus aan bij deze lijn door de bewijslast
inzake de mogelijk vreemde nationaliteit van de klager inderdaad bij de overheid te
leggen en niet van de klager te eisen dat hij zijn Nederlanderschap bewijst door aan
te tonen dat hij niet de Chinese nationaliteit bezit.

Tevens heeft de Hoge Raad de taak om ambtshalve de rechtsgronden, al zijn dat
i.e. rechtsgronden uit het Chinese recht, aan te vullen. Om zieh over het Chinese
recht te laten voorlichten, worden de deskundigen benoemd. Voorheen is reeds
gebleken dat de Nederlandse rechter autonoom een oordeel velt of een persoon een
bepaalde vreemde nationaliteit bezit™ en dat in een zodanig geval de mate van
zekerheid omtrent het bezit van die vreemde nationaliteit "voWoe/u/e aa/i/teme///fc"
dient te zijn."'

Aangezien de overheid er niet in slaagt haar stellingname dat de klager de
Chinese nationaliteit heeft verkregen waar te maken, en de rechter aan de hand van
deskundige voorlichting van het vreemde recht niet tot de conclusie geraakt dat de
klager de Chinese nationaliteit zou hebben verworven, kan niet worden vastgesteld

'" Waarmec wordt gedocld op de informatie verstrekt door de deskundigen.
"' Vgl. HR 10.09.1959. NJ 1959. nr. 596 (par. 3.3.2.2.4); HR 15.09.1980, NJ 1981. nr. 68 (p*r.
3.3.3.2.2); HR 08.12.1989. MR 1990, p. 40, m.nt. HAA (par. 3.3.3.2.5). Terecht merkt Lemaire, p.
310, op dat op de beoordeling van het bezit van een vreemde nationaliteit, waaronder "Art ftewi/j ww
/«7«t. mx/ig «r vwj/wW/ing iw/i <fc na/i'ona//r«r va/i « n ix^xjaW wwmd torn/", dient te geschieden
volgcns het bcwijsrecht van de vreemde Staat. Idem Kollcwijn, p. 22.
"• HR 10.09.1959. NJ 1959. nr. 596 (par. 3.3.2.2.4).
™* HR 15.09.1980, NJ 1981. nr. 68 (par. 3.3.3.2.2).
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dat de klager aan een verliesgrond voor het Nederlanderschap heeft voldaan. Op
grond van de c0/ift/!M£ri/ig.sprMjim/i> moet dan worden uitgegaan van het voortdu-
ren van het Nederlanderschap.

In de casus blijkt dat de klager geruime tijd door de overheid is beschouwd en
behandeld als vreemdeling, immers sinds 1969 beschikt de klager over een
vergunning tot verblijf. Uit het onderhavige geval kan dan ook tevens de conclusie
worden getrokken dat, in tegenstelling tot de in de rechtspraak erkende mogelijk-
heid waarin overheidshandelen leidt tot de aanname dat er sprake is van het bezit
van de Nederlandse nationaliteit (bewijs van het Nederlanderschap door middel van
bezit van Staat), het tegenovergestelde, namelijk dat overheidshandelen leidt tot de
aanname dat men geen Nederlander (meer) is, niet tot de mogelijkheid behoort.
Immers, een zodanige aanname wordt zonder meer verhinderd door de in paragraaf
3.3.2 geformuleerde conf/>iMerj/ig.spr«w/n/JC van het Nederlanderschap.

3.3.3.3.3 HR 11 Oktober 1985

Car. ß. uifs/)r. V7/. CasM5&esc/jr//vmg. ßeroep op rec/!/.sz£&e/7ie/V£s6egm.y£/ m

De navolgende zaak™ in deze categorie is vooral interessant wegens het uitdruk-
kelijk beroep op het rechtszekerheidsbeginsel dat de betrokkene doet.

De casus heeft betrekking op een man die in 1952 is geboren op het Nederlandse
gedeelte van het eiland Sint Maarten. Zijn moeder is ongehuwd en van onbekende
nationaliteit.™ Op grond van het feit dat de klager is geboren in het Koninkrijk
als niet-erkend onwettig kind te wiens aanzien niet blijkt van het bezit van een
vreemde nationaliteit verkrijgt hij van rechtswege bij de geboorte het Nederlander-
schap.™ In 1953 verkrijgt klagers moeder de Franse nationaliteit. Deze nationali-
teitsverwerving door de moeder heeft op dat moment geen invloed op de nationali-
teit van haar zoon, die behoudt het Nederlanderschap en verwerft niet de Franse
nationaliteit. Een volgend rechtsfeit dat daarentegen wel van belang is, is dat
klagers moeder in 1969 volgens Frans recht haar zoon erkent. De dan minderjarige
zoon verwerft hierdoor de Franse nationaliteit. De eerste vraag waarover de Hoge
Raad in deze zaak uitspraak dient te doen, is of tevens op dat moment de klager het
Nederlanderschap heeft verloren. Bij een bevestigend antwoord op deze vraag komt
een volgende vraag aan de orde. Deze vraag is of aan het feit dat pas in 1980 de
Nederlandse autoriteiten klager zijn gaan behandelen als vreemdeling een voor de
Wager gunstig rechtsgevolg (en wel behoud van de Nederlandse nationaliteit) kan

™HR 11.10.1985, NJ 1987, nr. 34, m.nt. JCS. Vgl. Jcssunin d'Oliveira, AA 1986, p. 224-229.
De A.-G. veronderstelt in zijn conclusie dat zij wellicht Brits onderdaan was.
An. 1 sub d Wet Ned. 1892.
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worden verbonden. De klager doet namelijk op grond van deze langdurige behan-
deling als Nederlander een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel.

Over de vraag of in 1969 verlies van de Nederlandse nationaliteit heeft plaatsge-
vonden, oordeelt de Hoge Raad bevestigend. En ten aanzien van het beroep op het
rechtszekerheidbeginsel steh de Hoge Raad: "Ooifc a7/ ftefoogyäa/r, rm& omoa/ «

C/I geo/eten </a/ fteaoe/dV autorite/fe/i, a7e erva« mocA/f/i u/fgaa/i da/
ft// z//n geftoorte, op aV voef van a/7. 7 //a" 7 aortAe/ en o/u/er a* aV Ateaer-
na//ona//fe;7 Aaa* verlegen, voor 7980 fte/i/t/,? /u^Wen g^re^e« van <fe floor

-ten overtfawi van vrrnnde autorz/e/te/i- geaane er/te/in/ng van

vor^noverwog^n? /«a*/ /o/ rf^ f/o/5om aa/ A:/ager a/s g^vo/^ van a"e
door z(//t mo^rf^r d"e Ned*er/anrf.9? na//o/uz//re// n ^ v^r/oren. TV« /i/« « g^/eW o/
gfo/e^en d*a/ «//' rf/e /ia//oAia///W/ î rfer/d"/>n nee^ ner^regen, w n«/
grona*."

Wederom een casus waarin het met zozeer gaat om een bewf/srechte/i/ke
maar, aangezien de feiten als zodanig vaststaan, waarin het eerder is te doen om de
interpretatie van het recht.

Aangezien het een kwestie van rechtsinterpretatie betreft (heeft de erkenning
door de Franse moeder geleid tot verlies van de Nederlandse nationaliteit?) blijven
de bewijsmiddelen waarmee het bezit van het Nederlanderschap kan worden
bewezen buiten de orde. In een geval als het onderhavige is, naar mijn inzicht, dan
ook geen ruimte voor een beroep op een middellijk bewijsmiddel als het bewijs
door bezit van Staat.

Voor een beroep op het rechtszekerheidbeginsel schept de Hoge Raad, naar mijn
mening, in zoverre ruimte dat in het eventuele geval, waarin wel wordt gesteld en
waarin tevens blijkt dat Nederlandse autoriteiten kennis hebben gekregen van het
verlies van het Nederlanderschap, maar desalniettemin de betrokkene zijn blijven
behandelen als in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, inderdaad tot behoud
van het Nederlanderschap kan worden geconcludeerd,™ zulks onder de voor-
waarde dat de betrokkene dat wenst (al moet worden gezegd dat in zo'n geval een
naturalisatie op zijn plaats zou zijn).

Of de Hoge Raad inderdaad bereid is de bovenstaande stap te nemen en derhalvc
behoud van het Nederlanderschap aan te nemen op grond van de werking van de

"' HR 08.03.1985. NJ 1985, nr. 495. betreft een zaak waarin de betrokkene (ten onrcchte) geruime njd
is behandeld als in het bezit van het Nederlanderschap omdat de door hem gedane optie voor de
Surinaamsc nationalitcit pas vier jaar na dato werd gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek
Suriname. Pas na de bekcndmaking van de gedane optie zijn de Nederlandse autoriteiten erioe
overgegaan de betrokkene te behandelen als vreemdeling.
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algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient vooralsnog te worden afge-
wacht.™ -•-• . • . " ! . * . - - • » • • . ••- . - , T > . .-•• . , - . - , - , ,

.5.i.^ 5Mf>ca/egor/e £f-7ÜS/- Zteroep op 6e/ioud van Ae/ Ate<fer/amfer.sc/ia/> door
vo/i rfe

Als vermeld in paragraaf 3.3.3.3 bevat de jurisprudentie ter zake van een beroep
op behoud van het Nederlanderschap twaalf™ bewijsrechtelijk interessante uit-
spraken die alle betrekking hebben op bepalingen uit de Toescheidingsovereen-
komst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname. Niet alle twaalf
uitspraken worden besproken. Er is een keuze gemaakt en de meest sprekende
voorbeelden zijn voor behandeling geselecteerd. Behandeling van de uitspraken die
geen nieuwe gezichtspunten zouden opleveren, is achterwege gelaten. Op deze
wijze worden zeven beklagschriften, waarin het verlies van de Nederlandse
nationaliteit ingevolge de Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname wordt
betwist, behandeld. Naar mijn inzicht wordt zodoende een representatief beeld
verkregen van de in totaal twaalf uitspraken.

Uit de twaalf uitspraken blijkt dat in het kader van de Toescheidingsovereen-
komst de waardering van de feitelijke omstandigheden vaak een bepalende factor is
geweest. Aangezien de waardering van de feitelijke omstandigheden in veel
gevallen van doorslaggevend gewicht blijkt, is het voor de hand liggend dat tevens
in die gevallen het bewijs van die feiten een belangrijke rol krijgt. In het bijzonder
blijkt met betrekking tot de artikelen 3, 5 lid 1™ en 5 lid 2 TOS dat sprake is
van relatief veel jurisprudentie met een bewijsrechtelijke dimensie.

Als eerder reeds is opgemerkt, is de beklagprocedure naar mijn inzicht in wezen
contentieus gevoerd. Hoewel de contentieusheid ook wel blijkt uit de andere
(hiervoor behandelde) uitspraken krachtens artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet, valt
zij eerst goed op bij de procedures waarin de Toescheidingsovereenkomst tussen
Nederland en Suriname speelt. Zo vindt in alle uitspraken vermelding op grond van
welk(e) artikel(en) uit de Toescheidingsovereenkomst de staatssecretaris van Justitie
het verlies van het Nederlanderschap gegrond acht.

" In HR 16.09.1994, NJ 1995, nr. 563, m.nt. GRdG, wijst de HR alvast ve/wrvzng van het
Nederlanderschap "door rfe writing van en/g a/gemmi teg/'/ue/ van fte/ioor///A: frw/uur" af.
' " HR 04.03.1980, NJ 1981, nr. 98, m.nt. MS; HR 19.02.1982, NJ 1983, nr. 193, m.nt. AHJS; HR
0106.1982, NJ 1983, 314; HR 01.07.1983, NJ 1984, nr. 229; HR 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230,
mm. AHJS; HR 23.12.1983, NJ 1984, nr. 387; HR 21.09.1984, NJ 1985, nr. I l l , m.nt. AHJS; HR
26.10.1984, NJ 1985, nr. 112; HR 08.03.1985, NJ 1985, nr. 495; HR 08.05.1987, NJ 1987. nr. 682;
HR 29.09.1989, NJ 1989, nr. 878; HR 23.09.1988, NJ 1989, nr. 53.

Volgens Haarmans, p. 67, is van het optierecht uit art. 5 lid 1 TOS weinig gebruik gemaakt.
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Van zowel de klager als van de staatssecretaris verwacht de Hoge Raad in
beginsel dat beiden hun standpunt kunnen staven aan de hand van bewijsmiddelen.
Ondanks het uitgangspunt dat beide partijen hun Stellingen moeten kunnen staven,
ligt mijns inziens ten aanzien van verliesbepalingen de bewijslast in essentie bij de
Staat. Uitgangspunt is dat door de Staat voldoende aannemelijk kan worden
gemaakt dat de betrokkene aan de voorwaarde(n) leidend tot verlies van de
Nederlandse nationaliteit heeft voldaan. Hiertegen kan de betrokkene dan verweer
voeren en tegenbewijs leveren.

3.3.3.4.1 HR4maart 1980

V7//. CoHtffrerc/iri/W/ig. ,4/T. 5

mzaA:e /ie/ voornemtfn s/ec/itt ft/Vte/yA: Swrmamtf te ver/ate/i e/i
" m .Sur/na/ni te öe/io«</^/i //gf, a/5 ve/7/eygro/fc/ voor

In 66n van de eerste zaken waarin de Hoge Raad moet oordelen ter zake van de
Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname wordt met betrekking tot artikel 3
TOS een belangrijk toetsingscriterium ontwikkeld.

Voor de toepassing van artikel 3 TOS is essentieel de vraag of de betrokkene
geacht kan worden Voo/ip/aaft" in Suriname te hebben gehad op 25.11.1975, dan
wel dat moet worden aangenomen dat de betrokkene vöör dat tijdstip zijn "WOOH-

p/aate" heeft overgebracht naar een plaats buiten Suriname. Dat niet altijd duidelijk
is of de "vvoo/ip/aate" moet worden geacht te zijn verplaatst, blijkt vooral uit de
jurisprudence betreffende personen ten aanzien van wie sprake is van een körte
verblijfsperiode buiten Suriname (meestal in Nederland) omstreeks 25.11.1975, de
onafhankelijkheidsdag van Suriname. Aanname van een Voonp/aaW" in Suriname
ten tijde van de onafhankelijkheidsdag leidt tot verwerving van de Surinaamse
nationaliteit. Daarentegen leidt aanname van een "woonptaate" eiders tot behoud
van het Nederlanderschap.

In de onderstaand besproken casus™ is de vraag aan de orde of de klaagster
inderdaad, zoals het standpunt van de staatssecretaris van Justitie luidt, haar
Nederlanderschap heeft verloren ingevolge artikel 3 TOS. De klaagster heeft,
körnend uit Suriname, van 25.09.1975 tot 13.12.1975 in Nederland verbleven en is
toen in verband met een ernstige ziekte van een familielid teruggekeerd naar
Suriname.

Ter toetsing van de vraag of op 25.09.1975 de "woo/y?/aars" kan worden geacht
te zijn verplaatst, ontwikkelt de Hoge Raad in deze uitspraak het hieronder

"' HR 04.03.1980. NJ 1981, nr. 98, mm. MS.
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vermelde criterium. De Voo/ip/aaM" wordt geacht te zijn verplaatst indien
"JWaag.yw fen /(/de van Aaar ve/treA: M/7 5«r/na/nf /'« 7975 Art voor/i^m^n Aad z/c/i
Wi/vend i/i ^ip</*rtend /e vorigen." De Hoge Raad neemt daarbij als uitgangspunt
dat het bestaan van dit voornemen dient te worden vastgesteld "oo/i de Aond von
/«7e///*e omrtand/gAeden".

De Hoge Raad is i.e. wat de feiten betreft niet over 6e"n nacht ijs gegaan. De
klaagster is eerst gehoord door een raadsheer-commissaris™* en is vervolgens
nogmaals gehoord op de terechtzitting. Daarnaast heeft op verzoek van de Hoge
Raad de P.-G. bij de Hoge Raad een politieonderzoek "doen /nj/e//en noar de
vraflg o/)t/aag.sJer op 25 nov. 7975 /n Ateder/and vvoon^e".

Aan de hand van het in deze zaak geformuleerde toetsingscriterium voor artikel
3 TOS en de vastgestelde feiten komt de Hoge Raad tot het volgende oordeel: "Op
gronrf vfl/i Art /»ervoor vasr^w/eWe en van Ae/geen Jt/aags/er ft// Aaar verAoor Aeejfr
vwrt/aan/, ^n /n aa/im^rilr/ng gfnom^n da/ van de z(/de van de /m/t/tfir van 7«j//r/>

/rt7e///ite om^rand/^Aeden z(/n aangevoerd weÄte /o/ een ander oordee/ zo«de/i
e/de/i, /env(/7 zoda/t/gf /e/7e///A:e omy/and/gAeden evenm//i z(/n ge/e/ten ft//

door de Proc.-Gen. /n^e^/e/de /?o//7/eonderzoeA:, acA/ de ///? aanneme///A: da/
C J op 25 nov. 7975 nocA woonp&za/j nocA vver^e////: verft////Aad w

5u/7/ia/7te, zoda/ zy de 5wr/naanwe na//ona//7e/7 n/e/ Aeeyi" verA:regen."

Aan deze uitspraak valt vooral op dat de Hoge Raad zelf een feitenonderzoek heeft
gei'nitieerd en ook heeft verricht. Toch is dat conform de mogelijkheden van een
administratieve rechter in eerste aanleg, de positie die de Hoge Raad in de beklag-
procedure heeft ingenomen.

Het onderhavige feitenonderzoek concentreert zieh op de vraag of de klaagster
ten tijde van haar vertrek uit Suriname al dan niet het voornemen had zieh blijvend
in Nederland te vestigen. Volledigheidshalve vermeldt de uitspraak dat noch uit het
eigen feitenonderzoek door de Hoge Raad, noch van de kant van de administratie
gegevens zijn gebleken waardoor de Stellingen van de klaagster worden gelogen-
straft. Naar mijn mening leidt dit in de gedachtengang van de Hoge Raad tot de
gevolgtrekking dat het bewijs voor het verlies van het Nederlanderschap door de
overheid niet kan worden geleverd aangezien de mogelijkheid open blijft dat de
versie van de verzoekster de juiste is. Hieruit blijkt eens te meer dat de bewijslast
inzake het verlies van het Nederlanderschap bij de overheidsadministratie ligt en
dat het niet de klaagster is die de bewijslast voor het behoud van haar Nederlander-
schap draagt.

Cf. art. 43 (oud) Vw is dat in het openbaar gebeurd.
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3.3.3.4.2 HR 1 juni 1982 ~

;. w/W/?r. X CasM$/7eyc/ir(/v/>ig. /l/t. 5 7ÜS. /fe/ geprese/zteenfe

Komt de Hoge Raad tot de conclusie dat de klager als tegenbewijs vervalste
documenten heeft overgelegd dan kan aan dat bewijsmateriaal niet het door de
klager gewenste gevolg worden verbonden.

De Nederlandse Staat neemt in deze, zonder aparte aantekening te bespreken,
procedure™ met betrekking tot klagers nationaliteit het standpunt in dat deze het
Nederlanderschap heeft verloren op grond van artikel 3 van de Toescheidingsover-
eenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname. Ter onderbouwing
van dit standpunt legt de Staat schriftelijk bewijs over in de vorm van een verkla-
ring van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister van het district Suriname,
inhoudende dat de klager daar ingeschreven heeft gestaan van januari 1975 tot juni
1980.

Met betrekking tot dit door de Staat ingebrachte bewijsmateriaal acht de Hoge
Raad het

In de uitspraak gaat de Hoge Raad na de bovenstaand geciteerde opmerking,
waarin, naar mijn mening, reeds de aanvaarding van het verlies van het Nederlan-
derschap op grond van de "pnVna/re foew//ig" besloten ligt, in op het door de
klager aangevoerde tegenbewijs. Want tegen het standpunt van de staatssecretaris
kan de klager vanzelfsprekend verweer voeren. Het verweer luidt dat hij sinds juli
1975 woonachtig is geweest in Frans Guyana. Ter ondersteuning van zijn verweer
legt de klager enige schriftelijke stukken over. Onder andere gaat het daarbij om
een verklaring van de burgerlijke stand in Suriname. Deze verklaring is, wegens
het ontbreken van een briefhoofd en het voorkomen van enkele fouten in de
spelling, volgens de Hoge Raad "te w«//i(g ge/oo/Woard/g om aa/i/ieme/zjA: te </o«i
ZJ/'/I </a/ rfeze fl/fcomsr/g « va/i de 5Mr/naaffwe aurorite/te/i." Ook de andere bewijs-
stukken van de klager delen het lot dat onaannemelijk is dat zij daadwerkelijk
afkomstig zijn van de daarin vermelde autoriteiten. Dientengevolge slaagt de klager
niet in zijn tegenbewijs. Wei is het van belang te constateren dat de Staat erin
slaagt het verlies van het Nederlanderschap voldoende aannemelijk te maken in het

"* HR 01.06.1982, NJ 1983, nr. 314. Vgl. Van den Blink, p. 14.
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in A«/ /taferfcvufo

3.3.3.4.3 HR 28 Oktober 1983

BC-rO5;. K/Wpr. 7X. Ozmyfcesc/in/v/ng. i4m. 5, 5 //d 7 en 5 /id 2 T05.
de #/aagsrer z(//i aan/ieme/z/*, ferw(/7 de

nee/?. =

De volgende zaak"° die aan de orde wordt gesteld, is opmerkelijk omdat het
door de Hoge Raad aanvaarde verweer van de klaagster nagenoeg niet wordt
onderbouwd met bewijsmateriaal.

Het standpunt van de staatssecretaris van Justitie inzake de nationaliteit van de
klaagster houdt in dat verlies van het Nederlanderschap heeft plaatsgevonden op
grond van het bepaalde in hetzij artikel 3 TOS, hetzij artikel 5 lid 1 TOS dan wel
artikel 5 lid 2 TOS. Ten gevolge van dit uitdrukkelijk beroep op de onderscheiden-
lijke verdragsbepalingen toetst de Hoge Raad in deze uitspraak het mogelijk verlies
van het Nederlanderschap aan deze drie bepalingen. Ten behoeve van de gevolg-
trekking dat de rechtsfeiten waaraan deze bepalingen het verlies van het Nederlan-
derschap koppelen zieh hebben voorgedaan, draagt de Staat verschillende bewijzen
aan.

Zo heeft, volgens de staatssecretaris, de klaagster het Nederlanderschap verloren
op grond van artikel 3 TOS aangezien zij slechts in Nederland heeft verbleven (dit
feit Staat vast en wordt niet weersproken) van 02.10.1975 tot 19.02.1976. Dit is,
naar de mening van de staatssecretaris van Justitie, een te korte periode geweest
om te oordelen dat de klaagster haar woonp/aaw in Suriname heeft willen opge-
ven."' Het verweer van de klaagster hiertegen luidt dat zij naar Suriname is
teruggereisd in verband met de ziekte van een aldaar wonende zoon. De Hoge
Raad overweegt ten aanzien van dit verweer, en dat is opmerkelijk, dat het hier
gaat om een "aanrteme///Ä:e v^r^/armg".'" Voorts overweegt de Hoge Raad
aangaande de uitschrijving van de klaagster in februari 1976 uit het bevolkingsre-
gister van Amsterdam: "Mer w geb/efcen dar nef /n/r/af/e/ voor d/r /aafsfe van

r w w//gegaan, en even/n/n öaf z// z/cn /n 5Mr/name weer /n een ftevo/Ar/ng^-
nee/r toren /Vwcnn/ven" en oordeelt met betrekking tot artikel 3 TOS dat

klaagster wel degelijk in Oktober 1975 haar woonplaats van Suriname naar Neder-

^ HR 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230, m.nt. AHJS.
Toetsingscriterium voor art. 3 TOS (en derhalve voor behoud van het Nederlanderschap), zoals dat

is ontwikkeld in HR 04.03.1980, NJ 1981, nr. 98, m.nt. MS (zie voetnoot 747), is of de betrokkene bij
vertrek uit Suriname het voomemen had zieh blijvend buiten Suriname (meestal is dit in Nederland) te
festigen. Idem HR 01.07.1983, NJ 1984, nr. 229; HR 21.09.1984, NJ 1985, nr. I l l , m.nt. AHJS.

" De A.-G. merkt in de conclusie over dit onderdeel in het verweer van de klaagster op: "Voor dez*
o/z/fcreefa oevw/'i, maar de o/iyuur/iiirf is ooJI: nirt gefcteikc«."
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land heeft overgebracht, zodat zij op 25.11.1975 het Nederlanderschap heeft
behouden.'"

Vervolgens komt de, door de Staat ingeroepen, verliesbepaling uit artikel 5 lid 2
TOS aan de orde. Dit artikel regelt het van rechtswege verlies van het Nederlan-
derschap en van rechtswege verwerven van de Surinaamse nationaliteit na een
verblijf van twee jaar in Suriname. Na haar vertrek uit Nederland in februari 1976
arriveert klaagster eerst op 15.11.1979 weer in Nederland. Vast Staat dat zij
gedurende deze gehele periode verblijf heeft gehad in Suriname. Desalniettemin
komt de Hoge Raad i.e. tot de gevolgtrekking dat geen verlies van de Nederlandse
nationaliteit heeft plaatsgevonden. Naar interpretatie van de Hoge Raad sinds
1982™ is namelijk van verwerving van de Surinaamse nationaliteit en verlies van
het Nederlanderschap ingevolge artikel 5 lid 2 TOS slechts sprake indien: "aa/j de
w/7 vow </e /?e/ro££efle z(//i /evoren fcrfaa/ufe woonp/aate*" /?n/s te geven, wi
redW/yMe/rf mW *a/i wordWi ge/w/f/e/d*. "'*" De Hoge Raad twijfelt i.e. dus wel
aan klaagsters wil ter zake en deze twijfel is bovenal gebaseerd op het feit dat in
april 1976 de Nederlandse autoriteiten in Suriname het (Nederlandse) paspoort van
de klaagster hebben ingenomen en weigerachtig bleken het terug te geven, ten
gevolge waarvan zij 7««ten /war *w7 w eev« «r«a//> w £o/ne/t te vintere/i
Ae/ voor /war zeer ^zwaar/(/A;, zo mW 0/i/nogi/<y& way z/cA KJY 5ur//ia/ne weer

Als gezegd, ten derde is vanwege de Staat verlies van het Nederlanderschap
ingeroepen op grond van artikel 5 lid 1 TOS. Dit artikel bepaalt dat een optie kan
worden afgelegd voor de Surinaamse nationaliteit. Bij haar terugkomst in Neder-
land reist de klaagster op een Surinaams paspoort, dat zij heeft verkregen na op
17.03.1978 een optieverklaring voor de Surinaamse nationaliteit te hebben gete-

"' Zie HR 21.09.1984, NJ 1985. nr. 111, m.nt. AHJS, voor een casus waarin de HR een vergelijkbaar
körte vcrblijfsperiode in Nederland rondom de onafhankelijkheidsdag van Suriname met heeft
aangemerkt als het resultaat van Vier womem«« zi'c/i Wj/wn</ 6i«7«n 5«nn<wn« fe v«/jg«T en een
onverwachte gebeurtenis waardoor terugkeer naar Suriname noodzakelijk werd. Het enige verschil
tussen de betrokkenen uit HR 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230, m.nt. AHJS en HR 21.09.1984, NJ 1985,
nr. I l l , m.nt. AHJS is dat bij het oorspronkelijke vertrek uit Suriname de eerste onvoorwaardelijk naar
Nederland vertrok, terwijl de tweede, volgens de HR, met een eventuele terugkeer naar Suriname
rekening hicld. Dat overigens in het tweede geval de reden tot terugkeer naar Suriname met de reden is
geweest waarvoor de betrokkene een eventuele terugkeer naar Suriname in het achterhoofd hield, heeft
het oordeel van de HR niet mögen bcinvloeden.
"« HR 19.02.1982, NJ 1983, nr. 193, m.nt. AHJS. Idem: HR 01.07.1983, NJ 1984, nr. 229; HR
26.10.1984. NJ 1985. nr. 112; HR 29.09.1989, NJ 1989. nr. 878; alsmede het hier aan de orde
gestcldc HR 28.10.1983. NJ 1984. nr. 230. m.nt. AHJS. Zie voor een voorbecld van een betrokkene
die in een nationalitcitsrcchtelijk geschil met de Staat Suriname zieh voor de Surinaamse rechter beroep«
op deze interpretatie van de HR: Hof v. Justitie 02.07.1993, SJ 1993. p. 250-257 [253).
™* Dit betreft dan een woonplaats buiten Suriname, in de meeste gevallen zal het gaan om een
woonplaats in Nederland.
"* Voor deze interpretatie vindt de Hoge Raad een basis in de bij de Toescheküngsovereenkomsl
behorende toelichting.
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kend. De Staat beroept zieh op de desbetreffende optieverklaring. De Hoge Raad
echter is van oordeel dat de optie niet in alle vrijheid is afgelegd en derhalve geen
rechtsgevolg heeft gehad. In het bijzonder het feit dat de Nederlandse autoriteiten
het paspoort van de klaagster hadden ingetrokken en bovendien weigerachtig bleken
het terug te geven, telt zwaar. De Hoge Raad komt tot de volgende, bewijsrechte-
lijk enigszins opmerkelijke, overweging: "Vo/ge/u /war vent/ar/n# -o7e de

^///^ voor&om/- zag */aag.yter rer vmvezen///A:/ng va/i /iaör www
rerug fe Jfceren geen andere u/Tweg u/7 ae a/rfu5 vow /war

d^/i Zier aa/ivrage/i va/i een 5Mr/>iöamy paspoorf f. J."
Bovendien stelt de HR nog dat "n/W w ge/>/e£en dar Jt/aagsfer op en/ge a/ufere

grona" /war Nerfer/andlse na//o/ia//7e/7 nee/? ver/oren".

Veel concreet bewijsmateriaal voor haar Stellingen kan de klaagster niet overleg-
gen. Tegenover de klaagster die weinig van haar verweer kan bewijzen, Staat de
staatssecretaris die zieh in eerste instantie kan beroepen op duidelijke en vaststaan-
de gegevens. Met betrekking tot artikel 3 TOS Staat zonder meer vast dat het
verblijf in Nederland slechts een zeer körte periode heeft geduurd. Met betrekking
tot artikel 5 lid 2 TOS is geen discussie mogelijk over de termijn dat het verblijf in
Suriname heeft geduurd en met betrekking tot artikel 5 lid 1 TOS is er een copie
van de schriftelijke optieverklaring. Maar in de conclusie van het openbaar
ministerie stelt de A.-G. al tegenover het gebrek aan bewijs aan de kant van de
klaagster echter meermalen dat de overheid ook niet beschikt over bewijzen waaruit
zou blijken dat de Stellingen van de klaagster onjuist zouden zijn. Daarbij ontvalt
de A.-G. mede de uitspraak: "War z/c/i prec/es nee/r a/^eipee/a", za/ we/ noo/7

Onder verwijzing naar de hierboven gesignaleerde bewijslastverdeling waarbij de
Staat een "pnma/re (toete/ng.y)£eH'//.s/atf" heeft ter zake van het eigen standpunt kan
i.e. worden gesteld dat de Staat voldoet aan dat onderhavige bewijs. Ook is al
gesteld dat de betrokkene tegen de Stellingen van de Staat tegenbewijs kan trachten
te leveren. I.e. lukt het de betrokkene de Hoge Raad ervan te overtuigen dat,
ondanks de vastgestelde feiten, deze feiten i.e. geen verlies van het Nederlander-
schap opleveren omdat ondanks de uiterlijke schijn toch niet aan alle voorwaarden
die tot verlies leiden is voldaan. De klaagster slaagt derhalve in haar tegenbewijs.
Het heeft er alle schijn van dat voor dit tegenbewijs een lichte toetsing wordt
gehanteerd. Daarbij dient niet te worden vergeten dat de overheidsadministratie
geen feiten (waarvoor de overheid vanzelfsprekend de bewijslast draagt) aanvoert
die de Stellingen van de klaagster ontkrachten.
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3.3.3.4.4 HR 23 december 1983

Car. BC-rOS;. «/ttpr. X Cay«JÖMcAr(/v//ig. /4/t. 5 705. Wbo/ip/aatt op 25
7975. Er oetfaa/i wederz(/V£y /ege/urn/dYge oevw/ze/i.

In de onderstaande zaak'" beschikken ter ondersteuning van hun wederzijdse
standpunten de beide partijen over tegenstrijdige bewijzen. Op de precieze feitelijke
omstandigheden in deze zaak wil ik niet uitgebreid ingaan, maar wel moet worden
opgemerkt dat i.e. de daadwerkelijke feitelijke gang van zaken niet ten aanzien van
alle punten duidelijk wordt. Blijkens de bijbehorende conclusie is door het open-
baa r ministerie een poging gedaan meer duidelijkheid omtrent de feiten te krijgen.
Het OM heeft i.e. zelfstandig een onderzoek naar de feiten verricht door inlichtin-
gen bij een (Nederlandse) gemeente in te winnen.

De staatssecretaris neemt het standpunt in dat de klager het Nederlanderschap
heeft verloren en wel aangezien: "Jfc/ager op en na ner /(/<fr/<p van //i werfcz/ig
vfl/i de 7besc/ie/d/>z#.yovereenJfc0/?tff, en //i /eder geva/ //i /<?or«ar/ 7976, m
vero//// nee/? ge/io«den." Ter ondersteuning van dit standpunt legt de Staat een
verklaring over van de Surinaamse autoriteiten inhoudende dat de klager vanaf
05.11.1974 tot de datum van de verklaring (08.04.1982) staat ingeschreven in het
bevolkingsregister van het district Suriname. Voorts beroept de Staat zieh op een
"medede/m# floor Swr/naawwe aw/or/fe/fen aa/i de Mw/er/a/uise a/noawade in
Paramanoo, da/ aan rfe it/ager op 26.02.7976 w 5un/iame ee/i 5«n>iaa/nj paspoorr
M a/Jje/?even." Volgens dit bericht van de Nederlandse ambassade is met betrekking
tot dit uitgereikte Surinaamse paspoort artikel 3 TOS als verwervingsgrond voor de
Surinaamse nationaliteit genoemd.

De klager echter stelt dat hij sinds eind September 1975 in Nederland woonachtig
is. Ten behoeve van zijn Stelling kan hij verscheidene bewijsstukken overleggen,
onder andere een schriftelijk bewijsstuk gedateerd 01.10.1975 en verstrekt te Den
Haag inzake de inschrijving in een ziekenfondsverzekering en een (schriftelijke)
beschikking inzake de toekenning van een RWW-uitkering met ingang van
07.10.1975. Tevens beschikt de klager over een door de ambtenaar van de
burgerlijke stand van het district Suriname d.d. 27.09.1975 afgegeven "ger«/g-

van vera/idVmjg van werte///A:e woonptoaw" met de verklaring dat klager
z(/« tfez/'fl Äef d/sfricr Suriname /neffenvoon vertoar om z/c/i /e v«r/^en /'«

/." Ook legt de klager een verklaring over van de gemeente 's-Hertogen-
bosch d.d. 27.02.1981 waaruit blijkt dat hij van 08.10.1975 tot 07.01.1980 stond
ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister.

De door de klager als tegenbewijs overgelegde schriftelijke bescheiden leiden de
HR tot de overweging dat: "/4angeno/n*n moef worden dö/ Jt/ager z/cA

^ HR 23.12.1983. NJ 1984. nr. 387.
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ßew(/jrecn/e/(/Ae aipec/en i/i Art AWeWasufr? nä/iona/i/eittrrcA/

Äer /flfl/5r? ifcwarraa/ van 7975 -(. J- /n A^^r/anrf «ee/r oevonden. D/r va/f a/
/e /«V/en w/r de -(. ;- omiram/^/ierfe/i da/ Wager v<w OS.70.7975 ror
07.07.7950 w //i^e5c/ir?v^/i geweesr /n Ae/ flevo/Jt/ng.sregwrer van de gem. '$-

en da/ Aem op 5 dec. 7975 door d/e Ge/n^?n/^ een

Aangaande de Stelling van de staatssecretaris van Justitie, gebaseerd op de
mededeling van de Surinaamse overheid, dat de klager in februari 1976 in Surina-
me een Surinaams paspoort heeft ontvangen, wordt geoordeeld: "£r z(//i onvo/do^«-
</e aanw(/z//ige/i om aan /e n /̂7w/i aa/ it/age/- /n de per/ode ge/ege/i /«we/i «>td
7975 en 50 dec. 797S (. J a/daar « ^ewewr.

Voor de -door £/ager öe^/rede/i- yw/srne/d van de medede//ng van de Swrznaa/nje
OM/onYe/ren C. j , b/'eden de 5/MMen geen ^reun. f. J. "̂ **

Tevens wordt de door de Staat overgelegde verklaring van 08.04.1982 en
afkomstig van de Surinaamse overheid inzake klagers (kennelijk nog steeds
doorlopende) inschrijving in het bevolkingsregister beoordeeld, en wel als volgt:
"Van de y«/5//ie/d van deze verit/ar/n^ itan ec/i/er n/er worden w/fgegaan, aan^ez/en
zy n/e/ va/r re n/wien me/ een vo/gen5 z(//i /nnowd op 27 5epr. 7975 door oedoe/de
cmft/enaar a/gegeven "Geru/gjc/jnyr van verandering van werA:e///A:e woonp/aa/j"
fce/rej^e«de Aer mewenvoon ver/a/en door Ar/ager mer zyn gez'/J van Ae/ düfr/c/
5«n«ame ren e/nde z/cn /n Neder/and re ve^r/gen. We/mvaar nee/r de 5/aamecre/a-
m aa/zgevoerd ddr d/r "GerMrg5cnr//r" vo/geni de Sunnaanwe a«ron're/ren door d/e
am^renaar ren o/irecnre en eer^r /n 0/omjrreeA:^ neryaar 7950 ZOM Z(//I opgemaaA:r,
maar dar d/r Aer geva/ w, « n/er geo/e&en."

De Hoge Raad concluded! dan ook "dar er onvo/doende grond oe^raar o/n re
oorde/en ddr Wager op ner rZ/Vfor/p van /n werA:/ng rred/ng van de 7be.sc/je/d/ng,s-
overee«A:o/?wr //i de 7?ep«Me£ 5Mr/name Aerz// woonp/aaw da/i we/ werfee////:
Aee/r ge/jad f. / " Waarop het beklag gegrond wordt verklaard.

Naar mijn mening wordt in deze casus naast de verliesgrond van artikel 3 TOS een
tweede verliesgrond getoetst, en wel artikel 5 lid 1 TOS. Wat betreff de "prima/re
ftevw/s/atf" aan de kant van de overheid moet worden geconcludeerd dat aangaande
artikel 3 TOS de staatssecretaris over bewijs beschikt om daaraan te voldoen. De
staatssecretaris beschikt over een verklaring van de bevoegde autoriteiten in

Over deze "m«tedW/ng" merkt de A.-G. in zijn conclusie het volgende op: "We/
fegen verzoeifcerj /ezmg van rfe/«7en /(/to m(/ rfe aanvraa^ van een S«n>iaamj paspoorf en a*e

m/ng aVwrvan fe^en /'n/evenng van een oua* "gouvemettrspaspoort". /Jl: ves/j'g er ecn/er a"e
op aa/ /wervoor geen Aard fcewi/j ge/everd w. De A'eder/andre a/n/>ajjade«r /n 5ttn'/uwne Aee^

Zi/n /e/exftencA/ 5/ecA/5 medegedee/d di/ van Aer Cen/raa/ Bureau voor burger///)fce ifand en
i f c r e ^ t s r e r /e Paraman/w in apn7 /9Ä2 f/nonde/vig ?) /e Aetfcen ve/7«offjen. £en recAtt/reeAs

« nie/ overge/egd."
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Suriname dat de klager, vanaf november 1974 tot het moment dat de verklaring in
1982, wordt afgegeven, staat ingeschreven in het bevolkingsregister van het district
Suriname. Maar de klager beschikt over uiteenlopende bewijzen die aannemelijk
maken dat hij zieh op permanente basis in Nederland bevond en kan daarmee de
onjuistheid van het standpunt van de staatssecretaris met betrekking tot artikel 3
TOS aantonen.

Interessant is de opmerking over het "ge/w/gjcAny? va/i vtfra/io'er/ng va/i werfe///-
te woo«/?/aaw" uit 1975 dat de klager heeft overgelegd als tegenbewijs tegen de
namens de staatssecretaris overgelegde verklaring van de Surinaamse autoriteiten
uit 1982 inzake klagers inschrijving in het Surinaamse bevolkingsregister. De
staatssecretaris bestrijdt de datering van het door de klager overgelegde tegenbe-
wijs. Het argument dat het "ge/«/#.yc7ir//r" geantidateerd zou zijn, wordt ontleend
aan het telexbericht dat afkomstig is van de Nederlandse ambassade. De Hoge Raad
trekt hieruit slechts de conclusie dat van de beweerde antidatering mW w ge^/efc/t.

Met betrekking tot de "pr/ma/re tevw/jfatf" aangaande artikel 5 lid 1 TOS blijkt
i.e. de situatie anders te liggen dan bij artikel 3 TOS. Nu is vastgesteld dat artikel
3 TOS niet tot verlies van het Nederlanderschap heeft geleid, is alleen nog het
verkrijgen van een Surinaams paspoort door middel van het afleggen van een optie
op grond van artikel 5 lid 1 TOS een mogelijke verliesgrond. Immers, het "*n //i
/«/er geva/ J>I/<?6n/ari 7976" verblijf houden in Suriname levert geen verliesgrond
voor het Nederlanderschap op. Dan blijkt evenwel dat ten aanzien van een optie (en
zelfs van de afgifte van het paspoort aan de klager) geen bewijs aanwezig is. De
"mfdeM«j" waarop de Staat zieh beroept, en die volgens informatie uit de
conclusie van het OM bestaat uit een telexbericht van de Nederlandse ambassade in
Suriname aan het ministerie van Justitie met daarin op een wellicht mondelinge
mededeling steunende informatie, kan niet worden beschouwd als afdoende bewijs
om te voldoen aan de "/»n/mw'r̂  tevw/s/ajf" voor het verlies van het Nederlander-
schap. Naar ik meen, constateert de HR blijkens de formulering "£r z///i onvo/-
rfoim/i aa/iw(/z/nge/i o/n aan re nemen rfar" en het daarop volgende: "Voor dV -
rfoor A:/a^^r üwfr«/«»- _/«w//i«rf van ae /n«/«fe/m£ van aV 5wr/naanw^ aw/or/teitefl
(. J, 6/«fe/t aV statten ^e^n 5/^wn." precies die lacune in het betoog van de
staatssecretaris. Op de tegenbewijzen van de klager hoeft dan niet meer worden
ingegaan; en dat is inderdaad achterwege gelaten. Het bewijs van het verlies inzake
artikel 5 lid 1 TOS is immers in de "/>n>naj>? foew/ng" niet geleverd.
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3.3.3.4.5 HR 26 Oktober 1984

5 /W 2 TO5: ß<TMS/mg von <fe
HI7 de woonpfaflte over te ft/wigen va/iu// Zier bw/te/ita/id noar Sun/w/ne\ i*

Uit de eerder behandelde uitspraak NJ 1984, nr. 230"' is gebleken hoe op grond
van weinig concreet bewijsmateriaal en de rechterlijke overtuiging dat de verklarin-
gen van de klaagster aan/jemW//* zijn, het beklag gegrond is verklaard. Ook de
volgende zaak laat eenzelfde beeld zien.

In de onderhavige casus uit 1984'* neemt de Staat het standpunt in dat de
klaagster haar Nederlandse nationaliteit krachtens de toepassing van artikel S lid 2
Toescheidingsovereenkomst heeft verloren. De uit Suriname afkomstige klaagster is
in Nederland woonachtig sinds 1972. Zij vertrekt in 1977 naar Suriname. Met
betrekking tot de feiten Staat buiten twijfel dat klaagsters verblijf in Suriname heeft
geduurd van 22.05.1977 tot 01.10.1979. Een zodanig lange verblijfsperiode leidt
(in beginsel) tot het van rechtswege verlies van de Nederlandse nationaliteit op
grond van artikel 5 lid 2 Toescheidingsovereenkomst. In casu kan dan ook worden
geconstateerd dat de Staat over voldoende bewijsmateriaal beschikt om de rechter,
na "pn/na/re roett/ng" van het standpunt van de Staat, uit te laten gaan van
mogelijk verlies van het Nederlanderschap. Naast het vaststaan van deze periode
van verblijf in Suriname gelden in deze zaak als vaststaande feiten tevens dat de
klaagster sinds 1972 tot haar vertrek in 1977 bij haar zoon in Rotterdam heeft
ingewoond, dat zij na terugkomst in 1979 haar intrek neemt bij een dochter in
Amsterdam en dat zij haar (sinds 1972 onafgebroken) inschrijving in het bevol-
kingsregister te Rotterdam laat wijzigen naar Amsterdam.

In de onderhavige zaak bestrijdt de klaagster het standpunt van de staatssecretaris
met het volgende verweer. Als reden voor haar vertrek in 1977 naar Suriname stelt
de klaagster dat haar daar woonachtige zuster wegens ziekte verzorging behoefde.

Bij de bespreking van de in paragraaf 3.3.3.4.3 behandelde casus is inzake de
interpretatie van artikel 5 lid 2 TOS reeds gebleken dat sinds 1982 de Hoge Raad
het standpunt inneemt dat het Nederlanderschap niet verloren gaat door tweejarig of
langer verblijf in Suriname "i>u//e/i m r e M p w ' d ÜW/I rfe vv/7 va/i

." Aan de hand van de feitelijke omstandigheden dient te worden
beoordeeld of het rechtsgevolg van verlies van de Nederlandse nationaliteit
ingevolge artikel 5 lid 2 TOS is ingetreden. Ook is uit de in paragraaf 3.3.3.4.3
behandelde uitspraak gebleken dat het aan/ie/nW//fc zijn van deze omstandigheden

* HR 28 Oktober 1983, NJ 1984, nr. 230 (par. 3.3.3.4.3).
* HR 26.10.1984, NJ 1985, nr. 112.

' Hiermee is bedoeld de woonplaats buiten Suriname, in de meeste gevallen (ook in casu) zal het gaan
om het opgeven van een "woo/jpfoatt" in Nederland.
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reeds kan worden aangenomen ook indien conreet bewijs van die omstandigheden
ontbreekt.

Ook in de onderhavige uitspraak uit Oktober 1984 is het opvallend dat de
klaagster voor haar Stelling eigenlijk geen bewijzen kan overleggen. De A.-G. wijst
hierop in zijn conclusie en stelt dienaangaande: "/£ neö er we/ begr/p voor oa/ ne/
moe/7(/A: za/ z(//i //wn5 nog fcevwyze/t aan re voeren over een z/e£regeva/ rfa/ z/cn w
7977 /n 5wn>wme nee/fr voorgeoVran, maar da/ /(/to m// onvo/a"oen</e om rec/itegevo/-
gen /e ver^/n^/e/i aan de enifce/e vertoar/ng van een oe/ang/ieooende ze//"." De A.-G.
concludeert vervolgens tot ongegrondverklaring van het beklag, maar refereert aan
de mogelijkheid van een herhaald beklag in het geval dat de klaagster op een
gegeven moment toch komt te beschikken over bewijs voor haar Stelling.

Evenwel, naar hetgeen het oordeel van de Hoge Raad zal blijken, is een eventue-
le herhaling van het beklag door de klaagster niet noodzakelijk. De Hoge Raad
oordeelt namelijk met betrekking tot klaagsters Nederlanderschap dat zij dit niet
heeft verloren. Niet kan worden gesteld dat het feit dat de klaagster haar Stellingen
niet kan ondersteunen met bewijsmateriaal de Hoge Raad is ontgaan. Maar aan de
hand van de summiere gegevens die wel vaststaan, is de Hoge Raad toch bereid
aan te nemen dat twijfel mogelijk is omtrent de wil van de klaagster bij haar
vertrek uit Nederland naar Suriname in 1977.

Tot dit oordeel komt de Hoge Raad op grond van de volgende overwegingen:
"We/mvaar w n/e/ dornen vasf /e s/aan da/ genoemde zws/er en zwager oojt reerf̂  w
/ie/ meergeme/de /(/rfvaJt z/eA: waren en dewege verzorg/ng a"oor A:/aag^/er öenoe/-
rfen, maar a"e a/5 voormeW geö/eA:en 6(/zona'ernea'en^ om/ren/ a"/e zw^rer en
zwager /a/en, meae gez/en a"e onwranrf/gnea'en a"a/ A:/aagjrer z/cn gerfwrenrfe naar
vero////" /n 5wr/name n/e/ M/7 ne/ ftevoMr/ng^regw/er /e /?otferaa/n nee/? /a/en w/Wcnny-
ven, zoaan/ge ru/m/e voor rw(j/e/ om/ren/ fc/aags/ers w// /war woonp/aaw «i
A/erfer/ana" -waar z(/ van 7972 a/naa" gewoona* en waar ooA: naar tonaVren wonen-
op /e geven, c/a/ rf/e w// M// oedoe/a" vero////" n/e/ ÄWI worrfe/i q/&e/e/a\"

y4an/eA:en/ng.

In wezen weerlegt de klaagster de feiten die de staatssecretaris van Justitie presen-
teert met de summiere gegevens dat zij sinds 1972 in Nederland heeft gewoond, dat
haar kinderen in Nederland wonen en dat zij ingeschreven is gebleven in een
Nederlands bevolkingsregister.™' Dit, tezamen met de verklaringen van de

™* Hiermec is gedoeld op het overlijdcn van de zwager in September 1980 en van de zuster in januari
1982.
** In veel zaken die art. 5 lid 2 TOS betreffen, speclt inschrijving in Nederlandse of Surinaamse dan
wel terrelfdcrtijd in beide bcvolkingsregisters bewijsrechtelijk een rol. Maar de bewijswaarde van
inschrijving in het bevolkingsrcgister moet zeker niet worden overschat, zie ARRS 25.07.1984, N1PR
1986, nr. 391: "Mang«zi>n m^^w/gf art. 88 MO/I Art S«/ui> tevt>£b'n£5lxM*A<?iuftn£ fty aa^gi/?^ van W
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klaagster omtrent de verzorging van de zieke familieleden, is al voldoende om de
Hoge Raad in redelijkheid te doen twijfeien dat klaagster haar woonplaats in
Nederland heeft willen opgeven.

Naar mijn mening is daarbij essentieel dat i.e. het enige argument waarop de
Staat het verlies van het Nederlanderschap grondvest de duur van verblijf in
Suriname door de klaagster is. Dat is weliswaar de grondslag voor de werking van
artikel 5 lid 2 TOS, maar het is niet het enige vereiste dat van belang is om tot
verlies van het Nederlanderschap te kunnen concluderen. In feite zou de Staat ook
ten behoeve van dat tweede vereiste bewijsmateriaal moeten kunnen leveren.
Hetgeen de klaagster naar voren brengt ten einde aannemelijk te doen zijn dat zij
niet haar woonplaats van Nederland naar Suriname heeft overgebracht, wordt
enerzijds niet door de Staat met tegenbewijs bestreden en is anderzijds niet strijdig
aan de feiten die de Staat aanvoert ten einde het verlies aanwezig te achten. De
feiten die de klaagster aanvoert vormen een aanvulling op de feiten die de Staat
heeft aangevoerd. Indien de Hoge Raad een zodanige aanvulling aannemelijk acht,
slaagt derhalve het tegenbewijs.

Dit tegenbewijs zou eventueel nog door de Staat met tegenbewijs van diens kant
kunnen worden ontkracht. Uit de onderhavige zaak kan nogmaals de conclusie
worden getrokken dat verlies van het Nederlanderschap dient te worden bewezen
door de overheidsadministratie.

3.3.3.4.6 HR 8 maart 1985

Car. ßf-7"OSj, w/ttpr. X7/. Camy£eycnr//vMg. /Irr. 5 //d i TOS. ßew//s van dwa/ing
fty Zier opr^re/i. i4/&aa/i op de verife/an>ig /̂i van de it/a^^r itan a//een j/irfi>n de
andere/e/ren van de zaa/: de e/gen verfc/ar/ngen n/er regens/?re£en.

Dat de Hoge Raad toch niet alleen op de verklaringen van de klager vaart, blijkt uit
de onderhavige, zonder aparte aantekening te bespeken, casus.™ Een vaststaand
feit in deze zaak is dat de betrokkene een optieverklaring voor de Surinaamse
nationaliteit heeft getekend.™ De Nederlandse overheid beroept zieh op deze
optie en constateert derhalve verlies van het Nederlanderschap door de betrokkene.
De Staat voldoet hiermee aan de "p"'"^"'^ öevw/s/asf. De betrokkene stelt

zonder nadw onderzofllr de nod/ge m/z/gi/igen »n Art
Jfcan aan de deite/rejöfende wircArywng gee/j tcwyj)trac/i/ worden Wege/rend." Ook

gebeurde het ineidenteel dat personen ambtshalve zijn uitgeschreven: zic HR 01.07.1983 NJ 1984, nr.
229.
^ HR 08.03.1985, NJ 1985, nr. 495.

De Staat wijst op een bekendmaking in het Staatsblad van de Republiek Suriname, waaniit blijkt dat
de klager een optie heeft afgelegd ter verkrijging van de Surinaamse nationaliteit.
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daartegenover dat "(• ) n/y, zyW na/u/reiten/ng (. ^ p/oatee/Hfe, rn^r neey}
oese/r i/aarmee voor ae 5«r//uia/?we /za//ona/7re<7 re opreren, zooar ae ver/t/ar/ng n/ef
m*/ ziy/i vw7 overeens/e/n/." De klager beroept zieh derhalve op een wilsgebrek. De
verklaringen die de klager voor de Hoge Raad aflegt, sluiten naar het oordeel van
de Hoge Raad echter niet aan bij de i.e. verder vastgestelde feiten. Naar aanleiding
hiervan overweegt de Hoge Raad: "De aW«j ooor Stager /er /oe/7cn//ng van z(//i
5/a/zapun/ gegeven /ez/ng va« a"e gßflg va/i zaten /?en«r /ou/er op z(//i e/ge/i
meaerfe/Vnge/i en v/na7 geen stew/i /« de vay/^w/e/rfe /<?/7e/i e/i fl*e overge/e^de
gerf/«gj:/«^en." alsmede "De yww//ie/rf van /t/age« /ez//Jg w aa/i ooit /i/e/ aa/weme-
/(/A: geworden." Het door de klager aangevoerde wilsgebrek, ten aanzien waarvan
de bewijslast bij de klager ligt,™* is niet bewezen. Aangezien de Staat wel is
geslaagd in de 7W7>"<M>"* oew/y^/ajr", maar de klager niet slaagt in het tegenbewijs
verklaart de Hoge Raad het beklag ongegrond.

3.3.3.4.7 HR 8 mei 1987

Car. iPi'-T'tfjy. arftpr/iy// ^roro^nfe^wg^. ^// . 7/w/7 JÖ5. J l ^ ü van
o/y

In de onderhavige casus'" gaat het om een klaagster die in 1951 bij haar huwe-
lijk de Nederlandse nationaliteit heeft verworven. Bij de onafhankelijkheid van
Suriname verkrijgt haar echtgenoot ingevolge artikel 3 TOS de Surinaamse
nationaliteit. Vanwege de omstandigheid dat de klaagster op 25.11.1975 geen
woonplaats of werkelijk verblijf in Suriname heeft, behoudt zij op dat moment het
Nederlanderschap. Vervolgens heeft zij in 1977 "/n Para/nar/oo een

/nnowa'ena'e aaf zy wie/ /oepasj/ng van art. 7 //a* 7
Aaar w/7 /or ne/ verArnygen van a"e 5Mrjnaanwe na//ona//7e// /e Arenne/i

In de procedure voor de Hoge Raad bestrijdt de klaagster de rechtsgeldigheid
van de optieverklaring. Met betrekking tot de optie beroept zij zieh op dwaling,
daar zij nimmer de wil zou hebben gehad te opteren voor de Surinaamse nationali-
teit. De klaagster steh bij het ondertekenen in de veronderstelling te hebben
verkeerd dat zij tekende voor het behoud van haar Nederlanderschap. De klaagster
stelt tevens dat zij slechts gebrekkig het Nederlands beheerst.

De Hoge Raad acht de dwaling echter niet aannemelijk, aangezien de klaagster
bij de ondertekening was vergezeld van haar dochter, die wel het Nederlands

"* Dit is cf. HR 21.01.1969. NJ 1969, nr. 144 (par. 3.3.3.3.1), waarin dc bewijslast inzake een
wilsgebrek bij het opteren ook bij de klager ligt. En idem HR 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230. m.n«
AHJS (par. 3.3.3.4.3).
"» HR 08.05.1987. NJ 1987. nr. 682.
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mächtig is. Ook neemt de HR in overweging dat het te ondertekenen optieformulier
een overzichtelijke indeling heeft en een duidelijke tekst bevat. De Hoge Raad acht
het "n/er aa/z/ieme///* geworden da/ Ar/aags/e/- toy to p/aa/sen von Aaar /ja/id/eAe-
/u'ng nee/r gedwaa/d o/n/rem de $rreJbt/ng va/i de t/oor /war o/u/erfeitende. m to
JV«/er/a/u£y getfe/de, verAr/arz/ig." : •

Wat kan heel kort worden gezegd over de bewijslastverdeling in de onderhavige
zaak? Tijdens het 7"""nß"^ foe/szng.svntfmen/'', het moment waarop de deugdelijk-
heid van het door de Staat ingenomen nationaliteitsrechtelijke standpunt wordt
onderzocht op de feitelijke onderbouwing en de bewijzen daarvoor, bewijst i.e. de
Nederlandse overheid het verlies van het Nederlanderschap door het overleggen
van de optie voor de Surinaamse nationaliteit. Het bewijs van het wilsgebrek bij het
opteren dat door de klaagster eventueel kan worden geleverd, kan alsnog ertoe
leiden dat de Hoge Raad bereid is te concluderen tot behoud van het Nederlander-
schap. I.e. slaagt de klaagster niet in dit tegenbewijs.

Dat aangaande een wilsgebrek bij het afleggen van een optie de bewijslast en het
bewijsrisico op de klager nisten, is overigens eerder in de jurisprudence al
gebleken.™

3JJ.5

De Hoge Raad is in de beklagprocedure op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelin-
genwet feitenrechter geweest en dit heeft geimpliceerd dat de vaststelling van de
feiten door de Hoge Raad diende te geschieden. In een viertal uitspraken vindt
vermelding dat ten behoeve van de feitenvaststelling een raadsheer-commissaris

mer to i/w/e//e/i van ee/i naaer o/irferzoeA: naar rfe y'Mwr/ie/rf van de aan to
ten ^ro/uis/a^ ge/egde/e/^n" is aangesteld. De desbetreffende uitspraken

vermelden verder dat deze raadsheer-commissaris vervolgens de klager en/of diens
raadsman heeft gehoord.™ Een verdergaand, zelfstandig gevoerd feitenonder-
zoek, zoals dat past in het beeld van de niet-lijdelijke administratieve rechter,""
blijkt uit twee uitspraken."'

*HR 21.01.1969, NJ 1969, nr. 144 (par. 3.3.3.3.1); HR 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230, m.nt. AHJS
(par. 3.3.3.4.3); HR 08.03.1985, NJ 1985, nr. 495 (par. 3.3.3.4.6).
** Zie voetnoot 652.
"° Vgl. Van den Haak, Trema 1995, p. 219; Ten Berge/Tak, p. 135.
"' HR 04.03.1980, NJ 1981, nr. 98 (onderzoek naar de woonplaats op 25.11.1975); HR 23.12.1983,
NJ 1984, nr. 387 (onderzoek bij gemeentelijke administratie).
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In de eerste tussenevaluatie (par. 3.3.2.3) is gebleken dat op grond van de
rechtspraak uit de periode tot 1967 al kon worden vastgesteld dat op de aanlegger
van een procedure waarin een beroep wordt gedaan op verwerving van de Neder-
landse nationaliteit dienaangaande een stelplicht rust. Op grond van de rechtspraak
in het kader van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet kan worden geconcludeerd dat
zulks ook voor die procedure heeft gegolden.

Uit de in deze paragraaf behandelde jurisprudentie blijkt echter dat de klager,
ongeacht of deze zieh baseert op verwerving dan wel op behoud van de Nederland-
se nationaliteit, niet alleen een stelplicht maar tevens een "sw/n/mere tevw/sp/icAr"
heeft. Met het begrip "sum/mere fewz/sp/ic/!/" wordt gedoeld op een verplichting
voor de klager al het bewijsmateriaal dat hem ter beschikking Staat over te leg-
gen.™

Van de overheidsadministratie, in de beklagprocedure is dat de staatssecretaris
van Justitie geweest, verwacht de Hoge Raad dat een standpunt inzake klagers
nationaliteit wordt geformuleerd en ook dat de bij de overheid bekende nationali-
teitsrechtelijk relevante gegevens ter beschikking van de rechter worden gesteld.

Ter zake van de in de beklagprocedure ex artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet
gevolgde verdeling van de bewijslast valt, naar mijn mening, in de besproken
jurisprudentie het volgende patroon te onderkennen. In dat patroon ligt het initiele
zwaartepunt bij het door de overheidsadministratie ingenomen standpunt.™ Het
door de staatssecretaris van Justitie ingenomen standpunt omtrent klagers Nederlan-
derschap dient (prima facie) als houdbaar (oftewel: deugdelijk) te kunnen worden
gekwalificeerd. Het standpunt van de overheid kan als houdbaar worden gekwalifi-
ceerd indien de overheid voor de aan het standpunt ten grondslag liggende Stel-
lingen) voldoende bewijs heeft. Met betrekking tot de vraag of het door de
overheidsadministratie ingenomen standpunt houdbaar kan worden genoemd, ligt
derhalve de bewijslast inzake de aan het standpunt ten grondslag gelegde feiten bij
de overheid.

Voor de hierboven bedoelde bewijslast van de overheidsinstantie ter zake van het
door de overheid ingenomen standpunt met betrekking tot klagers Nederlanderschap
is tijdens de bovenstaande bespreking van de jurisprudentie als werkbegrip het
begrip 7"7m*H>* ftov/yj/ar/" geintroduceerd. Het begrip "prz/raHV* ftew(/5/VHf"
relateert aan het gegeven dat, nog voordat het relaas van de klager bij de rechter
aan de orde komt, het standpunt van de overheid houdbaar dient te zijn gebleken.
Daarbij is het onverschillig of dat standpunt inhoudt dat er geen sprake is van
verwerving dan wel van behoud van de Nederlandse nationaliteit.

™ Vgl. HR 23.09.1988. NJ 1989, nr. 53.
™ Dit patroon blijkt overcen tc komen met hetgeen gcbniikelijk is in het administratief procesrtcbL
Vgl. Ten Bcrge/Tak, p. 139: "Eigrn/(/Jt Jvgin/ nomia/iw vrnvwrfw mrt jyn roi> cp

in <fc momrring fim/i>n <KMH*zig; von <fc tarmfen ftw/iwi/ig. V«-vt>/g«
? rf* / « 7 M <M/I f* wwwi rfi> aawirmWi/fc mo««i mâ n̂ da/ Art
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De essentie van de "pn'maire /oe/ring" van het overheidsstandpunt is gelegen in
de controle of op grond van de feiten en de bewijzen waarover de overheid
beschikt een nationaliteitsrechtelijk standpunt tot stand is gekomen dat door de
feiten kan worden gedragen. Het belang van de "pr/zna/re /oewmg" van het door de
staatssecretaris van Justitie ingenomen standpunt is gelegen in de omstandigheid dat
indien het standpunt van de staatssecretaris tot stand is gekomen op grond van
feiten waarvoor bewijs blijkt te ontbreken, er sprake kan zijn van onzorgvuldige
voorbereiding van een overheidsbeslissing.™ Tegen een op een onbewezen
rechtsgrond gefundeerd overheidsstandpunt, mocht dit standpunt door de rechter
zonder toetsing als juist worden aangenomen, is het voor de betrokken klager
wellicht zeer moeilijk, eventueel onmogelijk, om bewijs te leveren.

Uit de in het kader van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet onderzochte jurispru-
dence blijkt overigens dat de staatssecretaris van Justitie slechts sporadisch een
standpunt inzake klagers nationaliteit heeft ingenomen, dat niet met voldoende
sluitend bewijs kon worden onderbouwd. Als voorbeelden waarin de overheid nie/
slaagt in de " p " ' " ^ ' ^ ftewi/yfay/" kan worden gewezen naar twee zaken.™

Aan de hand van de bovengenoemde twee gevallen waarin de Staat n/er voldoet aan
de "pmraH'v ftewi/j/fl5/" kunnen twee onderscheidenlijke conclusies worden
geformuleerd. Dat deze twee zaken tot twee verschillende gevolgtrekkingen
aanleiding geven, is het gevolg van het feit dat het enerzijds gaat om een zaak
waarin vmverv/ng van het Nederlanderschap aan de orde is en anderzijds om een
zaak waarin een beroep op £e/jo«</ van het Nederlanderschap wordt gedaan.

De eerste gevolgtrekking luidt dan dat, in het geval van een beroep op verwer-
ving onder de omstandigheid dat de Staat niet blijkt te voldoen aan de 7
ftewi/j/ar/", datgene wat de kJager in het kader van zijn "«i/n/n/ere
heeft overgelegd reeds voldoende kan zijn om verwerving van het Nederlander-
schap aannemelijk te doen zijn.™ Onder deze omstandigheid is het derhalve zo
dat de klager niet per se behoeft te beschikken over sluitend bewijs voor zijn
verwerving van het Nederlanderschap.

De tweede gevolgtrekking heeft betrekking op een beroep op behoud van de
Nederlandse nationaliteit. Voldoet de Staat niet aan zijn "pn'/na/re ftevw/y/oy/", (in
het onderhavige voorbeeld gaat het om het bewijs van de verwerving van een
vreemde nationaliteit), dan is de verliesgrond niet bewezen en moet worden
uitgegaan van het voortdurende bezit van het Nederlanderschap.^ Dit sluit aan

En derhalve schending van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat zorgvuldige voorberei-
ding van overheidsbesluiten voorschrijft.
™ HR 27.11.1979, NJ 1980, nr. 550 (par. 3.3.3.3.2) en HR 23.03.1984, NJ 1984, nr. 650 (par.
3.3.3.2.3). Zie echter ook HR 23.12.1983, NJ 1984. nr. 387 (par. 3.3.3.4.4), waarin ten aanzien van
ttn van de aan de orde zijnde verliesgronden het "/"Tntf""*" bewijs ook ontbreekt.
™HR 23.03.1984, NJ 1984, nr. 650 (par. 3.3.3.2.3).
™ HR 27.11.1979, NJ 1980, nr. 550 (par. 3.3.3.3.2).
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bij hetgeen reeds in de eerste tussenevaluatie is geconcludeerd, namelijk dat, in het
geval de overheid verlies van het Nederlanderschap steh, de bewijslast van dat
standpunt bij de Nederlandse overheidsadministratie ligt. Dezelfde bewijslastverde-
ling komt derhalve ook naar voren in de beklagprocedure op grond van artikel 43
(oud) Vreemdelingenwet. Ook in de artikel 43 (oud) Vreemdelingenwetprocedure
ligt met betrekking tot beweerd verlies van de Nederlandse nationaliteit de bewijs-
last bij de Nederlandse overheid. Blijkt de overheid niet in staat tot een "primare
6evw/'.s/ev£n>ig" van het vermeende verlies van het Nederlanderschap dan zal
moeten worden geconstateerd dat het bewijs van het verlies niet rond is en dat
derhalve moet worden uitgegaan van continuering van het bezit van het Nederlan-
derschap. Want kan de overheid de rechtsfeiten waarop het verlies wordt gebaseerd
niet bewijzen dan geldt immers de cort///iKer/ngspr£swmf/e™ van het Nederlander-
schap en wordt behoud van de Nederlandse nationaliteit aangenomen. Hetgeen de
klager aanvoert ter ondersteuning van zijn standpunt dat hij niet zijn Nederlander-
schap heeft verloren, kan onder deze omstandigheid in feite buiten beschouwing
blijven. Hieruit volgt dat inzake een beroep op behoud van de Nederlandse
nationaliteit het onder de omstandigheid waarin de overheid niet voldoet aan de
haar gestelde "primö/re £ewj/y/asf" de klager niet behoeft te beschikken over
voldoende en sluitend bewijs waaruit het behoud van de Nederlandse nationaliteit
blijkt.

Op de twee hierboven genoemde voorbeelden na blijkt uit de jurisprudentie op
grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet evenwel dat de Staat in de meerder-
heid van de onderzochte zaken voldoet aan de "p"'"o/re tevw/s/asf". Van het
initiale zwaartepunt in de beklagprocedure dat, als gezegd, bij het standpunt van de
Staat en de onderbouwing daarvan ligt, verschuift de nadruk vervolgens in de
richting van de beoordeling van klagers stelling(en).

Slaagt de overheid in de "p'vmtf''^ fewi/j/art" dan gaat de Hoge Raad prima
facie ervan uit dat de overheid een nationaliteitsrechtelijk correct standpunt huldigt.
Het is vanzelfsprekend dat de klager toch kan trachten tegenbewijs te leveren tegen
dat, op voorlopige wijze als correct aan te nemen, overheidsstandpunt.

Indien het gaat om een beroep op venvervmg van de Nederlandse nationaliteit,
dan kan de klager, als i.e. de overheid voldoet aan de "präm«''* tevw/s/ayf \ door
middel van het leveren van tegenbewijs trachten de verwerving desondanks
aannemelijk te maken. Uit de categorie van verwervingsberoepen waarin de
overheid in de "primair* /oetemg" wel staflgr in het waarmaken van het eigen

™ Zie p. 138 en 139.
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standpunt en waarin het tegenbewijs van de klager m>r j/aa^r, kan ter voorbeeld
worden gewezen op twee zaken.™ i

De jurisprudentie kent geen voorbeeld waarin de Staat slaagt in de 7>rtm<H>*
tewyj/atf" inzake het standpunt dat geen verwerving van de Nederlandse nationali-
teit heeft plaatsgevonden, maar waarin de betrokkene slaagt in het leveren van
tegenbewijs.

Gaat het daarentegen om een beroep op te/iowd van het Nederlanderschap dan
geldt het volgende. Als gezegd, het is niet aan de klager om in eerste instantie
aannemelijk te maken dat ten aanzien van hem het rechtsfeit dat leidt tot verlies van
het Nederlanderschap «/>r is voorgevallen. Zoals hierboven uiteen is gezet, geldt
daarentegen in eerste instantie de 7""'m<HV£ tewi/s/ayf" en wordt door de rechter
beoordeeld of het negatieve oordeel over klagers Nederlanderschap door de
staatssecretaris met voldoende bewijs wordt ondersteund om het als deugdelijk
onderbouwd te beschouwen. Is de stellingname van de overheid inderdaad houdbaar
te achten op grond van het door de overheid overgelegde bewijs, dan kan de klager
trachten daartegen tegenbewijs aan te voeren. Zodoende kan het in rtvmfe /nrfa/ttt'e
we/ voorfawjevi dat het aan de klager is om aannemelijk te maken dat ten aanzien
van hem het rechtsfeit (reeds prima facie bewezen door de overheid) dat leidt tot
verlies van het Nederlanderschap me/ is voorgevallen.

In de in het kader van de ingevolge artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet bespro-
ken jurisprudentie komt een viertal zaken voor waarin de staatssecretaris van
Justitie sfoagr in de "/»r/ma/re tevw/stasf" en waarin vervolgens de klager /i/e7
s/aag/ in het tegenbewijs.''*'

De casus in NJ 1981, nr. 98™' is daarentegen een zaak waarin de overheid
eveneens de toets van de "/?nma/re roett/ng" doorstaat, maar waarin de klaagster
vervolgens s/aagr in het tegenbewijs. Dit laatste geldt ook voor NJ 1984, nr.
387;™ NJ 1984, nr. 230™ en NJ 1985, nr. 112™.

™ HR 23.10.1979, NJ 1980, nr. 551 (par. 3.3.3.2.1) en HR 15.07.1985, NJ 1985, nr. 854 (par.
3.3.3.2.4). Zie ook HR 09.02.1982, rkstnr. 5756 (Zilverentant c a . , losbl. Nationaliteitswetgcving, art.
7 sub I Wet Ned. 1892).
* HR 21.01.1969, NJ 1969, nr. 144 (par. 3.3.3.3.1: t.a.v. het verweer en leveren van tegenbewijs ligt
het bewijsrisico bij de klager); HR 01.06.1982, NJ 1983, nr. 314 (par. 3.3.3.4.2: het door klager
gepresenteerde bewijsmateriaal moet voldoende "geloofwaardig" zijn); HR 08.03.1985, NJ 1985, nr.
495 (par. 3.3.3.4.6: afgaan op de verklaringen van de klager kan alleen indien de andere feiten van de
aak de desbetreffende verkJaringen niet tegenspreken); HR 08.05.1987, NJ 1987, nr. 682 (par.
3.3.3.4.7: dwaling bij optie niet aannemelijk geworden).
"' HR 04.03.1980, NJ 1981, nr. 98 (par. 3.3.3.4.1: het bewijs van het voornemen zieh blijvend buiten
Suriname te vestigen ligt niet bij de klaagster).
* HR 23.12.1983, NJ 1984, nr. 387 (par. 3.3.3.4.4: tegenstrijdige bewijzen).
* HR 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230 (par. 3.3.3.4.3: de verklaringen van de klaagster zijn aanneme-
lijk).
* HR 26.10.1984, NJ 1985, nr. 112 (par. 3.3.3.4.5: ruimte voor twijfel aangaande de wil de
woonplaats over te brengen vanuit het buitenland naar Suriname).
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Specifiek ten aanzien van de rechtspraak inzake de Toescheidingsovereenkomst
tussen Nederland en Suriname valt aanvullend nog het volgende op te merken. Bij
nationaliteitsvaststelling in het kader van de Toescheidingsovereenkomst is de
vaststelling van de feitelijke omstandigheden van het geval meermalen van groot
belang gebleken. Hoewel de feitelijke omstandigheden van het geval vanzelfspre-
kend (ipso facto, ook buiten de toepassing van de TOS) altijd van belang zijn,
blijkt in het bijzonder uit de rechtspraak met betrekking tot de Toescheidingsover-
eenkomst dat de feitelijke omstandigheden van het geval veelvuldig aanleiding
hebben gegeven tot bewijsrechtelijke vragen. Uit het bovenstaande moet worden
geconcludeerd dat de regeling inzake het bewijs en inzake de bewijslastverdeling
van die feitelijke omstandigheden van niet te onderschatten belang is.

Zonder meer opvallend is dat in twee zaken waarin het gaat om een toetsing van
artikel 5 lid 2 TOS het behoud van het Nederlanderschap wordt aanvaard, terwijl
de klaagsters weinig tot geen concreet bewijsmateriaal ter ondersteuning van hun
Stelling overleggen.™ Dat ondanks de geringe ondersteuning met bewijsmateriaal
toch het behoud van het Nederlanderschap wordt aanvaard, heeft naar mijn mening
de volgende oorzaak.

Aangezien het gaat om een rjepailhg lOi'venlesvatiritei'iMtrliTiiKrfsst^JiirJtTj^
bewijslast inzake de relevante feiten bij de staatssecretaris van Justitie. Het bewijs
van een tweejarig of langer verblijf in Suriname zal in de meeste gevallen wel
vaststaan. Evenwel, het in de rechtspraak met betrekking tot artikel 5 lid 2 TOS
ontwikkelde vereiste, inhoudende dat "aa/i rfe vw'Z va/i <fe 6efroA t̂e/ie z(//i

vormt een onderdeel van de verliesgrond. Dit laatste betekent dat ten aanzien van
dat vereiste (inzake de wil van de betrokkene met betrekking tot het opgeven van
zijn woonplaats) de bewijslast oök bij de overheid ligt. Dat dit een haast onmogelij-
ke opdracht voor de overheid is, is duidelijk. Maar het betekent wel dat de
overheid hierdoor niet snel aan haar "pr//na/Ve ftewi/y/ayf" zal voldoen. Naar mijn
mening is het gevolg daarvan dat het tegenbewijs van de betrokkene al snel
aanvaardbaar is.

Om te kunnen slagen, moet het tege/i&iwi/f van de klager het predicaat
///Jfc" kunnen ontvangen.™*

* HR 28.lO.l983. NJ 1984. nr. 230 (par. 3.3.3.4.3) en HR 26.lO.l984. NJ 1985. nr. 112 (par.
3.3.3.4.5).
™» Categoric A: HR 23.10.1979, NJ 1980. nr. 551 (par. 3.3.3.2.1: niet aannemelijk is geworden; nu
evenmin aannemelijk is geworden); HR 15.07.1985. NJ 1985, nr. 854 (par. 3.3.3.2.4: geen grand om
aan tc nemen dat). Categorie B(-TOS): HR 04.03.1980. NJ 1981. nr. 98 (par. 3.3.3.4.1: aannemelijk);
HR 01.06.1982, NJ 1983. nr. 314 (par. 3.3.3.4.2: te weinig geloofwaardig om aannemelijk te doen
zijn); HR 28.10.1983. NJ 1984, nr. 230 (par. 3.3.3.4.3: aannemelijk); HR 23.12.1983. NJ 1984. nr.
387 (par. 3.3.3.4.4: aangenomen moet worden dat); HR 08.03.1985. NJ 1985. nr. 495 (par. 3.3.3.4.6:
niet aannemelijk); HR 08.05.1987, NJ 1987, nr. 682 (par. 3.3.3.4.7: niet aannemelijk).
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Wi/** os/wcroi üi

Uit de jurisprudentie op grond van de Toescheidingsovereenkomst blijkt dat het
tegenbewijs reeds als ao/i/ti/nW/jA; wordt beschouwd indien de stelling(en) van de
klager niet strijdig is (zijn) met hetgeen de staatssecretaris stelt (dan wel met
hetgeen verder uit de ter beschikking staande gegevens volgt), de klager voor zijn
Stelling ondersteunend bewijsmateriaal (hoe summier ook) overlegt en de overheid
geen tegenbewijs tegen de stelling(en) van de klager levert."'

Opvallend is dat indien de staatssecretaris van Justitie aanvullend bewijsmateriaal
heeft overgelegd ten einde het fege/ifou'i/f van de klager te ontzenuwen, de Hoge
Raad bij de beoordeling daarvan niet spreekt van wel of niet aa/t/iemi/(/)t, maar
daarentegen spreekt van "w n/>/ geft/Vte/i".™* Ook in NJ 1981, nr. 98" ' waarin
de HR ambtshalve een onderzoek heeft ingesteld naar de feiten, wordt ten aanzien
van feitelijke omstandigheden die zouden kunnen hebben geleid tot verlies van het
Nederlanderschap gesteld dat zulke omstandigheden " w n r a n z(//i #?/>/«te/T. In NJ
1980, nr. 550™ wordt eveneens met betrekking tot de verliesgrond, die zelfs niet
eens in "pr/ma/r^ foett/'/ig" was bewezen, door de HR gesteld dat de verliesgrond

Wellicht is het bovenstaande een nogal summiere basis voor een gefundeerde
conclusie, maar naar mijn mening kan naar aanleiding van het bovenstaande
worden gesteld dat voor de gevolgtrekking dat het Nederlanderschap is verloren
noodzakelijk is dat de verliesgrond is gifr/e&e/t (hetzij tijdens de "/7r/maz>e toefsmg"
van het standpunt van de overheid dan wel door middel van bewijsmateriaal (van
overheidswege) dat aantoont dat het tege/ifcevw/y van de betrokkene onjuist is).
Zoals hierboven reeds is gesteld, hoeft dit tege/zöewz/y van de betrokkene slechts
aa/Mi/ne/(/A: te zijn. Voorts is hierboven tevens gesteld dat de betrokkene in het
geval dat de Staat niet in Staat is te voldoen aan de 7"'""ß"'£ &evw/.s/&y/" in wezen
niet eens over tege/iftew(/$ hoeft te beschikken.

Ten overvloede wellicht wordt hier nogmaals de conclusie getrokken dat alleen
in het geval dat het zijn voorgevallen van een verliesgrond is geö/efce/i geen sprake
kan zijn van de toepassing van de conf/nMen>ig,spr£ywmr7e.

Ook aangaande een verwervingsgrond is een strengere bewijssterkte gehanteerd
dan aa/meme/(/& om het standpunt van de staatssecretaris te beoordelen. In NJ
1984, nr. 650"™' is sprake van "

* HR 04.03.1980, NJ 1981, nr. 98 (par. 3.3.3.4.1); H R 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230 (par.
3-3.3.4.3); H R 26.10.1984, NJ 1985, nr. 112 (par. 3.3.3.4.5).
* HR 23.12.1983, NJ 1984, nr. 387 (par. 3.3.3.4.4).

HR 04.03.1980, NJ 1981, nr. 98 (par. 3.3.3.4.1).
""HR27.11.1979, NJ 1980, nr. 550 (par. 3.3.3.3.2).
' HR 23.03.1984, NJ 1984, nr. 650 (par. 3.3.3.2.3).
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Met betrekking tot de drie behandelde uitspraken™ die de voorvraag aangaande
het bezit van een vreemde nationaliteit tot ondenverp hebben,™ laat de in deze
paragraaf behandelde jurisprudentie geen nieuwe ontwikkelingen zien. Het is in het
kader van deze voorvraag onverschillig of in de procedure een beroep is gedaan op
verwerving dan wel op behoud van de Nederlandse nationaliteit. De Nederlandse
rechter beoordeelt aan de hand van het vreemde recht en de feitelijke omstandighe-
den autonoom of sprake is van bezit van een vreemde nationaliteit.™ Een beves-
tiging van dat bezit door de vreemde autoriteiten wiens nationaliteit het betreft, is
derhalve geen vereiste.

De bewijslast aangaande het desbetreffende bezit van een vreemde nationaliteit
berust bij de Nederlandse overheid. Om te voldoen aan zijn bewijslast wordt door
het ministerie van Justitie zo nodig via het ministerie van Buitenlandse Zaken de
diplomatieke vertegenwoordiging van het Koninkrijk ingeschakeld ten behoeve van
feitenonderzoek buitenslands,™* hetgeen overigens een reeds in de ouderc
rechtspraak ook gevolgde handelwijze is geweest.™

In hut kader van de beklagprocedure heeft de Hoge Raad enkele uitspraken
gedaan over wilsgebreken bij het afleggen van een optie (voor een vreemde

nationalIteu)'. n^iigaa7iut~cwrgwtt^^v/i^i^D^Jjj'.h«»^flij<ywp .van-de qntie l̂ jf.
als vanouds, de bewijslast van het wilsgebrek bij de klager.™ Het is daarbij
onverschillig gebleken of het gaat om een dwangsituatie dan wel om dwaling.

Bewijslevering door middel van een beroep op het langdurig ongestoord bezit
van Staat van Nederlander is ook in de beklagprocedure op grond van artikel 43
Vreemdelingenwet toelaatbaar geacht.™*

™ HR 27.11.1979, NJ 1980, nr. 550 (par. 3.3.3.3.2); HR 15.09.1980, NJ 1981, nr. 68 (par.
3.3.3.2.2); HR 08.12.1989, MR 1990, p. 40 (par. 3.3.3.2.5).
" ' AI moct worden opgemcrkt dal in feite 66k alle zaken die gaan over de Toescheidingsovereenkoni-
sten met Indonesia en Suriname het bezit van een vreemde nationaliteit betreffen. Hier blijkt dat de
cirkcl daadwcrkelijk rond is als het gaat om verlies van het Nederlanderschap wegens het verwerven
van een vreemde nationaliteit. Zowel met betrekking tot de verwerving van een vreemde nationaliteit als
met betrekking tot het verlies van de Nederlandse nationaliteit blijkt uit de onderzochte jurisprudentie
dat de bewijslast bij de Nederlandse overheid ligt indien deze het verlies van de Nederlandse nationali-
teit inrocpt.
™ Hiermce wordt dc lijn uit HR 10.09.1959, NJ 1959, nr. 5% (par. 3.3.2.2.4) voortgezet. Vgl.
Kollcwijn, p. 22.
™ HR 15.09.1980, NJ 1981. nr. 68 (par. 3.3.3.2.2) en HR 08.12.1989, MR 1990, p. 40 (p»r.
3.3.3.2.5).
"• Vgl. HR 28.10.1952. HPS 1952. p. 133 (par. 3.3.2.1.1).
™ H R 21.01.1969. NJ 1969. nr. 144 (par. 3.3.3.3.1); H R 28.10.1983, NJ 1984, nr. 230 (p*r
3.3.3.4.3); H R 08.03.1985. NJ 1985. nr. 495 (par. 3.3.3.4.6); H R 08.05.1987, NJ 1987. nr. 682 (par.
3.3.3.4.7).
"• H R 23.03.1984. NJ 1984. nr. 650 (par. 3.3.3.2.3).
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aspecren in

1/1 proc*</Miw op
van arf/Ae/ 77 Ttf/fcM'ef op Art

3.J.47

Voor een uiteenzetting over het bewijsrecht in civielrechtelijke verzoekschriftproce-
dures verwijs ik op deze plaats kortheidshalve terug naar paragraaf 3.2, waar reeds
in meer algemenere zin aandacht is geschonken aan het civielrechtelijk bewijsrecht.

Een ander facet van de civiele verzoekschriftprocedure betreft de vraag naar de
mate van lijdelijkheid die de rechter in de procedure aan de dag legt. Algemeen
wordt van oudsher in de procesrechtelijke literatuur het standpunt aanvaard dat de
rechter in verzoekschriftprocedures een minder lijdelijke positie inneemt dan de
rechter in de procedure op grond van een dagvaarding.™ Dit terwijl ook in de
dagvaardingsprocedure sinds enige tijd een ontwikkeling wordt gesignaleerd die
duidt op vermindering van de lijdelijkheid.*" Schaafsma-Beversluis heeft dan ook
onlangs de conclusie getrokken dat in de loop van de tijd de ooit aanzienlijke
verschillen tussen de beide vormen van procederen door toedoen van de wetgever
en de rechtspraak kleiner zijn geworden.*"

Struycken heeft in zijn proefschrift de zienswijze verdedigd dat de mate van
lijdelijkheid (Struycken spreekt in dat verband van "mte/w/te/r va« redtfsmac/tf")
van de rechter afhankelijk is van het onderwerp in de gevoerde procedure. Het
criterium dat door hem wordt aangelegd ten behoeve van de beslissing of de
rechter zieh lijdelijk of meer actief dient op te stellen, is of in de procedure een
rechtskwestie aan de orde is waarvan het rechtsgevolg ter vrije beschikking van
partijen staat. Heeft de procedure betrekking op een rechtsgevolg dat niet ter vrije
beschikking van partijen of de partij staat, dan is een minder lijdelijke rechter
wenselijk. Is een minder lijdelijke rechter gewenst, dan ligt een procedure in de
vorm van een verzoekschriftprocedure voor de hand.*"

™* Van den Blink, p. 10; Boekman, p. 114; Boon/Van der Wal, p. 4; Bosch-Boesjes, p. 43, 91-97;
Meijknecht, oratie, p. 15; Stein, p. 30; Verhagen-Maat, p. 51; Wesseling-van Gent, p. 94 en 130;
Zuidema, p. 91, die op p. 93, van mening is: " Voor rte/ »vegva/fen va/i de fcfgi/wWen der /(/de/yjyieid
«K- « geen rafen, en de getvons regefr moe/en dits in eere ZierifWrf won/en, /n d/e gevaWen van
v«toefcrdin/?pr0ceau7r.s, waar we/ een /egenparfy /5, en rf/e, afa fcrtreö'enfl'e e/'gen/yite rec/iMpraajfc,
/ri/e/p ge/iee/ ge/yit sfaan mer een gewoon proces."

** Vgl. Boon/Van der Wal, p. 4; Bosch-Boesjes, p. 31, 38, 42 en 47; Princen, p. 62; Schaafsma-
Beversluis, p. 300; Wesseling-van Gent, p. 93.
*' Schaafsma-Beversluis, p. 292. Vgl. Boekman (II), p. 38, die opmerkt: Vie/ w opva/fem/ da/ rfe
'•ec/i/ipraaJt er nw y«w/ nie/ naar /en^/eert «er W/zo/w/ere Jtaratoer van rfe reÄre /̂procerfttre re accen/ue-
^"•"; Meijknecht, oratie, p. 13.
"° Struycken, p. 18 en 19. Rechtspraak inzake rechten die niet ter vrije beschikking van de rechtssub-
jecten staan, noemt Struycken, p. 19, "gradettzeyttmrfjc/je". Struycken is van mening: 7- ,)<&' «^'
f- j /errrin van de gewone procedure n/e/ verder rert/ dan de gejcn/7/en waarvan ner onderwerp fer

- •
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In paragraaf 3.2.2 is reeds aangestipt dat het toepasselijk bewijsrecht invloed
ondergaat van de vorm van de procedure en de mate van lijdelijkheid van de
rechter.""' Daarbij is de achterliggende problematiek of het gewenst is dat de
rechter op lijdelijke wijze zieh baseert op hetgeen de verzoeker en eventueel
belanghebbende(n) hem voorleggen, of dat het wenselijker is dat de rechter een
meer actievere houding betreffende de feiten aanneemt. Met betrekking tot de
"ze//j/a/u//#e vasmeZ/rngsprocerfwre" kan, aansluitend op hetgeen inzake verzoek-
schriftprocedures in algemene zin is opgemerkt in paragraaf 3.2.2, nogmaals op de
hoofdregel worden gewezen dat, tenzij de wet anders bepaalt, de rechter vrij is in
de bewijslastverdeling.'** Immers, op verzoekschriftprocedures is artikel 177 Rv
dat de bewijslast plaatst bij "de parr// d/e z/cA öeroepr op de rec/jtegevo/ge/i va/i
door /wor g«^We/<?/7e/i o/redtfe/i", f. j , fenz/y «/r en/ge foyzondere
o/ w/r de ewe« va/i ra/e/zyäne/d o/ ft///7/fcne/d een a/irfere verde/7ng va/i de
voor/v/o«7" niet van toepassing. Wei is het mogelijk dat artikel 177 Rv in verzoek-
schriftprocedures analogisch wordt toegepast.

In het bijzonder met het oog op de procedure tot vaststelling van het Nederlan-
derschap wiist Van den Blink op de overlapping in procesrechtelijke regels tussen

administratiefrechtelijke procedures en de civielrecnteiijKe verzoeKseiinirpiuccucuc.
Zij stelt: "De gro/tt/£eg//we/e/! va/i Ae/ aa>n/n/5rrar/e/proce.yrecnr: /z/er-/tyV/e/(y&neü/
vaw de reenrer en vnye ftew//.y/eer ̂ e/rfe« oo)t /n de refce^rprocedwre. ße/de proc«-
vorme«: arfm/mrfraf/evi procedure en dv/e/e reA:ejiproced«re )te/z/ien «/er een jrraik
jc/iema va/i proced«revoor5c/ir//?en maar /are/i nwa/icer/n^ roe w veroa/u/ mer </«
aard van de zaait d/e /ier onderwerp van ner gejcn/7 «/rmaajfcr. "*"* En specifiek
betreffende de lijdelijkheidsattitude van de rechter in het kader van een procedure
ingevolge artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap merkt Van den Blink op:
"De //aagse /?ecnrfcan£ p/eegr de srw^en d/e z// voor naar fte^/Zw/n^ nod/g meenr r«
neftften op re vragen Aerziy van de procwreur van verzoeArer, A«/z(/ van de verrege/i-

van p ;
onrffr d« ^raciVuz^ yurin/icn>, zutty ongwjc/i/ o / Awrrfoor

/. Zy fertr^irn zaJtw <//> m>; /?r </üpojiVi> va/i <fc f ) fcrtrofct^nf/i sraan
vwomr^p ;(/n »w/i vrrAoo^rff in/m«7«7 no« ovrr/iWdsfc^mo«>nij." Vgl. Mcijknccht, oratie, p.

10 en 15. Dc gcdachtcngang die Struycken volgt, valt ook te herkennen bij Stein, NJB 1988, p. 388.
•» Vgl. Struycken. p. 35.
«* Vgl. Dijksterhuis-Wieten. p. 11.
"" Overigcns valt nog op te merken dat de Rijkswet op het Nederlanderschap geen bepalingen kent tcr
zake van het bewijs van het Nederlandcrschap of de bewijslastverdeling dienaangaande.
"°* Van den Blink, p. 10. In gelijke zin oordeclt ecrdcr in 1970 Stniycken, p. 39: "D* pojiftV ww *

in *e/i rf^M«(proc«/Mrf in g r a d n c f yiwxrdicftV vertoon/ overeentomjf mrf <ft> von ^
rrchrw." Bosch-Boesjes. p. 175: "/> /rcA/w in rf« v*rz<xfoc/in/1p/TOC<rfKfif <TI *
rf cn;?r n^fr^n tfod/rn/rs«» a/n/rf rf^ ^vtv^d/i^irf ;OHW /«7CTI <ft> i/i ^«cn;7 zi/'n fl&

/ in ^MC/II7 ;iyn focn in Awn omfcrzcv* /? i>?/r«ttCTi. ZV rfdi/^r in <fc veixookjcÄnTTp'W'''''"
rr f/i <fc (K/TOnu/ran>vf rpcn/fr Jbmnm dewmaarf z*(f « n d<*/ win d* tewyj/rwing op o'ch n«n««-'
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en in Ar/

woord/ger va/i Ae/ A/inw/erie von /«s//7je. De voo/z/w^r meende du/ md/en nod/g de
Qflfc/er von /iü//7/e ZOM *M/wen worrfen mge^c/wAe/d voor rec/ie/r/ie. "*"

Dat er ook een grens aan deze minder lijdelijke houding van de artikel 17 RWN-
rechter is, is enige tijd geleden gebleken. De rechtbank heeft toen naar aanleiding
van het betoog van een verzoeker het volgende opgemerkt: "De me/-/i/de/z/it/je/d
Aowf/ ecA/er me/ m da/ de r^c/i/er ze// /»/ewwe /e/7e/i moe/ aö/u/rage« /er onderc/eM-
m/ig van de s/e/Z/zige/z va/j verzoe/fcer e/t/o/ de S/aa/. "*°* Recentelijk heeft echter
de juiste mate van niet-Iijdelijkheid ten aanzien van de wel gestelde feiten geleid tot
cassatie van een vaststellingsbeschikking. In de betreffende beschikking heeft de
rechtbank achterwege gelaten de Staat te gelasten om zijn Stelling inzake het verlies
van de Nederlandse nationaliteit met bewijs te staven. Volgens de Hoge Raad is dit
in strijd met het uitgangspunt dat "de recA/er z/c/i me/ £e/reJbt/ng /o/ ne/ o/u/erzoeifc

de /e//e/i d/e voor de vatttfe////ig van de
p /e

Onder de ten behoeve van dit onderzoek bestudeerde rweefinveertig materieel
inhoudelijke vaststellingsbeschikkingen van de rechtbank te 's-Gravenhage bevinden
zieh tweeentwintig beschikkingen waaraan bewijsrechtelijke aspecten zijn te
ontwaren. De meerderheid daarvan betreft, net als bij de artikel 43 (oud) Vreemde-
lingenwetprocedure, procedures waarin de Toescheidingsovereenkomst inzake
nationaliteiten tussen Nederland en Suriname aan de orde komt.*'" In de bewijs-
rechtelijk niet interessante gevallen gaat het om zuivere interpretatie van de
relevante regelingen, namelijk de Wet op het Nederlanderschap en het ingezeten-
schap uit 1892, de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Overeenkomst betreffende

"" Van den Blink, p. 10. Een voorbeeld van dit laatste is te vinden in HR 31.01.1992, NJ 1993, nr.
261, ra.nt. GRdG. Uit dit voorbeeld valt op te maken dat het openbaar ministerie wordt ingeschakeld in
de gevallen waarin de als belanghebbende opgeroepen Staat geen vertegenwoordiger naar de behande-
ling heeft afgevaardigd.
*" Rb. 's-Gravenhage 12.06.1991, rkstnr. 90.5346 ( = HR 14.02.1992, NJ 1993, nr. 262, m.nt. GRdG;
zie par. 3.3.4.4.8). Het betoog van de verzoeker hield in dat geen sprake zou zijn van "^?rt/'evc"
verkrijging van de Surinaamse nationaliteit. De verzoeker leverde volgens de rechtbank ten behoeve van
die Stelling onvoldoende bewijs aan.
"* HR 28.10.1994, RvdW 1994, nr. 216. (zie par. 3.3.4.3.2) Omferzod: naar rfc/e/ten: allecn de
gestelde feiten of tevens naar niet gestelde feiten, bijvoorbeeld verliesfeiten die wellicht jaren na het in
het geding zijnde feit zieh (mogelijk) hebben gemanifesteerd? N.m.m. is ten aanzien van dat laatste het
antwoord bevestigend. Zie daarvoor par. 7.3.1.

Slechis in vier als bewijsrechtelijk interessant aan te merken beschikkingen is geen sprake van de
TOS: HR 31.01.1992, NJ 1993, nr. 261, m.nt. GRdG ( = Rb. 's-Gravenhage 07.02.1990, rkstnr.
87.5947): rechtsgeldigheid en bewijs van een erkenning in Ghana door een Nederlander van een
minderjarige (par. 3.3.4.2.2). Rb. 's-Gravenhage 04.11.1992, rkstnr. 92.5105: rechtsgeldigheid en
bewijs van een optie en bewijs van moederschap (par. 3.3.4.2.3). Rb. 's-Gravenhage 29.01.1992,
rkstnr. 87.5178, B&R 1994, p. 115: bewijs van verwerving van de Indonesische nationaliteit (par.
3-3.4.3.1). HR 28.10.1994 RvdW 1994, nr. 216: bewijs van een optie voor de Indonesische nationali-
teit (par. 3.3.4.3.2).

207



de toescheiding van Staatsbürgers tussen Nederland en Indonesie alsmede de
Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname.

Het is vanuit bewijsrechtelijk oogpunt, mijns inziens, niet interessant en derhalve
niet nodig om alle tweeentwintig beschikkingen aan de orde te stellen. In totaal
worden in het onderstaande vijftien beschikkingen nader besproken.

Ten behoeve van het onderzoek naar de bewijslastverdeling breng ik op gelijke
wijze als bij de voorafgaande paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 een, mijns inziens noodza-
kelijke, scheidslijn aan in de vaststellingsbeschikkingen. De te onderzoeken
uitspraken vallen zodoende (wederom) uiteen in twee categorieen. De eerste
categorie betreft verzoeken die steunen op de bewering dat de betrokkene het
Nederlanderschap heeft verworven, de tweede categorie betreft de beschikkingen
waarin het gaat om een verzoeker die op het standpunt staat het Nederlanderschap
niet te hebben verloren. Het onderscheiden in deze twee categorieen is van belang,
omdat het in de eerste categorie gaat om het bewijs en de bewijslastverdeling bij
een beroep op een verwervingsgrond voor de Nederlandse nationaliteit, terwijl het
daarentegen in de tweede categorie gaat om bewijs en bewijslastverdeling van een
verliesgrond.

Tot op heden hebben alle verzoekschriften aan de rechtbank te 's-Gravenhage tot
inhoud gehad dat de rechtbank het bezit van het Nederlanderschap vaststelt. Een
verzoekschrift op grond van artikel 17 lid 1 RWN dat de uitspraak wil uitlokken
dat de verzoeker niet het Nederlanderschap bezit, is, bij mijn weten, tot op heden
niet gedaan.

5.5.4.2 ,/wn.sprM</en//"e categone A' Zteroep op venverv/ng van /je/

In slechts weinig beschikkingen gaat het om een verzoeker die een beroep doet op
de verwerving van het Nederlanderschap. Van de tweeentwintig beschikkingen met
bewijsrechtelijke elementen zijn het er welgeteld drie.*" Met het oog op hun
bewijsrechtelijke merites worden deze beschikkingen hieronder nader besproken.

Uit de vroegere jurisprudence is de regel bekend dat in het geval van een beroep
op een verwervingsgrond de betrokkene een stelplicht en een "sM/wn/ere tewi/s-
p/ic/if" heeft ten aanzien van de feiten die tot de verwerving van de Nederlandse
nationaliteit zouden hebben geleid. De bewijslast inzake de gestelde feiten rust in
beginsel ook op de verzoeker, met dien verstände dat in paragraaf 3.3.3.2 is
aangegeven dat dienaangaande, althans in de beklagprocedure ingevolge artikel 43
(oud) Vreemdelingenwet, enige niet onbelangrijke nuances hebben gegolden. Uit de

•" HR 28.09.1990. NJ 1991, nr. 293. mm. GRdG ( = Rb. VGravenhage 11.10.1989. rksmr.
89.5224); HR 31.01.1992. NJ 1993. nr. 261. m.nt. GRdG ( = Rb. 's-Gravenhage 07.02.1990, rksmr.
87.5947); Rb. "s-Gravenhagc 04.11.1992. rkstnr. 92.5105 (niet gepubliceerd. wel summier vermeid
door Zilvcrcntant, BAR 1994. p. 143 en losbl. uitgave Nationalitcitswetgcving, art. 27 lid 2 RWN).
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i/jr«*/Wy** ojptcten in A«

bespreking van de beroepen op verwerving van de Nederlandse nationaliteit in
procedures op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet is gebleken dat de
Hoge Raad ook bezit van het Nederlanderschap heeft vastgesteld in gevallen waarin
de betrokkene niet over sluitend bewijs beschikte.*'*

De vraag is of aan de hand van de onderstaande drie uitspraken op grond van
artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap inzake beroepen op verwerving van de
Nederlandse nationaliteit een aanvulling op het bovenstaande kan worden gegeven.

3.3.4.2.1 HR 28 September 1990

Qtf. >4. tt/fäpr. V7//. Guitffefc/tnjVi/ig. Bevvy's va/i een opr/e. 7bew(/z/>ig va/i

In het onderhavige geval*" Staat de bewijslevering van een optie ter verwerving
van het Nederlanderschap centraal. Artikel 10 Toescheidingsovereenkomst Neder-
land-Suriname geeft personen die op 25.11.1975 de Surinaamse nationaliteit hebben
verworven en van wie "rfe vofer o/, z/uftert rfeze wette/zy* on^efcertd «, de moeder
bu/ten Swr/rta/ne a/s Afo/ertander w ^eöore/i" de mogelijkheid om tot 25.11.1976
een verklaring af te leggen met de strekking dat men het Nederlanderschap wil
herkrijgen.

De betrokkene die in 1989 een verzoekschrift tot vaststelling van haar Nederlan-
derschap bij de rechtbank te Den Haag indient, is geboren in Suriname en is daar
woonachtig op 25.11.1975, zodat zij op dat moment de Surinaamse nationaliteit
verwerft. Verzoeksters wettige vader is, volgens de verdere gegevens, geboren in
Nederland en bezit vanaf zijn geboorte de Nederlandse nationaliteit. De verzoekster
valt derhalve onder de in artikel 10 TOS gestelde voorwaarden tot optie ter herver-
krijging van het Nederlanderschap. Als gezegd: voor het afleggen van die optie zou
zij tot 25.11.1976 de tijd hebben gehad.

Volgens het relaas van de verzoekster heeft zij in het voorjaar van 1976 een
bezoek gebracht aan de Nederlandse ambassade in Paramaribo met het verzoek om
een (Nederlands) paspoort. De verzoekster verkeert op dat moment namelijk (nog)
in de veronderstelling dat de onafhankelijkheid van Suriname op häär nationaliteit
geen invloed heeft gehad, zij stelt in het verzoekschrift aan de rechtbank niet op de
hoogte te zijn geweest van de inhoud en werking van de Toescheidingsovereen-
komst. Volgens de (in 1989 voor de rechtbank afgelegde) verklaringen van de
verzoekster is haar (in 1976) van de kant van de ambassade in eerste instantie

HR 23.03.1984, NJ 1984, nr. 650, m.nt. AHJS (par. 3.3.3.2.3); HR 08.12.1989, MR 1990, ra.nt.
HAA (par. 3.3.3.2.5).
" HR 28.09.1990, NJ 1991, nr. 293. m.nt. GRdG.
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gezegd dat zij nu de Surinaamse nationaliteit bezir"* en is in tweede instantie
voorbij gegaan aan haar reactie daarop inhoudende dat zij toch afstamt van een
Nederlandse vader. De uitreiking van het begeerde paspoort wordt geweigerd.*"

Na een tijdsverloop van dertien jaar komt bovenstaand incident bij de Nederland-
se ambassade in Paramaribo op het bord van de rechtbank te Den Haag. Verzoek-
ster stelt dat zij toentertijd bij de ambassade een optie ingevolge artikel 10 TOS
heeft gedaan en dat zij sindsdien het Nederlanderschap heeft herkregen. De Staat,
belanghebbende in de procedure, is op de zitting vertegenwoordigd door een
ambtenaar van het ministerie van Justitie.

Ten einde meer duidelijkheid te verkrijgen over de gang van zaken destijds hoort
de rechtbank als getuigen de verzoekster alsmede een andere vrouw, die in 1976 de
verzoekster heeft vergezeld naar de Nederlandse ambassade.

Er is aangaande dit bewuste bezoek via het ministerie van Buitenlandse Zaken
onderzoek verricht of nog bij de ambassade in Paramaribo valt te achterhalen öf er
iets, en zo ja, wät er zieh, heeft afgespeeld op de ambassade.*'* Het blijkt dat
hieromtrent bij de ambassade geen gegevens meer zijn te achterhalen.

Aan de afwijzing van het verzoek legt de rechtbank de volgende rechtsoverwe-
ging ten grondslag: "da/ voor de ge/d/gAe/d va/i m i Arenn/sgev//ig a& Zrafc^W üi
ar/üfce/ 77*" va/i de 7be.yc/ie/d/>ig.yoveree/iA:otfw/ op z/c/iz^//" n/W w verew/ da/
daarvan ee/i .vc/ir//te///fc s/w* word/ opg^wwa/:/. We/ rf/«ir ecA/er de e/s /e worden
gw/c/d da/ d/e &ert/».sgev//ig zo </uüfc/iy& m0£i/</& word/ gedaa« da/ gee/i mwvev-
s/aw/ moge/f/Jfc w."

Met betrekking tot de feiten overweegt de rechtbank dat uit de brief van het
ministerie van Buitenlandse Zaken volgt dat thans niet meer valt na te gaan of de
verzoekster zieh indertijd heeft gewend tot de Nederlandse ambassade.*'* En uit
het getuigenverhoor valt, volgens de rechtbank, "mW a//e /e/de/i da/ verzoefo/er öp

verfc/aard de Neder/a/ufae na/iona//7e/7 /e vw//en fte/jowden 0/

*" Hctgccn overigens correct is geweest.
'" Om toch buitenslands te kunnen reizen vraagt de verzoekster na het hier beschreven bezoek aan de
Nederlandse ambassade manr een Surinaams paspoort aan.
"* Uit de later in cassalic genomen conclusie van de A.-G. valt op te maken dat het onderzoek in
Suriname is verricht via het ministerie van Buitenlandse Zaken op verzoek van het ministerie van
Justitic. In deze zaak heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden op 07.06.1989, vcrvolgens vindt
het getuigenverhoor (verzoekster en de andere vrouw) plaats op 20.06.1989. Ook op 20.06.1989
verklaart de vcrtcgcnwoordigcr van het ministerie van Justitie nog geen antwoord te hebben ontvangen
van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit antwoord, gedateerd 26.06.1989, is vervolgens met de
conclusie van het OM van 28.08.1989 aan de rechtbank overgelegd.
*" Art. 11 TOS verwijst naar alle optiemogelijkheden die de Toescheidingsovereenkomst kent, mede
dus naar de mogelijkheid uit an. 10 TOS.
*" Een consequentie die hieruit volgt, is dat de Staat niet kan bewijzen dat de verzoekster niet bij de
ambassade is geweest. Op zieh is een negatief bewijsfeit iets dat moeilijk te bewijzen is. Maar waaroin
is bij de Nederlandse ambassade in Suriname, waar toch optievcrklaringen mochten worden verwacht,
niet in een register bijgehouden wie is körnen informeren naar het mogelijk bezit van het Nederlander-
schap?
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as/*cr«t wi Art

ve/*n/gen." Derhalve komt de rechtbank tot het oordeel dat "onvo/rfoe/ufc is
geWefce/i da/ verzoeAafer de door Aaar ^«r^We opr/everA:/ar/ng Aee/? a/ge/e#d."

De verzoekster tekent tegen deze uitspraak cassatie aan. De behandeling in
cassatie verloopt voor haar voorspoedig, de Hoge Raad stelt uiteindelijk zeit' het
bezit van het Nederlanderschap door de verzoekster vast.

Het is voor de Hoge Raad namelijk "mer £egri//>e///A: aVtf <fc» Jtefnffta
^^oorrff̂ W rfa/ oflvoWoe/Kfe « ge£/eA:en rfa/ verzoeA^fer de door Aaar
cprteverA;/aring Aee/r a/ge/egd." Uitgangspunt voor het onbegrijpelijk-oordeel vormt
het feit dat de rechtbank, zieh daarbij baserend op het getuigenverhoor, ervan is
uitgegaan dat het bezoek aan de Nederlandse ambassade heeft plaatsgevonden en
hetgeen zieh aldaar heeft afgespeeld "Arenne/i/A: n/er in rw/f/i?/ Aee/fr gefroAJten".

Ook de eis van de rechtbank "da/ die Arennisgev/ng zo dutde/i/A: moge/i/A; wordf
gedaan rfa/ g?e« wusveryfa/u/ mog /̂z/A: w" sneuvelt bij de cassatierechter. Daarte-
genover stelt de Hoge Raad: Vor -zoa/j 00* rf« /?fcA/Z>a/iA: A;enn̂ ///A;, rerecAr, Ae^/t

r̂A:/ar/>ig ooA: mo/u/«//ng A;on worrfe/i q/^f/f^</ en /MW aan
was ge^om/e/i."

Voorts is de Hoge Raad van oordeel dat op de betrokken funetionaris van de
ambassade de verplichting rustte zieh ervan te vergewissen of mogelijk een optie
werd afgelegd. I.e. stelt de Hoge Raad "Onder rfeze

z/cA ö^Aoren /e rea/we/wi </ar //i
w rfa/ arr/Are/ Z?erfô /rf öw/o^/i /ag, C. J."

De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd en de Hoge Raad beschikt als
volgt: "De/<?/tert woarva/i (. ,) moe/ worrfe/z «/^gaa/ i /e/rfen /o/ gee« anrfere

da/ verzo^rer in apr/7 o/ in mei 7976 rfe in arr. 70 öerfoeWe op/ie
wi7geoe/i?n*/. De TJecAröanA: Aee^ voom A;enne/i/A; rfe yuw/Ae/rf aangenomen van

a"ar ziy foen vo/aVed aan a*e in rfie fcpa/ing genoema*e
de /̂wA ên öeAe/zen geen aanwi/zing aVir z/cA aaarna onu/anrf/gAea'en

op gronrf waarvan verzoeA;5/er5 nar/ona//7ei7 w ^ewi/z/^rf. DerAa/ve
Aer /n/eiV/ena" verzoeA: worden foegewezen."

Naar de opvatting van de rechtbank dient i.e. klaarheid te komen inzake de vragen
of de verzoekster zieh in 1976 heeft vervoegd bij de Nederlandse ambassade te
Paramaribo en zo ja, of zij aldaar duidelijk heeft te kennen gegeven te willen
opteren voor de Nederlandse nationaliteit. Ten aanzien van beide vragen legt de
rechtbank de bewijslast en derhalve het bewijsrisico bij de verzoekster. Naar het
oordeel van de rechter voldoet de verzoekster wel aan de bewijslast met betrekking
tot het eerste feit (het plaatsvinden van het bezoek acht de rechtbank klaarblijkelijk
aannemelijk), maar niet aan (de bewijslast voor) het tweede feit (verzoekster heeft
niet expliciet genoeg het Nederlanderschap voor zichzelf opgeeist).
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De Hoge Raad laat de tweede eis, dat opteren slechts opteren is indien expliciet
de wilsuiting ter zake van het bezit van het Nederlanderschap wordt gedaan,
vervallen. Daar de Hoge Raad in cassatie dient uit te gaan van de feiten zoals die
zijn vastgesteld door de feitenrechter,*" gaat i.e. de Hoge Raad uit van de, door
de rechtbank vastgestelde, feitelijke omstandigheid dat de verzoekster inderdaad in
het voorjaar van 1976 de ambassade heeft bezocht om inlichtingen te verkrijgen
over het buitenslands kunnen reizen met een Nederlands paspoort.

Het geheel leidt ertoe dat, nadat de tweede eis van rechtbank is komen te verval-
len, de Hoge Raad bij het zelf afdoen van de zaak uitgaat van het feit dat de
verzoekster haar bezoek aan de ambassade heeft afgelegd en van de rechtsregel dat
het afleggen van een optie voor de Nederlandse nationaliteit vormvrij is. Dit
resulteert in de vaststelling van verzoeksters Nederlanderschap.

Dat de eis van de rechtbank dat een optie "zo </uftfe/(/& m<?ge///A: wo/tf/ g«&w/j
r/a/ g m i mwvm/a/uf /noge/Z/A; w" door de Hoge Raad is ontkracht, is alleen maar
toe te juichen. Alleen degene die op de hoogte is van het feit dat hij gerechtigd is
tot opteren, kan "zo </<//</?/(/& /noge/z/jfc" opteren. Voor personen die, net als
verzoekster i.e., van de optiemogelijkheid niet op de hoogte zijn, geldt eerder dat

zij slechts bij toevalstretfer op de döor de recrito'anK! gewenste wijze zouoe"ir
opteren. De Hoge Raad bestendigt met deze uitspraak de geldende regel dat het
afleggen van een optie voor de Nederlandse nationaliteit vormvrij is.^°

Voor zover uit deze zaak een conclusie betreffende de bewijslastverdeling valt te
trekken, kan worden gesteld dat in het geval van een beroep op verwerving van de
Nederlandse nationaliteit de bewijslast ter zake van feiten die leiden tot verwerving
berust bij de verzoeker. I.e. heeft de verzoekster aan haar bewijslast kunnen
voldoen.

*" Ecn gcgeven waarop Ahmad Ali/Klip, MR 1995, p. 83, ook wijzen als zij schrijven: "(.
Art on/no/jWyJt « op /* Jtomm f*g«i <fc WKttfrfWng won <fc/«'f«i door <fc /rcArtxwifc 'j-CravwiAflu*."
**> Vgl. ARRS 24.11.1981. RV 1981. nr. 30. In HR 21.01.1969. NJ 1969, nr. 144 (par. 3.3.3.3.1)
bleck reeds dat het afleggen van ecn optie een ccnzijdigc rechtshandcling (Venziytf/ge »WfrwWarwj")
bctrcft, waarbij op dc totstandkoming van het rechtsgevolg ecn evennjele afwijzing van dc optie door de
overhcid (de ontvangcr van dc opticverklaring) gcen invloed kan uitocfenen. Uit het bovenstaand
vermeid rechtskarakter van opteren vlocit tevens voort dat het, ten bewijze van het afleggen van de
optic, wel of nict opmaken van een schriftelijk bcwijsstuk dc totstandkoming van hct rechtsgevolg
(namdijk nationaliteitsvcrwcrving) niet beinvloedt (vgl. HR 20.06.1986. NJ 1987, nr. 902. m «
GRdG). Zie voor de vormvrijheid van verklahngen tevens art. 3:37 lid 1 BW.
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in Art

3.3.4.2.2 HR 31 januari 1992 .

Vmuef/g/'/ig en /erugvenvj/zzng /war <
j

In de onderstaande zaak"' waarin een beroep is gedaan op verwerving van het
Nederlanderschap, gaat het om de erkenning van een minderjarige*" door een
Nederlander.*" Volgens de Stelling van de verzoeker heeft de erkenning van het
op 24.12.1969 geboren kind plaatsgevonden op 11.01.1986. De erkenning heeft in
Ghana plaatsgevonden.*" Hoewel de Staat op grond van artikel 429f Rv is opge-
roepen als belanghebbende door de rechtbank, is deze in feitelijke instantie niet
versehenen. .,- -,•

Primair speelt in casu de rechtsvraag welk nationaal recht de rechter dient te
hanteren ter fine van de beoordeling of het gaat om een rechtsgeldige erkenning. In
internationaal-privaatrechtelijke literatuur wordt aangaande erkenning van onwettige
hinderen als hoofdlijn aangenomen dat de rechtsgeldigheid van een erkenning dient
te worden beoordeeld naar het nationale recht van de erkenner.*" Indien het
belang van het kind dit noodzakelijk maakt, kan van de hoofdregel worden
afgeweken en is er ruimte voor het toepassen van een ander nationaal rechtsstel-
sel."' In dit verband wordt in de literatuur uitgegaan van het gezichtspunt dat het
belang van het kind is gelegen in de totstandkoming of de bevestiging van familie-
rechtelijke betrekkingen tussen kind en vader.*"

Seeundair speelt in de onderhavige zaak vanuit bewijsrechtelijk oogpunt de
omstandigheid dat bij het verzoekschrift geen enkel rechtstreeks of officieel bewijs-
stuk van (het plaatsvinden van) de erkenning is overgelegd. Wel worden in de loop
van de procedure overgelegd: een gecertifieeerd uittreksel uit het geboortenregister

*' HR 31.01.1992, NJ 1993, nr. 261, m.nt. GRdG.
"° Art. 1 aanhef en sub b RWN verstaat voor de toepassing van de RWN onder het begrip meerderjari-
ge: 7i(/ rf/e <fe fertft/'d van ac/itf/en y'arcn Ziê /? fcer«'fa o/ voo/tf/en /n Art /iwwrtT/A: w ge/r«fefl". De
leeftijd van 18 jaar komt overeen met de leeftijdsgrens in art. 1:233 (Nederlands) BW. Eerder (voetnoot
481) is reeds erop gewezen dat in de andere delen van het Koninkrijk de meerderjarigheidsgrens (nog
steeds) op 21-jarige leeftijd ligt. Dat men ten gevolge van het sluiten van een huwelijk voor het
bereiken van de desbetreffende leeftijden de meerderjarigheid bereikt, geldt in alle delen van het
Koninkrijk.
"° Dit is een beroep op art. 4 lid I RWN.

Volgens een bij deze zaak gevoegde brief van het Int. Juridisch Instituut te Den Haag wordt men in
Ghana meerderjarig "W/ Ae/ votorenge/i va/j Art 27-s/c feven5/'aar." Voor de verwerving of het verlies
van de Nederlandse nationaliteit als "mim/«/7ange" is evenwel alleen de begripsbepaling uit art. I RWN
van belang.

In het bijzonder voor het antwoord op de vraag of de erkenner bevoegd is tot het plegen van een
Mdanige rechtshandeling als een erkenning.

Strikwerda, nr. 120.
"" Vonken, WPNR 1991, nr. 6016, p. 567. Vgl. echter Rb. "s-Gravenhage 26.02.1992, rkstnr.
89.5889, B&R 1994, p. 112 en 113.
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m.b.t. het erkende kind""* en daarnaast in totaal vier verklaringen gedateerd op
14.01.1988. Bij twee van deze verklaringen gaat het om verklaringen van respectie-
velijk de moeder van het kind en de verzoeker (de vader); in beide verklaringen
wordt gesteld dat op 11.01.1986 volgens "cMSfcwwry nYw" de erkenning heeft
plaatsgevonden. Deze verklaringen van respectievelijk de moeder en de vader zijn
afgelegd ten overstaan van een zekere C.A.A., en op deze persoon hebben de twee
andere verklaringen betrekking. In beide verklaart "Co/n/na/ufer G.L." dat C.A.A.
een 'Wofary P M M C " is.

Bij de rechtbank rijst twijfel aangaande de authenticiteit van het hierboven
beschreven uittreksel uit het geboortenregister en de twee door "Com/wa/ufer G.L."
afgegeven verklaringen. Na twee eerdere zittingen*" geeft de rechtbank op
05.10.1988 bij tussenbeschikking het openbaar ministerie opdracht een onderzoek
in te stellen naar de authenticiteit van het door de verzoeker overgelegde materi-
aal.*-*" Via de Nederlandse ambassade in Ghana wordt een onderzoek gestart. In
haar beschikking van 07.02.1990 volgt de uitspraak van de rechtbank dat de
desbetreffende schriftelijke bescheiden weliswaar authentiek"' zijn, maar volgens
de rechtbank blijkt uit de desbetreffende verklaringen evenwel "stec/ite dar fcedoeW
moer z//n ee/i tfrtemiMg op /W/teemrc wZ/ze* (""ratfamary r/ter"/ "

Ter beoordeling van de vraag of het een rechtsgeldige erkenning of niet betreft,
kiest de rechtbank voor de toepasselijkheid van Nederlands recht, het nationale
recht van de erkenner. De bewuste erkenning kan, naar de rechtbank oordeelt, de
toets van het Nederlandse recht niet doorstaan en dit leidt vervolgens tot een
afwijzing door de rechtbank van het verzoek tot vaststelling van het bezit door de
minderjarige van de Nederlandse nationaliteit. De afwijzing berust op de volgende

*" Dit uittrckscl is gedateerd op 11.08.1987 en het wordt door de rechtbank in het Engels aangeduid
als: "Ort i /W frw* copy o/«i/ry /'n rvgüwr o/Mrf/v". Overigens gaat de rechtbank in haar beschikking
ervan uit dat dit stuk niet als bewijsstuk voor (het plaatsvinden van) de erkenning is bedocld: "Wrfo-
H'flflr i'.v rff Jto/>i> mn rff griworff-imcnnyving ( )m>f owyWfgd afr ftwyj van fritoin/ng, /mwr <te
flfr. m«*/ /<•« ovrrWo«/* op dar daarr'n g«n gfwag gwnaafo won?/ vo/i <fc /Vtf^r/ands? Fia/iona///«' HW
N.<4.AT., rfoc/» wui z/yn wno/lf« Gfatne»."
*" Op 20.01.1988 en 16.03.1988.
**• De Staat is wel opgeroepen, maar. als vermeld, niet versehenen. Dit leidt tot de gevolgtrekking dat
de Staat niet de echtheid heeft betwist en de rechtbank dus ambtshalve een onderzoek naar de feiten
instclt. Dczc handclwijzc van de rechtbank vloeit voort uit art. 176 lid 1 Rv (bij niet-betwisting van het
gestcldc feit kan de rechter bewijs verlangen indien de aanvaarding van de Stelling zou leiden tot een
rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling Staat). Opmerkelijk is evenwel dat niet de partij die haar Stelling
wenst te onderbouwen met de door haar geprodueeerde stukken de bewijslast van de authenticiteit
draagt; art. 176 Rv betreft geen rcgel van bcwijslastverdeling. De last om te bewijzen dat het i.e. gi*
om nict-authentieke stukken berust in wezen bij de overheidsorganen.
*" Evenwel haalt Hidma juist de onderhavige uitspraak van de rb. "s-Gravenhage aan ter onderbouwiil
van zijn standpunt dat in net buitenland door bevoegde ambtenaren opgemaakte akten "in {vgi/irW nid
authentiek kunnen worden genoemd. Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 81 (i.h.b. voetnoot 2). Zie teve»
voetnoot 840.
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overweging: "De fteweer^///* na de /ia/uro/üor<> van (7V.i4.tf.;*" p/aaw
er/tenn/ng va/i (7./TJ rf/>/ir ^r/w/v^ u/ft/u/re/id aa« de /wnd van nef

/w/t/*" Je worden ge/oew/. ,4//een r ^ d i wege/w /»er onfore/ten van
(att/nen//eÄ:J gwc/jn^ waaru/r itan M/iten op wetf:e ptoa/5, o// we/üte ftevoegd«
nV, op weflfce vw/ze (fc//vooröeeW a/ dan n/>r me/ roesremm/ng vwi de moederj

aVze rec/iw/wnde//ng ZOK z/yn gep/eegd, fozn de recnMge/d/g/je/d daan-an n/er /e
/flrtde n/er worden aanvaard." De rechtbank tilt er derhalve zwaar aan dat de in
Ghana gepleegde rechtshandeling niet tot stand is gekomen volgens de vormvoor-
schriften die voor een rechtsgeldige erkenning in Nederland gelden.**

De verzoeker gaat in cassatie en ook in dit geval casseert de Hoge Raad. Er
wordt vernietigd wegens onvoldoende motivering van de uitspraak, ten gevolge
waarvan sprake is van "onvo/doende /nz/cn/ /n de door de Äecn/oa/wt gevo/gde
^edac/i/engang f. J."

De Hoge Raad is het om te beginnen niet eens met de eis van de rechtbank dat
een, door een Nederlander, in het buitenland gedane erkenning van een onwettig
kind slechts tot verwerving van het Nederlanderschap leidt indien de desbetreffende
erkenning is geschied conform de vormvereisten die de Nederlandse wet stelt aan
een erkenning."' De rechtsgeldigheid van een in het buitenland voorgevallen
erkenning kan ook, naar het inzicht van de Hoge Raad, worden vastgesteld volgens
de maatstaf van het vreemde recht. En indien naar vreemd recht als gevolg van de
gepleegde rechtshandeling familierechtelijke betrekkingen zijn ontstaan tussen de
Nederlandse erkenner en het erkende kind heeft zulks nationaliteitsrechtelijke
gevolgen voor het (minderjarige) kind. Een voorbehoud wordt evenwel aangebracht
voor het geval de bewuste erkenning in strijd zou zijn met de Nederlandse rechtsor-
de.»»

D.i. de erkennende vader.
*" Tegen deze overweging betreffende de rechtskeuze is nadien bij het beroep in cassatie geen middel
gericht.
*" In Nederland kan volgens art. 1:223 BW een erkenning plaatsvinden op de navolgende wijzen: 1. bij
de geboorteakte van het kind; 2. bij een akte van erkenning opgemaakt door een ambtenaar van de
burgerlijke stand; 3. bij elke notariele akte. Hieruit volgt dat er m.b.t een erkenning in Nederland altijd
een authentieke akte van de erkenning dient te zijn. Een in Nederland gepleegde erkenning kan onder
bepaalde in art. 1:224 BW vermelde voorwaarden nietig zijn. E6n van die voorwaarden betreft het
instemmen door de moeder met de erkenning.

Tegen de eis dat een (authentiek) geschrift zou moeten worden overgelegd als bewijs van het hebben
plaatsgevonden op 11.01.1986 van de erkenning was het cassatiemiddel gericht.

De Hoge Raad stelt: "£CTI fe«//«i ?Vttfe/7a/K/ gercft/afe erfcenn/ng van een onwem'g Wnrf rfoor een
Afeder/am/er nee^ /e geWen a b een erfcenni'n^ ;n rfe z/n van art. 4 van de /?(/towe/ op ne/ Neder/ander-

/ zy /»er fe /aruie air rec/iKge/d/g Aan worden erbend. DiV toawre is -i>eno«dear Z»//zondere
, zoaiy f/ny</ mer de A^eder/andje openftare orde- ooAr nef geva/ /R</I>/I zoda/i/ge

nj>/ fey afee « ge5cn/ed, m/tt zy nee^ p/aattgevonden /n zodan/ge vorm en me/ »nac/i/neming
zodan/'ge voorycnn/?en da/ zy naar nef recn/ van ne/ /and tvaar he/zy ne/ Jt/nd, ne/z/y zyn moeder

Z(/ de ernennende man /en ttyde van de eritenn/ng »voonp/aatt o/ gewone verWyjj7iaa/5 nad, dan we/
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Daarnaast ziet de Hoge Raad een misslag in de overweging van de rechtbank ten
aanzien van het (ontbreken van) bewijs van de erkenning. Dienaangaande steh de
Hoge Raad: "A/0ge/j/& w ec/j/er ooA: aa/ de /?ecA^a/iA: to/ u/7druibl;i/ig nee/r
^r^/i^e/i rfor de ges/e/de irfe/i/u'/zg, /war naar oordee/, onvo/a'o^/ia'e w
omda/ de bevw/.YA:racn/ van de (. ^ ver£/ar//zge/! va/i de no/ary puMc mo«
worden beoordee/d naar Aferfer/a/id5 ra7i/ en de verA:tor//ige/i, /war deze

&ewy.r op/everen o/nda/ rfaör«// ow/ren/ a"e ^eweerrf
(re/evan/^ oz/zono'er/ie/a' M/ft.

f. j . Ooife /'/i rfeze /ez/ng gee/r de aa/igeva//en ^«//wmg even we/ 6/i/jfc
van een o/t/u/rfe recAwopvaW/ng. A'« ne/ gaa/ om verA:/ar/ngen, jn Gnana opge-
/naaAr ro/ ftewi]/^ van een a/daar vemcA/e recn^nande//ng öenoo/t de TVeder/andje
recn/er de öew//'iJtracn/ van deze verArtor/n^en /m/ner^ n/er re öeoorde/en naar zyn
e/^en, /naar naar Gnanees recn/."

Voorts overweegt de Hoge Raad dat, als de rechtbank (zonder dit te vermelden)
de bewijsstukken wel volgens Ghanees bewijsrecht heeft beoordeeld, de beslissing
nog onbegrijpelijk blijft, aangezien de Hoge Raad niet kan nagaan welke gronden
de rechtbank alsdan hanteert cm tot haar (afwijzende) beslissing te komen. Na de
vernietiging van de beschikking wordt terugverwezen naar de rechtbank te 's-
Gravenhage.*"

In casu speelt enerzijds de bewijsrechtelijke vraag of het daadwerkelijk plaatsvinden
van de beweerdelijk op 11.01.1986 verrichte handeling voldoende aannemelijk kan
worden geacht en anderzijds is de rechtsvraag aan de orde volgens welk rechtsstel-
sel de erkenning moet worden beoordeeld op haar (familierechtelijk) rechtsgevolg.

Vooral de bewijsrechtelijke kwestie heeft mij aanleiding gegeven de onderhavige
uitspraak op te nemen. De laatste tijd is gebleken dat in nationaliteitsaangelegenhe-
den de rechtbank te 's-Gravenhage in toenemende mate wordt geconfronteerd met
bewijsvoering door middel van buitenlandse authentieke akten."* Daarom is het
des te interessanter dat i.e. de Hoge Raad een uitspraak doet over het toepasselijk
bewijsrecht in het geval dat wordt getracht het bewijs van het plegen van een
rechtshandeling in het buitenland te leveren met uit het buitenland afkomstig
bewijsmateriaal.

naar Art rrcA/ von Art to/jrf Hw<jn«/i Art to>uf o/ziyn mo«/^r fcwi rf^ mi/iomj/i/irif ft«<tf. op
H'yz*/a/m7j>r«-A/W»y** Mmlbtin^n fi«5fn rff AW«7<vufrr « Art ib'nd rof tfamf A^rti g
*" In het vcrvolg van dc bchandcling wijst dc rechtbank het verzoek van net erkende kind to«
vaststelling van zijn bezit van het Nederlanderschap toe. Zie Zilvcrentant e.a.. losbl. uitgave Nationali-
teitswetgeving. art. 4 RWN.
•" Vgl. Zilvcrentant. B&R 1994. p. 112-115 en 141-145.
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ßewi/sredi/e/y*e as/wfCTi in /i«

Het zou te ver voeren om op deze plaats diep in te gaan op een binnen het
(civiel) bewijsrecht zo omvangrijk vraagstuk als de bewijslevering vanuit het
buitenland van aldaar voorgevallen rechtsfeiten betreft. Wei volgt hieronder meer
over bewijslevering door middel van een in het buitenland opgestelde authentiek
geschrift dat een in het buitenland voorgevallen rechtsfeit regardeert. / . i

Reeds in 1918 heeft Offerhaus als stelregel geformuleerd dat een buitenslands
opgesteld schriftelijk bewijsstuk dat onder het vreemde recht als authentieke akte
geldt, door de Nederlandse rechter eveneens als een authentieke akte kan worden
beschouwd."' Van een andersluidend oordeel is echter recentelijk Hidma kenne-
lijk uitgegaan als hij schrijft: "Om/er aMr/wMVte ajtte va// naar m//n oorcfcW w

/i/rt ee/i i/i Art bwi/rti/ö/id door ee/i aWaar tevoegde amfrenaar

De bewijskracht die de Nederlandse rechter aan een zodanige buitenlandse
authentieke akte dient te hechten, is, nogmaals volgens Offerhaus, de "ftewj/iJtrflc/i/
ovweenJtomtf/g *fe wrtgevz/ig va/i Art /a/«/ waarin z(/ wm/ opgrtnaaA:/ f ).***'
Door in de onderhavige zaak te stellen dat van de in Ghana ten overstaan van een
"notary pwW'c" afgelegde verklaringen volgens Ghanees recht de bewijskracht dient
te worden bepaald, sluit de Hoge Raad aan bij het door Offerhaus opgestelde
uitgangspunt.*"

De HR stelt dat de bewijskracht van (verklaringen strekkende tot) bewijs
afkomstig uit het buitenland ter zake van het buitenslands plegen van een rechtshan-
deling derhalve dient te worden vastgesteld volgens het desbetreffende vreemde
recht.**' Het tegenbewijs tegen de inhoud van een buitenlandse authentieke akte
valt, volgens Offerhaus, ook geheel onder de regeis van hetzelfde vreemde
recht.'*' Ook voor de vraag welke bewijsmiddelen toelaatbaar zijn, zoekt Offer-
haus aansluiting bij het vreemde recht.**'

'"Offerhaus, p. 33 en 37. Vgl. Mulder, p. 231 en 232.
"° Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 80.
*" Offerhaus, p. 34 en 37. Idem Schultsz in zijn annotatie onder HR 11.10.1985, NJ 1987, nr. 34 (vgl.
par. 3.3.3.3.3). Vgl. Wohlgemuth Kitslaar, Bondsblad 1986, p. 16: "Een aJt/e, do* van een ow/en/and-
« amifenaar van de ourger/yite s/and q/itomjft'g, /evert over ne/ a/gemeen ne/ fcewys da/ de /e;7en
<«Mrin öwc/ireven yiiüf zyn."
*" Vgl. Van Rijn van Alkemade, HPS 1961, p. 52: "De verwyzing naar een />tt/7en/ands
ACT/ wanneer ne/ a/jzawm"ngsvragen oe/re/? zo fe worden opgeva/, da/ de verwyzing revenj oe/reitlhng
Jee/i op rfe me; / ,^ ma/en'e/e recn/ verweven oewyjre^efa."

Vgl. bijvoorbeeld Rb. Haarlem 15.11.1966, NJ 1967, nr. 195 (toepassing Zweeds bewijsrecht op in
Zweden voorgevallen feitelijke handeling waaruit bewecrd rechtsgevolg voortvloeit). Zie tevens
Lemaire, p. 308-310.
^ Offerhaus, p. 34; cf. Mulder, p. 231.

Offerhaus, p. 269: "De /oe/aa/oaarneid en de oewysJfcracn/ der oewysnudde/en word/ oepaa/d door
ae wefgevin^ van ner /and, waar ne/ /ei/ nee/? p/aa/5 ge^repen, da/ /noe/ worden fcewezen." Idem
Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 17.
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Uit het voorstaande komt als hoofdregel naar voren dat de Nederlandse rechter op
buitenslands opgestelde authentieke geschriften vreemd bewijsrecht dient toe te
passen. Als een uitzondering hierop noemt Offerhaus geschriften opgemaakt in den
vreemde door vertegenwoordigers van een bepaalde Staat in het geval dat deze
geschriften moeten worden beoordeeld door een rechter van diezelfde Staat. In dat
geval is het eigen, nationale bewijsrecht van de tot oordelen geroepen rechter
toepasselijk.*** Dit betekent dat op geschriften die zijn vervaardigd op een Neder-
landse ambassade of een Nederlands consulaat voor Nederlandse rechterlijke
instanties het Nederlands bewijsrecht onverkort van toepassing is.

Ter zijde valt er nog op te wijzen dat voor gebruik van buitenlandse documenten
binnen de bestuurlijke, ambtelijke sfeer in bepaalde gevallen een zodanig gebruik
slechts mogeüjk is als de documenten zijn vergezeld van een legalisatie.^

Uit de beschikking van de rechtbank volgt dat de verzoeker de bewijzen voor het
verwerven van het Nederlanderschap dient over te leggen. In de beschikking van de
Hoge Raad wordt over dit onderwerp niets naders bepaald. Opvallend is dat niet de
verzoeker de taak krijgt de authenticiteit van de namens hem overgelegde stukken
te bewijzen. De Staat is in de procedure (althans officieel, zie par. 2.4.2.1) niet

versehenen. De rechtbank laat via het openbaar mihistene een onaerzoetf verncriten"
naar de bewijsstukken. Hiermee treedt de rechtbank meer op als een administratie-
ve rechter, dan als een civiele rechter. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat
het in de "ze//isfa/K//ge vasttte/Z/ngsprocft/wre" gaat om een civiele verzoekschrift-
procedure (zodat de rechter uit dien hoofde al niet lijdelijk is) en dat het voorts
betreft de vaststelling van een recht dat niet ter vrije beschikking Staat aan de
rechtssubjeeten. De overlapping door Van den Blink al genoemd,*** laat zieh hier
duidelijk zien.

Overigens ben ik ervan overtuigd dat de Staat, indien deze in rechte zou zijn
versehenen, de bewijsopdracht naar de authenticiteit zou hebben gekregen. Het is
desalniettemin van belang niet uit het oog te verliezen dat /»'er de verzoeker de
bewijsopdracht kreeg.

"* OfTerhaus. p. 28. Idem Lemaire, p. 308.
•*' Zie hierover de cirvulaire d.d. 17.11.1993 £<ga/wan> «t *rn/fco/i> ua/i £>uir?n/a/ufr?
/v f r^mf r <fr .tfflflf ran / w w w « , B&R 1994, p. 55-61; en daarover W. van Amhem, Legalisatie v*n
buitenlandse documenten, MR 1994, p. 127-130.
•*• Vgl. de uitspraak van Van den Blink in par. 3.3.4.1.
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in A«

3.3.4.2.3 Rb. 's-Gravenhage 4 november 1992

. /4. t//«pr. X. CasMJ&McAn/wig. /tecAttge/d/gAeia" «i towij* van
van /ntf«ferscnap. i4/w(/z//jg van n*

Een beroep op verwerving van het Nederlanderschap ingevolge een optie op grond
van artikel 27 lid 2 RWN is aan de orde in de hieronder te behandelen zaak.**'
Ook in deze zaak wordt niet uit Nederland afkomstig bewijsmateriaal overgelegd.

Tijdens de mondelinge behandeling is de Staat vertegenwoordigd door een
imbtenaar van het ministerie van Justitie. De officier van Justitie concludeert
no/K/e/i/ig**' tot afwijzing van het verzoek.

Artikel 27 lid 2 RWN betreft een overgangsbepaling: het artikel heeft tot
11.01.1988 vrouwen met de Nederlandse nationaliteit de mogelijkheid geboden te
>pteren voor het Nederlanderschap ten behoeve van hun eventuele kinderen (die op
)1.01.1985 jonger zijn dan 18 jaar en nimmer gehuwd zijn geweest) die niet het
Vederlanderschap bezitten. Was het kind tussen de 18 en de 21 jaar, dan kon het
•elf de optie afleggen. Een desbetreffend kind verwerft door de optie derhalve het
N eder landerschap."'

De verzoekster stelt in rechte dat haar moeder, van Nederlandse nationaliteit, op
01.09.1986 in het Amsterdamse gemeentehuis ten behoeve van haar (verzoekster)
voor het Nederlanderschap heeft geopteerd. De verzoekster is geboren op
05.06.1971 en derhalve ten tijde van de inwerkingtreding van de Rijkswet op het
Nederlanderschap op 01.01.1985 nog geen 18 jaar.

De verzoekster legt geen rechtstreeks bewijsstuk over van de afgelegde optie.
Wel legt zij een proces-verbaal over, opgemaakt bij de Dienst Vreemdelingenpolitie
d.d. 29.05.1991, inhoudende een verklaring van de moeder dat zij (de moeder) op
01.09.1986 inderdaad de bewuste optie voor haar dochter heeft afgelegd.

"'Rb. VGravenhage 04.11.1992, rkstnr. 92.5105. Vgl. Zilverentant, B&R 1994, p. 143. en losbl.
uitgave Nationaliteitsrecht, art. 27 lid 2 RWN.

Inmiddels lijkt de hier nog nieuwe ontwikkeling om mondeling te concluderen meer ingeburgerd te
zijngeraakt. Ook in Rb. 's-Gravenhage 09.03.1994, rkstnr. 93.6181 ( = HR 16.09.1994, NJ 1995, nr.
563, m.nt. GRdG) neemt de officier van Justitie mondeling conclusie. Idem bij de zaak behandeld in
HR 11.11.1994, NJ 1995, nr. 100. Zie ook voetnoot 248.
"' Zie met betrekking tot art. 27 lid 2 RWN: Rb. ' s-Gravenhage 20.07.1988, rkstnr. 87.6047; Rb. 's-
Gravenhage 20.07.1988, rkstnr. 88.5027; HR 13.01.1989, NJ 1990, nr. 266, m.nt. GRdG (cassatiever-
wek van Rb. 's-Gravenhage 10.02.1988, rkstnr. 87.5813); HR 13.01.1989, NJ 1990, nr. 267, m.nt.
GRdG (cassatieverzoek van Rb. 's-Gravenhage 10.02.1988, rkstnr. 87.5801); Rb. 's-Gravenhage
20.03.1991, rkstnr. 90.5770, B&R 1994, p. 143; Rb. 's-Gravenhage 26.06.1991, rkstnr. 90.5764,
B&R 1994, p. 144; Rb. 's-Gravenhage 23.12.1992, rkstnr. 92.5551, B&R 1994, p. 143; Rb. 's-
Gravenhage 29.09.1993, rkstnr. 92.5960, B&R 1994, p. 144; Rb. •s-Gravenhage 29.12.1993, rkstnr.
93.5693, B&R 1994, p. 145. zie voorts Zilverentant e.a., losbl. uitgave Nationaliteitswetgeving, art.
27 lid 2 RWN.
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Hiertegenover stelt de Staat dat noch bij het bevolkingsregister te Amsterdam,
noch in de registers op het ministerie een spoor van de optieverklaring is te vinden.
De rechtbank overweegt dienaangaande: "De opr/>ö«c/ie/dg/i z///i door
n/e/ overge/egd. VerzoeA:.yter nee// a/^ r^d^n dVzarvoor opg^geve/i, dar de
/4/n.y/erdam we/ger/ cop/e^rt aa/i de verzoeA^/er te very/reA f̂cen, a"oc/i a"? S/aa/.y.yecre-
/ am van yws////e .ycnr//// (. ^ da/ z/c/i /« ne/ depar/emen/a/e regw/er ge«i
A:enn«gev//ig voorA:om/, waarw/7 ft/zyA:/ aV?r f. ,) ten ftenoeve van verzoeA^/er op
#/ww/ van art/Are/ 27 //a* 2 /?//'Atfwe/ op ne/ /Veder/anderscnap w geop/eerd."

Staan derhalve de partijen tegenover elkaar wat betreft de vraag 6f inderdaad de
moeder op 01.09.1986 zieh heeft vervoegd bij het gemeentehuis te Amsterdam en
aldaar de optieverklaring heeft gedaan, tevens bestaat kennelijk de nodige twijfel of
de verzoekster wel de (biologische) dochter is van de opterende vrouw (dit dus:
indien al is geopteerd).

In enigszins raadselachtige formulering wordt in de beschikking als standpunt
van de verzoekster opgetekend: "Ve/7oeA;.y/er nee// f. ^ g«teW da/ zy de

/ta//o/uz//te<7 n^y? v r̂A:reg^n door opf/e f. ,̂ /zada/ zy door /war
f.... J , d/e d^ Neder/andje na//ona//te/7 tez// WOJ r̂A:̂ nd. "*"

Uit de beschikking blijkt vervolgens dat de verzoekster twee (onderscheidenlijke)
uittreksels heeft overgelegd uit het register waarin, naar haar zeggen, haar geboorte
is geregistreerd. Het gaat om twee geboorte-inschrijvingen uit Ghana. Desbetref-
fend merkt de rechtbank op: "Verzoafcster Ziee/r fwee Cerf//?ed Copy'5 o/f/z/ry w d*
/?^gwter 0/ ß/r//w overg^/^d. D « e 5/wJfeA:̂n z(//J opge/naoA:/ respec/teve/Z/A; 76 en
ft//nfl 27 yaar na Ziaar g^ftoorte ^n z(/n n/e/ ^///Ar/w/d^nd. f. I D*
r^cn/ftanA: w van oordee/ da/ aan d « e /̂wiUt̂ n n/e/ d*ze//d£ fte>v(/\yA:racn/ *flfl
worden /oeg^A:̂ nd a/j' aan n/>r te /ande, onm/dde////A: na een geftoor/e,

Het uiteindelijke oordeel van de rechtbank dat de verzoekster niet een dochter is
van de (al dan niet opterende) Nederlandse vrouw wordt gegrondvest in hetgeen in
het reeds bovenvermelde, door de verzoekster overgelegde, proces-verbaal van de
Dienst Vreemdelingendienst d.d. 29.05.1991 is vermeld. Het proces-verbaal houdt,

*" De vraag of een Nederlandse vrouw een kind kan erkennen, zal in de meerderheid van de gevalki
ontkennend worden beantwoord. Ingevolge artikel 1:222 BW staat een onwettig kind reeds door de
geboorte in famitierechtelijke betrekkingen met zijn moeder, dus is een erkenning niet noodzakelijt
Maar in het onderhavige gcval is de moeder, net als de verzoekster, van oorsprong afkomstig ui
Ghana. Wcllicht dient voor een geval waarin de geboorte heeft plaatsgevonden in Ghana, waarin de
betrokken mt>cdcr en kind ten tijde van verzoeksters geboorte de Ghanese nationalitcit bezat, respectie-
velijk vcrwierf, een uitzondering te worden gemaakt. Indien bij de geboorte destijds geen familierechte-
lijkc betrekkingen tussen moeder en kind tot stand zijn gekomen en deze kunnen wel later tot stand
worden gebracht door een rechtshandeling naar Ghanees recht inhoudende de erkenning door dc moeder
van het kind, dan lijkt het mij onwenselijk indien een nationaliteitswisseling van Ghanees ntf
Ncderlands door dc moeder daarbij een struikelblok zou blijken te zijn. Voor het NederlandJe
national itcitsrecht is dit ovcrigens niet een relevant onderwerp. Op het gebied van het nationaliteitsrecM
is slechts art. 1 aanhef sub c RWN bepalend.
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«i in Art

behalve de verklaring dat op 01.09.1986 in Amsterdam de optie door de betrokken
vrouw is afgelegd, tevens als verdere verklaring in: "D* nrnw/ginoV p?rson<vj zi/n

o/o^wc/i^ &ndV/wi: f. j . 4. (AfO.,4.,), geboren cp 5yu«j 7977 /?
(Gnana). f. ^ /it ww/ da/ aV p^rso/i^n (Af. 0.i4.) *n f. J mV/ mi/n
aV/wi vwar^n."

De rechtbank wijst het vaststellingsverzoek af met de overweging: "<fa/ mV/ /.?
vas/ /e 5/aa/i rfa/ (/1.0.AO oV moeaVr -?n ^r/ia/v? /pn ///oV van aV

op//V aV wr/te/i/A: vertegenn'oora'/g.ster van wrzoflfcy/w w- noc/i </a/
va/i v^rzo^fo/er voor A /̂ AtedVr/andVrycnap «

Uit deze casus blijkt dat in het kader van de Rijkswet op het Nederlanderschap het
biologische moederschap essentieel is. Het doorslaggevende belang van het biologi-
sche moederschap volgt uit de begripsbepaling in de Rijkswet van het begrip "mo^-
<ter". Voor de toepassing van de RWN is daaronder te verstaan: "öV vrowvv rf/V n^/
Är/m/ r^r wereW /i^^/t g^ftrac/?/".*" Alle rechtshandelingen ten aanzien van het
Nederlanderschap waarbij sprake is van de "mo^fer" dienen derhalve te worden
verricht door de natuurlijke moeder van het kind. Dit maakt de vraag of verzoek-
ster de biologische dochter is van de (beweerd opterende) vrouw derhalve essen-
tieel voor de vraag naar de verwerving van het Nederlanderschap.

De onderhavige casus laat zien dat het bewijs van het moederschap de nodige
Problemen kan opleveren. Naast de hierboven weergegeven casus is de rechtbank
in Den Haag gedurende de afgelopen jaren meer keren geconfronteerd met
beweerde familierelaties, beweerde identiteiten en onduidelijke dan wel vervalste
bewysstukken.^ Niet kan worden ontkend dat voor de rechtbank aanleiding tot
twijfel kan bestaan indien het gaat om documenten ter zake van een geboorte,
afkomstig uit een land (zoals ook in casu) waarin bij het geboortenregister "s
de door <fe aa/igever ver5/reA:/e gegeve/w worc/en opge/iowe/i zo/ttfer üVze

/g/ w(/ze te ven/i£re/!, ooA: mV/ afe rfeze aang(^e ^er^/yare/i na a"

Art. 1 aanhef sub c RWN. Over het algemeen zal dit de biologische moeder van het kind zijn. Men
mag ervan uitgaan dat de wetgever met deze bepaling het biologische moederschap heeft bedoeld. Maar
stel, een ongehuwde Italiaanse vrouw is bereid tot de zwangerschap van een bij haar ingebrachte,
bevruchte eicel van een vrouw met de Nederlandse nationaliteit. De biologische moeder is de
Nederlandse, de vrouw die het kind ter wereld heeft gebracht, is de Italiaanse. Heeft het kind via
moederszijde nu de Italiaanse of de Nederlandse nationaliteit? Volgens de woordelijke betekenis van art.
1 aanhef sub c RWN heeft het kind niet de Nederlandse nationaliteit verworven. Indien het kind zal
opgroeien bij zijn biologische, Nederlandse wensmoeder (of ouders) en de Italiaanse draagmoeder,
buiten zwangerschap en bevalling, geen binding heeft met het kind is dit echter een onwenselijke
wnsequentie. Of is in een dergelijk geval het compromis dat het kind via moederszijde zowel de
Italiaanse als Nederlandse nationaliteit verwerft, geboden? Vgl. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar,
Moederschap en eiceldonatie in rechtsvergelijkend perspectief, FJR 1994, p. 182-186.

Zie Zilverentant, B&R 1994, p. 112-115 en 141-145.
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"*" De vraag hoe betrouwbaar in een bepaald land het bevolkingsre-
gister functioneert, is soms een heikel punt.*" In crisisgebieden, waar bijvoor-
beeld (burger)oorlog heerst, is het zeer wel denkbaar dat de uitoefening van een
overheidsfunctie zoals het bijhouden van een bevolkingsregister niet (langer)
mogelijk is. Onder zodanige omstandigheden is het door de Rijkswet op het
Nederlanderschap verlangde bewijs van, bijvoorbeeld, het moederschap moeilijk te
leveren door de betrokkene(n) en is van een poging door deze(n) door rechterlijke
instanties niet eenvoudig het waarheidsgehalte te schatten.

Maar met het bewijs omtrent het moederschap is men er soms nog niet. In een
zaak waarin de verzoeker heeft aangeboden zijn biologische afstamming van een
vrouw die op grond van artikel 27 lid 2 RWN voor hem een optie had uitgebracht,
te bewijzen door een DNA-test, overweegt de rechtbank: "£>e recn/ftanA: gaaf
voorfoy aa/i nef aan£od va/i een DM4-/etf o/ndaf A/erc/oor moge/Z/A: we/ to« worde/i
va^/^w/e/a" ato verzoeArer een A;/nd w van de beweerde moeder maar daarw/7 m«f•
ton 6///A;en da/ verzoeArer fen r//de van de opf/e yonger waj dan 75 yaar en o/ige-
nwwd en n/er ge/iwwd gewe«/. "•"

De onderhavige casus is wederom een zaak waarin sprake is van in het buitenland
ter staving van een aldaar voorgevallen rechtsfeit opgemaakt (authentiek) bewijsma-
teriaal. Uit de beschikking blijkt niet dat legalisatie daarvan had plaatsgevon-
den.""

De beweerde afstamming moest i.e. worden bewezen door overlegging van twee
copießn van de geboorte-aangifte. Ten aanzien van deze copieen komt de rechtbank
evenwel tot de conclusie dat het copieen betreft uit twee onderscheidenlijke geboor-
tenregister. Het is echter frappant dat de rechtbank, hoewel de onderhavige
beschikking is gewezen nä de direct hiervoor besproken casus*" nog steeds de
bewijskracht van de uittreksels uit het vreemde geboortenregister afrneet aan de
bewijskracht van "n/>r /e /ande. f j , opgemaaAr/e geftoorre-aArren","" en
concludeert dat de bewijskracht van het Ghanese geboorte-uittreksel niet gelijk is

" ' Rb. 's-Gravcnhagc 26.06.1991, rkstnr. 90.5764, B&R 1994. p. 144. Zie ook dc circulaire d.d.
17.11.1993 ^ f l /«a / /> «i »rn/!oa/»> win frw'rm/a/M&f ivwi/iifutt^n fcrtr«#im<fe rff 5faa/ van ^ n o i « ,
B&R 1994, p. 57 en 58.
"* Een punt waarmee in familierechtelijke zaken ook het Gemecnschappelijk Hof van Justitie van de
Ncdcrlandse Antillen en Aruba incidenteel wordt geconfrontcerd. Zie Gem. Hof 09.02.1993, Justicii
1994, p. 159 (inzakc ccn crkenning).
«" Rb. 's-Gravenhage 20.03.1991, rkstnr. 90.5770, B&R 1994, p. 143. Ook in deze zaak vond de
rechtbank de overgelegdc gcboorte-akten (drie in totaal) niet overtuigend genoeg om afdoende bewijs K
leveren (van vcrzockers geboortedatum en het moederschap van de opterende vrouw).
•** Lcgalisatie is overigens slechts noodzakelijk indien men de documenten als bewijs aan de over-
heidsadministratie wil overlcggen, voor overlegging in een gerechtelijke procedure is lcgalisatie n**
nodig.
•*• HR 31.01.1992, NJ 1993. nr. 261 (par. 3.3.4.2.2).
*° Zie art. 1:26 en 1:27 BW.
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aan de bewijskracht van een uittreksel uit een Nederlands geboortenregister.*'
Als de conclusie van de rechtbank (dat de verzoekster geen biologische dochter is
van de opterende vrouw) al juist is, is zij, naar mijn mening, niettemin via de
verkeerde weg tot stand gekomen. Het uit het buitenland afkomstige bewijsmateri-
aal dient te worden beoordeeld volgens de bewijskracht die het bewijs volgens het
buitenlandse rechtssysteem heeft, zo is gebleken in de direct hiervoor besproken
casus. De volgende bewijsrechtelijke stap die de rechtbank alsdan had moeten
zetten, was het beoordelen van het tegenbewijs, dat in het proces-verbaal van de
Vreemdelingendienst besloten lag.*"

Een curieus gegeven in deze zaak is dat noch bij de gemeente Amsterdam, noch
bij het ministerie van Justitie bescheiden inzake de optie zijn te achterhalen, terwijl
door de Dienst Vreemdelingenpolitie wel aangaande die onvindbare optie een
proces-verbaal is opgemaakt. De beschikking van de rechtbank lezend, rijst de
nieuwsgierigheid naar de aanleiding tot het opmaken van het bewuste proces-
verbaal. Was er een opsporingsonderzoek gaande naar frauduleuze opties? Maar
dan komt het nogal onlogisch voor dat de overheden te Amsterdam en te Den Haag
stelden niet te beschikken over enig spoor van bewijs dät de gepretendeerde moeder
de optieverklaring zou hebben afgelegd.

Een en ander doet de vraag rijzen naar het bestaan van een verplichting aan de
kant van de overheid om haar ter beschikking staande gegeven die betrekking
hebben op een zaak die in behandeling is in een "ze//s/an*//ge varfrfe////!g5pr0ce</u-
re" aan de rechtbank over te leggen. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat deze uit het
administratief procesrecht bekende plicht®" ook geldt in Nederlanderschapsacties.

Ter afsluiting kan over het bewijsrechtelijk patroon in deze zaak worden gesteld
dat wederom blijkt dat de bewijslast voor de verwerving bij de betrokkene berust.
Enerzijds overtuigt het materiaal dat de verzoekster aanbrengt de rechtbank niet,
anderzijds beschikt de Staat door het proces-verbaal over voldoende bewijsmateriaal
om te voldoen aan de "/w""^"^ ftewi/sfasf" dat de verzoekster niet het Nederlan-
derschap heeft verworven.

*' Rb. 's-Gravenhage 23.12.1992, rkstnr. 92.5551, B&R 1994, p. 143, betreft eveneens een zaak
waann de verzoekster authentieke geboorte-akten uit Ghana overlegt. Op verzoek van de Staat wordt de
zaak aangehouden "/enei/ufe re doen onaWzodten o/de //i/ioua" van <fe geftoorfeaAr/en overemrtem/ m«r
de >v«*W(/Wi«d. wan/ rfe fega/tfarie door de Afeder/andlre a/ntasiarf? gee/? a//een /naar aan rfa/ /ief
(focwnen/ au/nenrieJfc 15." Uit het ingestelde onderzoek komt geen informatie voort die aanleiding geeft
de betrouwbaarheid van de in de akte gestelde gegevens te betwijfelen. De rechtbank stelt i.e. het
verwerven van het Nederlanderschap wegens optie o.g.v. art. 27 lid 2 RWN door de in de geboorte-
ataen genoemde kinderen vast.
Betreffende de bewijsstukken aangaande een in Ghana (al dan niet) gesloten huwelijk: ARRS 25.07-
^984, NlPR 1986, nr. 391.

Wat betreft de bewijsmiddelen "buitenlandse authentieke akte" versus "in Nederland opgemaakt
Proces-verbaaT lijkt deze zaak veel op HR 15.07.1985, NJ 1985, nr. 854 (par. 3.3.3.2.4).

Zie Bolt, losbl. uitgave bestuursprocesrecht, B3 7.2 ad 1.
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. J ,/uräpria/e/i//e categor/e 5 : 5eroep op feAoi«/ va/i

Er resteren derhalve negentien beschikkingen waarin de verzoeker op het standpunt
staat dat hij niet aan een verliesbepaling inzake het Nederlanderschap heeft voldaan
en waarin tevens bewijsrechtelijke aspecten aan de orde zijn.

Op twee uitzonderingen na gaat het in deze negentien gevallen om de toepassing
van de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en
Suriname. Net als in de voormalige beklagprocedure op grond van de Vreemdelin-
genwet (zie par. 3.3.3.4) spant daarbij artikel 5 lid 2 TOS de kroon. In twaalf
beschikkingen is namelijk artikel 5 lid 2 TOS aan de orde.®** In de vijf andere
zaken staat eenmaal de toepassing van artikel 3 TOS**' en viermaal de toepassing
van artikel 5 lid 1*** ter beoordeling van de rechtbank. Bij een beperkt aantal
zaken blijkt overigens dat sprake is van rechterlijke toetsing van meer dan een
artikel uit de Toescheidingsovereenkomst op grond waarvan het verlies van de
Nedcrlandse nationaliteit zou hebben kunnen plaatsvinden. Van de negentien
beschikkingen worden in het navolgende twaalf beschikkingen besproken, waarbij
in de bespreking de nadruk is gelegd op de vraag naar de bewijslastverdeling.**'

Uit de in de paragrafen 3.3.2.2, 3.3.3.3 en 3.3.3.4 weergegeven jurisprudentie is
gebleken dat de door Van Sasse van Ysselt en door De Groot/Tratnik gestelde regel
waarin de bewijslast voor het verlies van het Nederlanderschap wordt geplaatst bij
de overheidsadministratie ondersteuning vindt in de rechtspraak van de Hoge Raad.

"** Rb. 's-Gravenhage 15.07.1987, rkstnr. 86.2117; Rb. 's-Gravenhage 25.11.1987. rkstnr. 87.5536;
Rb. 's-Gravenhagc 10.02.1988, rkstnr. 87.5387 (= HR 4 novcmbcr 1988, NJ 1989, nr. 100, m.nt.
WHH); Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988. rkstnr. 87.5416; Rb. 's-Gravenhagc 27.04.1988. rkstnr.
87.5870; Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5871; Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr
87.5964; Rb. 's-Gravenhage 29.06.1988, rkstnr. 87.5994; Rb. "s-Gravenhage 29.06.1988, rkstnr.
87.6118; Rb. 's-Gravcnhagc 29.06.1988, rkstnr. 87.6119; Rb. 's-Gravcnhagc 09.11.1988, rkstnr.
88.5098; HR 07.04.1989. NJ 1990. nr. 791. m.nt. GRdG.
•*» Rb. 's-Gravenhagc 27.03.1991, RV 1991, nr. 45, m.nt. HAA.
"* Rb. 's-Gravcnhagc 09.11.1988. rkstnr. 88.5295; HR 14.02.1992. NJ 1993, nr. 262, m.nt. GRdG;
HR 04.12.1992, rkstnr. 8058 (nict gcpublicecrd); HR 28.10.1994, rkstnr. 8487 (nict gepubli-
ccerd/«Rb. 's-Gravcnhage 23.02.1994. rkstnr. 93.5866).
•*' Dc zcvcn beschikkingen die nict worden besproken, hebben op 6en beschikking (HR 28.10.1994,
rkstnr. 8487 (nict gcpublicecrd/= Rb. 's-Gravenhage 23.02.1994, rkstnr. 93.5866) na alle betrekking op
art. 5 lid 2 TOS. In het bijzondcr vanwege het aantal beschikkingen waarin art. 5 lid 2 TOS aan de
orde is. heb ik gemeend daaruit een representaticve keuzc te moetcn maken. Het zou mijns inziens
weinig zinvol zijn alle twaalf beschikkingen inzake art. 5 lid 2 te bespreken. Niet worden behandekl:
Rb. 's-Gravcnhage 25.11.1987. rkstnr. 87.5536; Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5870; Rb
•s-Gravcnhage 27.04.1988. rkstnr. 87.5871; Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5964; Rb. >
Gravcnhagc 29.06.1988. rkstnr. 87.5994; Rb. 's-Gravenhagc 29.06.1988. rkstnr. 87.6119. In alle
ondcrhavige zes beschikkingen is net vcrzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap van <fc
betrokkenc afgewezen. In vier uitspraken is dit resultaat het gevolg van onvoldoende bewijslevering
door dc verzoeker, dc twee overigc zaken hebben een aan HR 07.04.1989. NJ 1990, nr. 791, mot-
GRdG (zie par. 3.3.4.4.6) identieke casuspositie.
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Verder is uit de desbetreffende paragrafen gebleken dat indien de overheid erin
slaagt haar standpunt dat de klager zijn Nederlanderschap heeft verloren te
onderbouwen met voldoende bewijs, de klager door middel van het leveren van
tegenbewijs het behoud van zijn Nederlandse nationaliteit kan aantonen. In de
tweede tussenevaluatie is dienaangaande geconcludeerd dat het tegenbewijs van de
klager aannemelijk kan worden genoemd indien de stelling(en) van de klager niet
strijdig is (zijn) met het materiaal uit het dossier, de klager voor zijn Stelling
ondersteunend bewijsmateriaal (hoe summier ook) overlegt en de overheid geen
tegenbewijs tegen de stelling(en) van de klager levert.

3.3.4.3.1 Rb. 's-Gravenhage 29 januari 1992

Ca/. ß. «/wpr. V///. Gutafojc/rryvz/ig. JEtewi/j (va/i m?/-v?rwerv<>i£j van
/uzrio/uz///«/? /jgf /ue/ £(/' aV verzoftter. roevw/zi/ig van /»*

De verzoeker in de onderhavige zaak*** is in 1951 in Suriname geboren als wettig
kind en verwerft bij zijn geboorte de Nederlandse nationaliteit. In 1953 verhuist hij
met zijn inmiddels hertrouwde moeder en haar tweede echtgenoot naar Indonesie.
Tot 1984 blijft de verzoeker woonachtig in Indonesien In dat jaar vertrekt de
verzoeker naar Nederland, waar hij bij aankomst in het bezit is van een Indonesisch
paspoort. In dit paspoort voert de verzoeker niet de familienaam van zijn wettige
vader, maar de achternaam van zijn stiefvader.*™ In februari 1987 dient de
verzoeker bij de rechtbank in Den Haag een verzoek tot vaststelling van zijn
Nederlanderschap in. Of de verzoeker vanwege de Nederlandse overheid nationali-
teitsrechtelijke of verblijfsrechtelijke problemen ondervindt, vermeldt de einduit-
spraak niet. Wat voor de verzoeker aanleiding is geweest om de vaststellingsproce-
dure aan te vangen, blijft, als er al een van overheidswege veroorzaakte aanleiding

** Rb. 's-Gravenhage 29.01.1992, rkstnr. 87.5178. Vgl. Zilverentant, B&R 1994, p. 115.
** Wegens het feit dat de verzoeker geboortig is in Suriname wijdt de rechtbank aan het begin van haargg
beschikking aandacht aan art. 3 TOS. De rechtbank overweegt: "f. Jrfa/ Ay, n« Ay op 25
W 5«nnaffic verfc/ee/ /naar in g p

/ifei'r Aee/r verJtrsgen." Deze toetsing van art. 3 TOS betekent echter dat de rechtbank ervan
uitgaat dat de verzoeker op 25.11.1975 in het bezit is van het Nederlanderschap. Voor iemand die in
het bezit is van de Indonesische nationaliteit heeft de Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en
Suriname namelijk geen nationaliteitsrechtelijke gevolgen. Uit dit alles volgt dan dat de rechtbank er
tevens vanuit gaat dat de verzoeker niet als minderjarige tot Indonesier is (mede)genaturaliseerd. Indien
van Nederlandse nationaliteit is de verzoeker immers meerderjarig geworden door het bereiken van dc
21-jarige leeftijd in 1972.
"° Niet in de beschikking, maar bij Zilverentant, B&R 1994, p. 115, wordt m.b.t. tot verdere gegevens
uit dit paspoort nog opgemerkt dat niet de juiste geboorteplaats van de verzoeker was vermeid, maar
een plaats in Indonesie. Toch Staat, ondanks de andere naam en andere geboorteplaats, vast dat het in
dit geval om den persoon gaat.
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is, hierdoor ongewis. Op het verzoek volgt eerst in 1992 een einduitspraak. Tijdens
de procedure zijn er drie zittingen geweest: respectievelijk op 29.04.1987,
20.01.1988 en 13.11.1991.

Ook in deze zaak is de Staat door de rechtbank opgeroepen als belanghebbende
en op twee van de drie terechtztttingen is een vertegenwoordiger van het ministerie
van Justitie aanwezig geweest. De Staat neemt het standpunt in dat "for /<?// da/
vwzoeArer /n ne/ £ez/f w van een 7^/on«wcA paspoor/ C. ^ er op WJ/S/ aa/ de
verzoejfcer de /m/o/i««c/ie na/Zo/uz/zte/r zow dünnen Äfften verfcregen waardoor /»(/
de yv«</«r/a/u&f nar7ona/7re/f neey? v^r/ore«." Ter zake van dit standpunt merkt de
rechtbank evenwel ogenblikkelijk op: "De Sfaar nee/r ec/j/er gee« rfzi&fe/i Arwnne/!
over/eg/?e/i waar«/r dz7 zou Awnnen W//A:en." Het is overigens in de onderhavige
zaak een opmerkelijk feit dat de Staat niet een op enige wettelijke bepaling, hetzij
de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap uit 1892, hetzij de Rijkswet
op het Nederlanderschap of zelfs de Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland
en Suriname,"' toegespitste verliesgrond aangeeft en wellicht niet eens /fca/i
geven.

Bij tussenbeschikking van 25.11.1987 houdt de rechtbank de verdere behandeling
aan "fene/nde verzoeA:er z'/i de ge/ege/i/je/rf re rfi/fe/i /wrfere z/i/z'c/z/z>ige/i /e ver^c/ja/-
/en om/rem rfe vraa/? o/ A(/ de /nrfone^wcÄe na//ona//re/r Äee/r verArregen e« zo ya,
wanneer en op we/A:e w(/ze." Eerst op 24.02.1989 legt de verzoeker aan de
rechtbank over "ee/i verA:/ar//i^ van a"e Ca/na/ va/i /f«/«Z?a/ //i a"e 5/arf van Art
/weerfe n/veaw PeAranftarw rfrf. 77y'anuan 7959 f. j , weü/fee verfc/aring /n/iou</r,
rfa/ n// /too// nee/^ geopreera" voor rfe 7na"one5wc/ie Rariona/zte/f."

Tussentijds is op de mondelinge behandeling d.d. 20.01.1988 de verzoeker, zoals
de beschikking dat noemt, "ver/ioord" en is de Staat eveneens een bewijsopdracht
verstrekt. De behandeling wordt voor onbepaalde tijd geschorst "om ner A//n/sfen>
van 7M5//7/e /n rfe ge/egenne/d re ^re//en v/a ner Af/mster/e va/i ß«//en/and^e Za/r̂ n
w 7ndonej/e /n//cnfj'ngen /n /e vv/nnen o/n/renf de even/«e/e 7ndonemcne na//o/w//-
fe/r van verzoeArer."

Met betrekking tot de verdeling van de bewijslast legt de officier van Justitie in
zijn gedurende de procedure genomen conclusies de bewijslast voor het bezit van
het Nederlanderschap bij de verzoeker. Naar aanleiding van de onderscheidenlijke
feiten dat de verzoeker in het bezit is van een Indonesisch paspoort, op het bewijs
van onvermogen bij de onderhavige procedure heeft laten aantekenen dat hij van
Indonesische nationaliteit is en dat hij in het Indonesische paspoort is vermeid met
de familienaam van zijn oorspronkelijk uit Indonesie afkomstige stiefvader, stelt de
officier in de tussenconclusie d.d. 11.11.1987, dat "de moge/jyitne/d n/ef w
/en da/ verjoeA'er door na/Mra/war/e, gepaard mer o/ gevo/gd door
de 7ndonejf/5cne na/iona/ire/r neey^ verAregen. een moge///jtne/d weÄte, ge/er op

*" De verzoeker valt immcrs onder degenen die rechten hebben kunnen onilcnen aan art. S leden 1 en 2
TOS.
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verWzyyjdzfur va« verzoeArer ozy zzyn mo^er en jtt>/varf?r /n 7ndone.jze",
w. (. / Op grond va/t A« wrenjfraan</^ w Ae/

va« oorrf^Z da/ verzoefcer zzyn j/e/7z/i£ dar Azy de N^^r/a/i</je nar/ona/i-
/«7 <Vzz7 "'*'. a/'Aa/w onvo/doende Aeey? ftewez^n o/ aann^mWi/A: g^maöA/." In de
cindconclusie zet het OM deze lijn voort. De officier verwijst naar de voorafgaande
tussenconclusie en handhaaft hetgeen daarin is gesteld. Daaraan wordt toegevoegd:
"OpmerAr/ng verdz>/i/ we/ da/ de ra^isman van verzoe/ter /er /erecA/zzz/zng Aeey?
fte/oogd <ÄI/ z{//ierzzyYfa a/ /« m Ae/ werfe « ^«r^W om aa/j r? /o«en da/ verzodfcer a"?

/utfio/ia/ite/r tez/r, en da/ Ae/ /Aanj de 5/aa/ der A/leder/anden w d/>
aa/igeve« waarom verzoeArer /i/>/ van yVeder/and^e naft'o/ia///?// w. D/7

ita/i m>/ worden onder^cAreven. 1//7 de op 77 novem^er 7987 genome«
vo/g/ da/ verzoeiter er naar Ae/ oordee/ van Ae/ OpenZ>aar A//'nw/er/e n/e/

w ^e^/aagd w aan/ieme/(/ifc /e maiten da/ A/y de Neder/ana^e na//ona//7e/7 ftez/7. Ay
rfi> 5/and van zaiten n« / er op de A/eder/andse overAe/d geen p//cA/ om nog eens
aan/jeme///it /e moiten da/ verzoeiter, d/e Ae/ /egendee/ oeweer/, onge/z/A; Aeey?."

Bij deze visie op de bewijslastverdeling sluit de Staat aan. In de beschikking
wordt dienaangaande vermeld: "De 5/aa/ 5/e// z/cA evenwe/ op Ae/ rfandpun/ da/ Ae/

van een 7ndone^/5cA paspoor/ een zada/iz'ge aa/iw(/z/ng w da/ verzoeA:er de
na//ona///ez7 oez/7, da/ verzoefcer n« d/en/ /e öewzyzen da/ Azy n/e/ de
na/7ona/z/ez7 Aee/? geA:regen."

Desalniettemin oordeelt de rechtbank daarentegen dat het bezit van het Indonesi-
sche paspoort "n/e/ vo/doende f/̂  om aan /e nemen da/ verzoe&er, d/e oor5pronA:e-
/(/* van TVeder/andi'e /ia//ona/(7e(7 w, d/e ft// z//n verAoor /er /erecA/z////ng van 20

7989 een dw/de///A:e verfc/ar/ng*^ A:on geven voor Ae/ bez// van d// pa^-
en d/e -reeds W//ia dr/eyaar ge/eden- de f. j verAr/ar/ng Aee/? overge/egd

rfa/ A/y n/m/ner geop/eerd*" Aeey? voor de 7ndone^wcAe na/zona//7ez7, geacA/ moe/
worden zzyn A'eder/and^e na//ona///e/7 /e Aeoften ver/oren /enzzy Azy A:an ftewzyzen da/
A// n/e/ de 7ndone5Z5cAe na//ona///e// Aeey? verArregen. De om5/and/gAe/d da/

/n de "verAr/ar/ng om/ren/ znAro/nen en vermögen" dd. 5/eoruar/ 7987
aangegeven van de 7ndones/.scAe na/zona/z7e// /e zzyn £an A/er n/e/ aan ay^oen.

In de beschikking of de bijbehorende conclusies wordt omtrent deze verklaring geen verdere
üifonnatie gevonden.
™ De Indonesische nationaliteitswetgeving kent twee situaties waarin iemand een optie op de Ind.
nationaliteit kan afleggen. Geen van beide situaties lijken voor de verzoeker toepasselijk. Er bestaat een
optiemogelijkheid voor vrouwen die huwen met een Indonesisch Staatsbürger (art. 7 Wet no. 62 van het
jaar 1958 betreffende het staatsburgerschap van de Republiek Indonesia) en er bestaat een optiemoge-
lijkheid om na eerder verlies van de Indonesische nationaliteit deze nationaliteit door middel van een
verklaring weer te herkrijgen (art. 18 Wet no. 62 etc.).
De bovenvermelde mogelijkheden betreffen beide een optie in de eigenlijke zin van het woord. Een
optie is een eenzijdige rechtshandeling en betreft het afleggen van een verklaring dat men in het bezit
wenst te komen van een bepaalde nationaliteit (vgl. De Groot, MR 1994, p. 212). De Ind. nationali-
teitswet is afgedrukt bij De Haas-Engel, p. 405-418.

227



w de 5fcuz/ onda/ifa Ae/ door Aem 6/y orie/ va/i 5/e6ruar/ 7955 ge5/ar/e o/ider-
daar/uias/ gee« enA:e/ S/MA: Aee// A:wmie/i prodwcere/i /er o/iders/ew/H/ig va/i z//)j

.s/e///>jg da/ verzoeter door /ifl/«ra/wa//e** de /ndo/ies/scAe ra/zo/w/Z/e// Aee/r
verA:regen, « w rfeze procedure /izef vo/doe/ide vas/ Arom /̂i /e 5/aan du/ verzoeArer <fe
^eder/a/idje na//o/uz///e// Aee/? ver/ore/i, f. j . " De rechtbank stelt vervolgens het
Nederlanderschap van de verzoeker vast en vermeldt daarbij uitdrukkelijk zowel de
oorspronkelijke (geboorte)naam als de Indonesische naam van de verzoeker.

Het eerste dat opvalt aan de onderhavige procedure is dat deze ruim vijf jaar heeft
geduurd. Algemeen zal worden toegegeven dat dit voor een vaststelling in rechte
van een nationaliteit onwenselijk lang is. De tweede opmerking die naar aanleiding
van deze zaak moet worden gemaakt, is dat het een verontrustend feit is te noemen
dat in de loop van het geding het beweerdelijk verlies van het Nederlanderschap
niet, noch van de kant van de Staat, noch door het openbaar ministerie, nader
wordt geconcretiseerd in een bepaalde verliesgrond met de daarvoor benodigde
feiten. Met andere woorden: in de onderhavige procedure blijft volledig in het
luchtledige hangen aan welke verliesbepaling voor het Nederlanderschap de
verzoeker volgens de Nederlandse overheid zou hebben voldaan. Indachtig dit
luchtledige waarin het beweerdelijk verlies zieh kennelijk bevindt, mag voor de
fundering van de niet-geidentifieeerde verliesbepaling op rechtens relevante
feitelijke omstandigheden het ergste worden gevreesd. Wat dit betreft, rest slechts
de constatering dat de Staat niet voldoet aan de "pr//na/re öevv(/j/asr" voor het
verlies.

Een normale gang van zaken zou zijn dat eerst een verliesbepaling wordt
getraeeerd en dat vervolgens dient te worden geoordeeld of voor het zieh hebben
gerealiseerd van de verliesgrond voldoende bewijs voor handen is. Net als in Rb.
's-Gravenhage 27.03.1991 (par. 3.3.4.4.7) geeft de onderhavige gang van zaken
het onaangename gevoel dat van overheidswege de standpuntbepaling inzake het
verlies van het Nederlanderschap in een enkel geval zorgvuldiger dient te worden
onderbouwd. Het in het luchtledige uitgaan van verlies van het Nederlanderschap,
zoals dat in de onderhavige casus en in Rb. 's-Gravenhage 27.03.1991 (par.
3.3.4.4.7) is gebeurd, dient te worden beschouwd als een vorm van onzorgvuldig
bestuur.

*" (Zelfstandigc) naturalisatic is naar Indonesisch nationaliteitsrecht in bcginsel slechts mogelijk na het
bereiken van de leeftijd van 21 jaar. (art. 5 Wet no. 62 van het jaar 1962 betreffende het staatsburgcr-
schap van de Republiek Indonesie). Om redenen van Staatsbelang of wegens het zieh verdienstelijk
hebben gemaakt. kan van die lceftijdsgrcns worden afgeweken (art. 6 Wet no. 62 etc.). Vgl. De Haas-
Engel, p. 407-409. Als gezegd (voetnoot 869), gezien de toetsing van art. 3 TOS sluit de rechtbank
evenruele mede-naturalisatie als minderjarige kennelijk uit.
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I/I to

Een volgend opmerkelijk feit in de beschikking is het in zijn geheel achterwege
blijven, ook in de conclusies van het OM en in hetgeen de Staat te berde brengt,
van enig onderzoek naar het Indonesische nationaliteitsrecht. Terwijl in dat recht
loch de verwervingsgrond moet zijn te vinden, die, indien voorgevallen, tot verlies
van het Nederlanderschap heeft geleid. Mijns inziens dient bij een geval van verlies
van het Nederlanderschap als gevolg van het verwerven van een vreemde nationali-
teit, de regelgeving inzake die vreemde nationaliteit het primaire uitgangspunt van
de rechter te zijn. Pas na beoordeling van de wijze van verwerving van de vreemde
nationaliteit kan de reflectie daarvan op het bezit van het Nederlanderschap worden
beoordeeld. In paragraaf 3.3.3.2.2 is reeds vermeid dat het vaststellen van het bezit
van een vreemde nationaliteit geschiedt aan de hand van het vreemde recht, daarbij
inbegrepen het vreemde (materiele) bewijsrecht.

Voor de onderhavige zaak leidt de bovenstaande opmerking tot de gevolgtrekking
dat i.e. de eigenlijke vraag niet eens zozeer is of de verzoeker de Indonesische
nationaliteit bezit, dan wel dat de vraag centraal behoort te staan of de eventuele
verwerving van die nationaliteit het verlies van het Nederlanderschap tot gevolg
heeft gehad. Alleen de constatering dat de verzoeker de Indonesische nationaliteit
heeft, is niet voldoende en zonder meer onvolledig voor de beslissing omtrent het
verlies van het Nederlanderschap. Met de enkele constatering van het bezit Staat
immers de verwervingsgrond van de Indonesische nationaliteit nog niet vast. De
verwervingsgrond moet eerst worden vastgesteld om te kunnen constateren of het
een grond betreft die tot verlies van het Nederlanderschap leidt. Het bezit van het
Indonesische paspoort is derhalve op zieh beschouwd geen reele grond om aan te
nemen dat de verzoeker zijn Nederlanderschap heeft verloren. Het bezit van een
vreemd paspoort is immers geen verliesgrond voor het Nederlanderschap.

Procesrechtelijk beschouwd, is de passieve opstelling van de rechtbank ten
aanzien van de feiten in deze procedure een ander opmerkelijk fenomeen. Geheel in
stijl met de handelwijze in de civiele rechtspraak, maar daarmee voorbijgaand aan
het bestuursrechtelijke karakter van het nationaliteitsrecht, steh de rechter geen
eigen onderzoek naar de feiten in. De rechtbank noch het openbaar ministerie
stellen zieh met betrekking tot de bewijsvergaring actief op.

In bewijsrechtelijk opzicht volgt de rechtbank bij het oordeel of het bezit van
Nederlanderschap voor de verzoeker verloren is gegaan de reeds eerder bij
Nederlanderschapsacties gevolgde weg. De co/z/mMerwgsrege/ doet ook in de
onderhavige zaak opgeld.*" Immers, ook uit deze zaak blijkt dat pas van verlies
van het Nederlanderschap kan worden gesproken indien bewezen*™ is dat een
verliesgrond voor het Nederlanderschap zieh heeft voorgedaan. AI wordt de
verzoeker wel gevraagd inlichtingen te verschaffen, de bewijslast van het niet-

Komt de verliesgrond niet vast te staan, dan dient te worden uitgegaan van het voortduren van het
« van het Nederlanderschap.
De rechtbank spreekt van: "ir nie/ w/doe/ttte VOM fawwi fe rtoo/T.
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voorgevallen zijn van een verliesgrond wordt (in het perspectief van de oudere
rechtspraak: terecht) niet bij de verzoeker geplaatst. Dankzij de werking van de
co/j/m«ermg5/7r«wmpr/> dient het Nederlanderschap van de verzoeker te worden
vastgesteld.

Dit alles betekent dat in wezen de Staat, of het OM (indien dit incidenteel
overgaat tot onderzoek van de feiten), het bewijs van het verlies dient te leveren.
Het OM dat vaststelltng van verzoekers Nederlanderschap afwijst omdat de officier
het "zeer we/ aa/!/i?mi/{/&" acht dat de verzoeker aan een verliesbepaling van die
nationaliteit heeft voldaan, verdient voor die opmerking een dikke onvoldoende.

3.3.4.3.2 HR 28 Oktober 1994

fl. uf'ttpr. /X. Cararfejc/inyW/ig. fievw/y van ee/i o/tfz'e. V£#7i/£/{g(/ig va/i
en terugvenw/z/ng.

In deze zaak*"" Staat centraal de vraag of verlies van het iVerfertanriersctap »
ingetreden wegens een op grond van artikel 3 Overeenkomst betreffende de
Toescheiding van Staatsbürgers tussen Nederland en Indonesie al dan niet afgelegde
optie voor de Indonesische nationaliteit. De Staat is bij de mondelinge behandeling
(op 26.05.1993) van het verzoekschrift vertegenwoordigd door een ambtenaar van
het ministerie van Justitie. De officier van Justitie wijst in de conclusie het verzoek
af.

De verzoekster, geboren in 1929, heeft bij haar geboorte (in Indonesie) het
Nederlanderschap venvorven. E6n van de Stellingen van de nog immer in Indonesia
woonachtige verzoekster luidt, dat zij nimmer heeft geopteerd (mondeling noch
schriftelijk)*™ voor de Indonesische nationaliteit. Dienaangaande stelt zij in haar
verzoekschrift aan de rechtbank te vermoeden dat in 1951 haar toenmalige werkge-
ver (verzoekster werkte als administratieve kracht bij het Indonesische leger)"*
voor haar heeft geopteerd, "zodaf z(/ W/ Aem weritzaa/n zo« fcawien Wyv«i,

•" HR 28.10.1994, RvdW 1994, nr. 216.
•"Art. 12 TOI, de uitvocringsbcpaling voor het docn van verkiezing of vcrwcrping van hctzij *
Indonesische, hctzij de Ncderlandsc nationaliteit, spreekt van "vrritfari/igm itwinrn worrfwi o/fcWfgd </
M W / « I fofgejondwt". Dit betekent dat de optieverklaring mondeling dan wel schriftelijk kon worden
gedaan.
"* Hetgeen op zieh het verlies van het Nederlanderschap op grond van art. 7 sub 4 Wet Ned. 1892
heeft betckend. Maar door het KB van 28.12.1951. Stb. 603, herkreeg de verzoekster (met ingang vin
de dag van haar indiensttreding) haar Nederlanderschap. Op 16.11.1951, het moment dat dc verzoekster
de (bcwcerdelijkc) optic voor de Indonesische nationaliteit deed, bezat de verzoekster derhalve niet bet
Nederlanderschap. Slechts achteraf kan worden gereconstrueerd dat zij het door het KB van 28.12.1951
met terugwerkende kracht herkregen Nederlanderschap op 16.11.1951 door het doen van de (beweerde-
lijkc) optie (evenrucel) heeft verloren. Zic De Haas-Engel, p. 129.
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in A«

aa/igez/en zy a/u/m air v/w/mfe/Zng* 7ndone.«e' op 25 rf^c^m^er </;>/ufc /e verta-
ten. " In aansluiting op haar Stelling nimmer te hebben geopteerd voor de Indonesi-
sche nationaliteit stelt de verzoekster dat zij derhalve nimmer haar handtekening
onder een optieverklaring heeft geplaatst.

Blijkens de beschikking van de rechtbank legt de verzoekster ter ondersteuning
van haar Stelling onder meer over: "- een (i/ecA/ /eesöarej cop/e va/i « n 5«ra/
7/0/0/0^**" dtf. 76 rtovemter 7957 no. 559/7957;
- een cop/e van een /Veder/a/idye verra//ng van een jcnrj^e///ite verit/ar/ng, no.

559/7957, opgenuwA:/ /e 5ura£a/a op 76 nove/nfter 7957 en on^erre/tenrf door de
Cne/ de bureau van ne/ /andgerecn/ (/?. A/oena/n/nad /Im/n) na/nenj de //oo/tf
La/idrecn/er /e 5ura/Ki/a A/r. 7?. Soepar/o, /nAowdende da/ fverzoefcy/erj op 76
aovem^er 7957 vr(/w/7//g ver£Zaa/7 voor ne/ 7ndone^wcn 5/aawo«rger^cnap verit/aarf
re op/eren en aVz/ d/e verAr/ar/ng way ge/eitend door (de verzoe/fcj/erj. "**'

De Staat neemt bij monde van de vertegenwoordiger van het ministerie van
lustitie met betrekking tot de vermeend op 16.11.1951 gedane optie het volgende
itandpunt in: "( J « de 5/aa/ van men/ng da/ fverzoefo/er; d»/(/dj rec/itege/d/g
•tef/? ^eop/eerd. 77e/ overge/egde exemp/aar*" van de verfc/arw^ w een M/7/reJt.se/
n̂ geen cop/e van de origi/te/e verWar/'/ig. //e/ on/öreA:en van de /iand/eA:en/ng op

d/f «///re/^e/ vw7 n/e/ zeigen da/ ne/ or/^/nee/ n/e/ « ge/e/:end en ooA: over/gen^ w
<te verWanng naar ne/ oordee/ van de 5/aa/ d«/de///A:."

Het zal inmiddels duidelijk zijn dat het originele document waarop de eventuele
optie schriftelijk is vastgelegd niet aanwezig is, noch dat daarvan een copie ter
beschikking is.

Om toch het originele optieformulier boven water te krijgen, of tenminste
daarvan een copie te kunnen overleggen, vraagt de raadsman van verzoekster
schriftelijk op 22.06.1993 aanhouding van de zaak, opdat hij bij de landrechter te
Surabaya "een cop/e van ne/ ong/ne/e op//e/orm«//er" kan opvragen. De beschik-
king meldt te dien aanzien vervolgens dat de raadsman op 27.07.1993 per brief

Dit betreft een soort bewijs-document dat degene op wiens naam het staat, een optie heeft afgelegd.j g p p gg
Sura/: geschrift, brief, bewijs, document. 7/VÖ'Ö"- notitie, aantekening. Bij het volgende gedachten-
streepje spreekt de rb. dan ook van "wAnyWyite vcrWarin^". Het gaat waarschijnlijk om een document
dat is uitgereikt ter uitvoering van art. 12 TOI: "/4a/i /ie/n <//> ee« v^rJt/anng o/?eg/ o/ i/u/<f/i/, tvorA
<w«fondr een fcewyj daarvan M;7ger«'Jtr o/ /oe^ezom/en." Het is dus niet het originele optieformulier.
Een origineel (schriftelijke) optieverklaring bleef achter bij de Indonesische autoriteiten.

' Over dit stuk stelt de HR later: " Vo/genj een z»di Z>//' de s/wifcJfcen frev/ndende A^eder/andje verta/ing
«van draagr da/ ge^c/in/? de nand/eifcen/ng van /?. Afoenamnwd /4m/n, cnef de &«rea« van /ie<
kwdgerecn/ /e Suraftaya, docn n/e/ de nand/eiten/ng van Cverzoetoerj, en noud/ ne/ /'n da/ fve/7oefcj/er)
qp i6 nove/nfcer 795/ /en overrfaan van de Landrec/i/er /e Surabaya nee/? verWaard voor de /ndonej/-
Jcne na/iona/i/e/7 /e op/eren." Voor alle duidelijkheid: het originele document, bij de Landrechter
»chtergebleven, zou de door verzoekster getekende schriftelijk afgelegde optieverklaring bevatten; het
bewijsstuk (no. 359/1951) van de optie kreeg de verzoekster mee naar huis, daarop staat niet haar
™ndtekening; en van het bewijsstuk bestaat een Nederlandse vertaling.

Het hierboven vermelde door de verzoekster overgelegde exemplaar.
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heeft laten weten "focA n/e/ //i S/OÖ/ /e ziy/i om fterfoeW? opr/ev^rit/an/ig over /*
/eggen" aangezien uit Surabaya geen respons was gekomen. In dezelfde brief wordt
het verzoek aan de rechtbank gedaan: "(. ^ om de 5raar /e

//i ne/ gid/'/tg /e /7r^/i^e/i en f. ^ de 5/aa/ /e
/er onderöoww/ng va/i z///i 5/a/zdpun/ <tor (verzoefo/erj Aee/r

. "*" Op dit verzoek gaat de rechtbank niet in.***
In haar beschikking interpreteert de rechtbank de Stelling van de verzoekster als

volgt: " (VerzoeJto/erJ « va/i me/i/Vig dar er geen jrprato w va/i een r«c/t/^e/t//g«
op//e omdaz Ziaar /ta/u//eA:«/iMg on/öree/t/ op ne/ op//e/o/7nw//er." Dienaangaande
overweegt de rechtbank onder meer: "De rec/i/6a/jjt ton fverzoeityrerj n/erm
vo/#en. De rfoor fverzoeA^/e^ overge/egrfe (. ^ jc/jr/^e/yA:e venfc/armg
fverzoeA:.v/er^ noam en er M/fcr op geen enJte/e nwn/er M/7 da/ ner verzoeA: «
door naar werA:gever o/ da/ fverzoeforerj ner verzoek n/e/ zow ne^oen
Zoa/5 z(/ £e/oogf. De recn/öan^ gaa/ daarom wi/ van de recnWge/d/gne/d van <fe
op//e."

De verzoekster tekent cassatie aan. In de uitspraak in cassatie sluit de Hoge Raad
aan foij twee prtncipiefe, in de cassatiemicfcfe/en genoernde, irirgangspunten. Her
eerste uitgangspunt waarbij de HR aansluit, stelt dat "de recn/er zicn me/ oe/re^mg
/o/ ne/ onderzoeA: naar de /e/7en d/e voor de vay/5/e///ng van de nar/ana/rte// va/i
öe/ang z(/n, n/e/ ///de/(//t ftenoor/ op /e j/e//en." Het tweede uitgangspunt heeft als
strekking dat de bewijslast voor een verliesgrond van het Nederlanderschap bij de
Staat ligt, indien de Staat de verliesgrond inroept.*"

Als gezegd, de rechtbank is niet ingegaan op het verzoek om de Staat te gelasten
bewijs van de optie over te leggen. In dat verband tilt de HR zwaar aan het feit dat
artikel 12 Overeenkomst betreffende de Toescheiding van Staatsbürgers regeis stelt
inzake het wederzijds door de betrokken staten kenbaar maken van verrichte opties.
Dat artikel bepaalt namelijk dat Indonesie en Nederland elkaar "d«p//ca/en 0/
gewaarmerAr/e a/scnr(//en" van de afgelegde optieverklaringen zullen toesturen en

•" Citaat uil de eonclusic in cassatie d.d. 13.09.1994.
•** De reden waarom het verzoek niet is ingcwilligd, is de volgende geweest (citaat uit de conclusie in
cassatie d.d. 13.09.1994): "De gnflfrr A«# ( Jg«wi/>wonf da/ d* vrrf̂ gf/iHWorrfî r wn
in f?n «an d<* onrfrrÄrtvjjĵ  ;flat idmrieltr zao* /wd mwf^rdfWd -da/ d^ op/i« ind^myd
«i/gfftrrjf/if /?n o»rrsfrt<w \w/i d? /ndonwucAf a«/orif«7fn «i da/ d«f i/uJbtm d^rta/w n/>/ in
Zi/n »wn df Wrt/̂ r/anrfr̂  a«/on7«7rn, zoda/ aan d* S/aa/ n/>/ n« VWTW/7 ikan worden gCTnaafe da/
Sfaaf df opfi>»rr*/anng »an »rr;o*fcj/w m>/ ovrr/^jf. Di/ M<*CTI/ da/ d* r?di/fcan* and^ry dan «

a> zaa* nirt za/ aannoudm om d? 5/aa/ d« onginW* op/i>vfrlWan'ng in

Zie daarvoor in de uitspraak onder 3.4: "f. Jtenvy/ d> Saa/ j/ri/ da/ zy di> na/iona/i/«'
5«/rrtdi>n -door Art do«i >«n «w opft> in d* zin win art. i 075- A^/t vpr/onm. Art op de wfg ww *
•Sraa/ /ig/ om. in Art W/zondw door owtegging *an daarto< in aanminb'ng Jtommd« fr«ycAndfli. *

wn di> «W/ing
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rcduWi/fe <up«t«i wi Art

dat de verklaringen zullen worden gepubliceerd in de staatscourant van het land
waarin de optie voor een ambtenaar is afgelegd.***

Aan de hand van de zoeven vermelde twee uitgangspunten en met het oog op de
wederzijdse kenbaarheidsbepaling inzake verrichte opties komt de Hoge Raad tot de
volgende uitspraak: "(• J Ao^ de Äec/i/pa/ut, f. J, /t/er enJte/ w/r da/
g«c/»r//f mögen a/7e/den da/ (Verzoefa/erj op 76 nov?m/??r 7957 op rec/i/.9#e/d/#e
wr/ze voor de 7/idonwwc/ie na//o/ia//fe/7 Aee^ geopfeerd, za/fa zonder /jader^

, (. ,) en zonder /?n/ni/tsre van de 5ftza/ over/egg/ng re ver/an#en van
va/i de 7ndon«wc/je S/aaftcoKranf, waan/i de door Aem #e$/e/de op/»>

êpMZ>//ceerd, e/i van een dw^erreö^nd d^p//caa/ o/ gewaarmer/t/ a/icnr/^ afa
w arr. 72 OrS oedoe/d."

De zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank, die "m vo//e omvan^ en
van ne/ /i/ervoor ovenvogene (za/J d/enen fe onderzoeiten o/

op 76 novemZ>er 7957 voor de 7ndone,ywcrte naf/ona///e// nee/r geopfeerd.

De verzoekster steh nimmer te hebben geopteerd. De rechtbank oordeelt dat de
copieen van de documenten die de verzoekster heeft overgelegd niet haar Stelling
kunnen ondersteunen en wijst het verzoek af. De bewijslast van het niet-voorgeval-
len zijn van de verliesgrond legt de rechtbank daarmee bij de verzoekster. De
verzoekster is volgens de rechtbank n/ef in haar bewijs is geslaagd. Uit het
bovenstaande volgt tevens dat de rechtbank de bewijslast inzake het voorgevallen
zijn van de verliesgrond mer bij de Staat legt.

De HR ziet het toch anders. De HR neemt het standpunt in dat de Staat minimaal
de gegevens die deze volgens de bepalingen van de Toescheidingsovereenkomst zou
moeten bezitten, dient over te leggen. Met deze eis, doelt de Hoge Raad mijns
inziens op het vereiste dat inzicht kan worden verkregen omtrent de ondersteuning
door de feiten van het nationaliteitsrechtelijke standpunt dat de minister van Justitie
inneemt. Hier gaat het om wat ik omschrijf met het begrip "pr/ma/re /oete/ng".

Dat de Hoge Raad de eis stelt dat het standpunt van de Staat bij een nader
onderzoek deugdelijk blijkt, namelijk dat de Staat, los van hetgeen de verzoekster
te berde brengt, een voldoende onderbouwd standpunt inneemt omtrent het
Nederlanderschap van de verzoekster is in het licht van de voorafgaande**' juris-
prudentie niet opzienbarend meer.

* In HR 21.01.1969, NJ 1969, nr. 144 (par. 3.3.3.3.1) heeft het retouraeren door de Indonesische
autoriteiten van de optieverklaring aan de klager ertoe geleid dat deze verklaring nooit op de voorge-
schreven wijze is gepubliceerd. Dit Staat echter aan de rechtsgeldigheid van de optie niet in de weg.

Dit inclusief de jurisprudentie in par. 3.3.4.4. Die jurisprudentie gaat chronologisch vooraf aan de
onderhavige uitspraak uit 1994.
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Naast andere opmerkingen over het procesrechtelijke karakter van de procedure
stelt A.-G. Mok in zijn conclusie, dat in de vaststellingsprocedure sprake is van
"mz vr(/ 6ew//55rWje/".*** Gezien het feit dat de onderhavige procedure een
verzoekschriftprocedure betreft, leidt dit niet tot verbazing. Voor de inhoudelijke
betekenis van "vr/y tow/w/e/re/" en de toepasselijkheid ervan in verzoekschriftpro-
cedures, verwijs ik naar paragraaf 3.2.1.

Tevens wordt in de conclusie voor het eerst in het kader van een "zW/s/a/u/Zge
vas/.yte///rtg.spr0m/Mr£" opgemerkt dat sprake is van een niet-lijdelijke rechter.***
Hierbij sluit de HR zieh uitdrukkelijk aan. Op grond van de voorafgaande jurispru-
dentie kan worden gesteld dat het hier een voortzetting betreft van hetgeen ook
daarin is te vinden.**' Overigens sluit de bevinding dat de rechter in de "ze/^f/a/i-
d/#£ vasme////igs/?r0cedwre" niet lijdelijk is aan bij het algemene beeld van de niet-
lijdelijke rechter in verzoekschriftprocedures,*" zeker indien het gaat om rechten
die niet ter vrije bepaling van partijen staan.

Een interessant aspect aan de onderhavige casus is dat de verzoekster een verzoek
doct voor een contemporaine vaststelling (vgl. paragraaf 2.2.4.2.1) van haar
Nederlanderschap, terwijl het beoordelingsmoment wel in een erg ver verleden ligt.
Nu zal bijna iedere casus een verwerving of een verlies in het verleden betreffen en
een vaststelling voor het heden,'^ maar in dit geval is de tijdspanne erg
lang."" In het geval dat de rechtbank inderdaad tot de slotsom komt dat de
verzoekster op 16.11.1951 niet heeft geopteerd, is het dan zonder meer voor de
hand liggend om het bezit van het Nederlanderschap door de verzoekster vast te
stellen voor het moment dat de beschikking wordt gegeven?

Het zal evident zijn dat het gaat om een tijdspanne van ruim 45 jaar. In die 45
jaar kan de verzoekster hebben voldaan een (andere) verliesbepaling voor de
Nederlandse nationaliteit. Dit betreffend kan worden gesteld dat op grond van
hetgeen blijkt uit de rechtspraak het niet aan de verzoekster is om aannemelijk te
maken dat zij niet aan een verliesbepaling heeft voldaan. De consequentie waartoe
dit voert, is dat het op de weg van de Staat ligt, dan wel de niet-lijdelijke vaststel-
lingsrechter, om (indien zulks het geval zou zijn) aan te tonen dat de verzoekster na
16.11.1951 heeft voldaan aan een verliesbepaling voor het Nederlanderschap.

™* Betreffende de ":f//rf«nrfijr iwJttfr//ms*/"w«'«"v" is dit de ecrste kecr, ecrder heeft dc A.-G.
hetzelfdc opgemerkt met betrckking tot de bcklagprocedure ingevolge art. 43 (oud) Vrecmdelingenwet-
*** Ecrdcr is m.b.t. de beklagprocedure ingevolge art. 43 (oud) Vw hetzelfde gesteld.
•" Zic par. 3.3.3.5 en voor de procedure o.g.v. art. 17 RWN waarin de rechter een onderzoeksplid*
krijgt: par. 3.3.4.4.6.
•" Ziepar. 3.2.2 en 3.3.4.1.
•** Zie voor de uitzondering hierop par. 2.2.4.2.2. I.e. zou sprake zijn van een dergelijke uitzondering
indien de verzoekster had vcrzocht vast te stellen dat zij op 01.01.1952 het Nederlanderschap bezat.
*•* Ook Ahmad Ah/Klip. MR 1995, p. 84, wijzen op het vaak grotc tijdsvcrschil tussen het moment w»
beoordelen (vaststellingsmoment) en het te beoordclcn moment (beoordelingsmoment).

234



«i in n«

Of de rechtbank zieh inderdaad geroepen voelt een onderzoek te (laten) verrich-
ten naar nationaliteitsrechtelijk relevante feiten van /w het moment dat ter beoorde-
ling in de casus Staat, is nog maar de vraag. In paragraaf 3.3.4.1 is naar voren
gekomen dat de rechtbank een grens ziet aan haar niet-lijdelijkheid. In die para-
graaf blijkt dat de rechtbank zieh niet gehouden acht "n/«we/<?Jten" aan te dragen
"/«• omterstew/H/ig van a> ste///ng£n van aV vrrzo^ter «1/0/ a> S/aa/". Uit de
jurisprudence blijkt veeleer dat de rechtbank daarin een taak voor de Staat ziet. Dit
is gebleken in een zaak waarin vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap
is verzocht wegens nationaliteitsverwerving als rechtsgevolg van een erkenning. De
erkenning is geschied in 1981, de vaststellingsbeschikking van de rechtbank is
gegeven in 1993. Er bestaat derhalve een periode van twaalf jaar waarin een
wijziging in de nationaliteitsrechtelijke positie van de betrokkene kan zijn opgetre-
den. De laatste overweging in de beschikking luidt als volgt: "Nu rfoor oV S/aar
mW w aa/igevoerrf da/ z/di na aV ^rA:?nn//ig /<?//en 0/ omj/a/idVg/iftfe/i
voor^^aaan ten gevo/ge vuaarva/i verzo Ĵfcer a> Atea>r/an<fse naria/ia/iteir zo«
vw/o/wi <//e/if ne/ verzoeit rof wutete/Zt/ig ^ woraVn roeg^w^zen. "***

van
van ae /oepaj5e///'Ä:«e/rf van a"e

Afeaer/ana'-Sur/name

3.3.4.4.1 Rb. 's-Gravenhage 15 juli 1987

Car. ßC-rO5). w/ttpr. A7V. CasiwftMcÄnyvw^. /4m. 5 en 5 //a* 2 7ÜS. ö|p
25.77.7975 /n mverzeA:er/ng.yte///ng rfoorörengen /n 5wr/name en fcew//,s van
m/nimaa/ nvee yaar woonp/aaw 0/ werit^///it verö/z// /n 5wr/nanje. Mrt Aromr va^r re
sfaan /̂a/ verzo^Är̂ r Avee yaar in 5Mr/nam^ woon/j/aaw 0/ verö////

van

In de onderhavige zaak*" is mogelijk verlies van het Nederlanderschap op grond
van de werking van de artikel 3 Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname
dan wel artikel 5 lid 2 TOS aan de orde. Hoewel de Staat door de rechtbank is
opgeroepen voor de mondelinge behandeling is deze niet versehenen.*'*

De zaak betreft een uit Suriname afkomstige verzoeker die sinds 1969 woonach-
tig is geweest in Nederland. Tot juli 1979 is de verzoeker opgenomen geweest in
het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. Op de dag dat de Toeschei-
dingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname in werking

*Rb. 's-Gravenhage 03.11.1993, RV 1993, nr. 55, m.nt. HAA.
^Rb . 's-Gravenhage 15.07.1987, rkstnr. 86.2117.

Althans volgens de rechtbank niet in rechte is versehenen: zie par. 2.4.2.1.
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treedt, bevindt de verzoeker zieh in Suriname. Hij bevindt zieh aldaar in inverzeke-
ringstelling van 18.11.1975 tot 10.12.1975. In 1985 wordt de verzoeker wederom
in Nederland ingeschreven in hetzelfde bevolkingsregister als voorheen. Eind 1986
wordt de verzoeker bedreigd met uitzetting uit Nederland en rieht hij het onderha-
vige verzoek tot vasts telling van zijn Nederlanderschap aan de rechtbank.

Zoals wel meer is voorgekomen in de beginfase van de "zW/s/a/id/ge voiwrf.
//ngsprocedwre" heeft ook in deze zaak het openbaar ministerie een onderzoek naar
de feiten ingesteld. Uit de conclusie van het OM blijkt dat de officier van Justitie
telefonisch inlichtingen heeft ingewonnen bij het desbetreffende bevolkingsregister
waar de verzoeker tot 16.07.1979 ingeschreven is geweest. Bij dat bevolkingsregis-
ter is betreffende de verzoeker een brief d.d. 10.05.1978 aanwezig, afkomstig van
de Nederlandse ambassade te Paramaribo inhoudende dat de verzoeker ingevolge
artikel 3 TOS de Surinaamse nationaliteit heeft verworven.

De verzoeker bestrijdt het op artikel 3 TOS gebaseerde verlies van het Nederlan-
derschap. Bij zijn bestrijding vindt hij een medestander in de rechtbank te Den
Haag. Deze stelt dienaangaande: 7/e//<?/7 du/ verzoe/ter von 78 /iove/n£er 7975 tof
70 decem/jer 7975 m //jverzftten/i£5/e////jg /»*?// doorgeörac/i/ //i 5wr/>iam^ 6r«ig/
n/ef me/ z/c/i mee da/ verzoeArer /ngevo/ge ar/7*e/ i va/j de 7be.yc/ie/dz>ig.y0veree«-
Aro/nv/ de SM/v/iaa/nse /la/to/ta/f/e/r /jee// verAregen, /IM «// d// 0/ivr(/ivz7/igi verWyf/«
Swr/'/ia//ie /MW A:a/i worde/i a/ge/e/rf du/ verzoeArer zzy/i woo/ip/aate o/ werAre/f/it

//i 5«n/iam^ /»ad /e/i ///de va/i de //iu'tr)t//i^/rerf//ig va/i de roesc/iej'd/rt&s-
/, /env//7 /i/>rva/i ooit oven^e/w niW w ^ W ^ ^ / i . "

De volgende kwestie die in deze casus aanleiding heeft gegeven tot onzekerheid
aangaande het Nederlanderschap van de verzoeker, is het feit dat de verzoeker na
in juli 1979 te zijn uitgeschreven uit een Nederlands bevolkingsregister eerst in
1985 weer in een Nederlands bevolkingsregister is opgenomen. Bij deze opname is
geregistreerd dat de verzoeker uit Suriname kwam en tevens Staat vast dat hij in het
bezit is van een Surinaams paspoort. Deze feiten doen bij de rechtbank de vraag
rijzen of de verzoeker als gevolg van langdurig verblijf in Suriname aan de
verliesbepaling voor het Nederlanderschap genoemd in artikel 5 lid 2 TOS heeft
voldaan.

Verzoekers verblijfplaats Staat onomstreden vast tot 10.12.1975, de dag van zijn
invrijheidstelling. Voor de jaren die daarna volgen, blijkt dat over verzoekers
verblijfplaats onzekerheid heerst tot 1985, het moment van herinschrijving in een
Nederlandse gemeente. In een tussenbeschikking bepaalt de rechtbank dat het aan
de verzoeker is om de rechtbank inlichtingen te verschaffen over zijn woon- of
verblijfplaats "ra/i 70 </«wtfw 7975 /o/ 25 opn/ 7978 a£sm«fe de /jmorfe van 25
a/v/7 7978 fda/j u>W vwi 7öya/i 7979) /o/ 9apn7 7985".

Namens de verzoeker hoort de rechtbank twee genügen; ook de verzoeker legt
een verklaring af. Als hierboven is vermeid, brengt het OM na zelfstandig onder-
zoek ook enkele feiten in het geding. Ondanks de verklaringen en de door het OM
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ingebrachte gegevens wordt de feitelijke situatie niet helder. De officier van Justitie
concludeert tot afwijzing van het verzoek.*"

De rechtbank beslist echter als volgt: "De rec/i/to/iA: w me/ de o0tfci>r
vo/i oordee/ da/ n/'e/ vajr « Aromen re sraa/j ifc/ verzoe/t^r i/t de
perzoden z//n woonptoa/5 0/ werte/(/& verft/7// /n /Veder/a/id nee// ^e/wrf. £Ven/wn w
«r/irer vas/ Aromen re jraan do/ verzoeArer na 25 novemfter 7975 #edwrende een
ona/gefcroAren pen'ode va/i m/n/maa/ rwee yaar z(//i woonp/aa/5 0/ urritW//it verW///'
m Suriname Aee/? ge/iad, zoda/ verzoeArer n/er mgevo/ge arr. 5 //</ 2 van de
roeJcne/d/n^overeenA:omjr de 5«nnaanwe na//ona//Ve/7 nee^ verArre^en.

//er verzoeA: /or vasr.y/e/7/ng van Ae/ A/eder/ander^cnap van (. J d/en/ derna/ve /e
worden

^an/eiten/ng. ^«, , .,.-.-,••

In deze beschikking is de beslissing van de rechtbank inzake de toepasselijkheid
van artikel 3 TOS een kwestie van interpretatie van de verdragsbepaling. Aange-
zien de inverzekeringstelling op 25.11.1975 kennelijk onbetwist vaststaat, betekent
dit dat met betrekking tot de vraag naar de gehanteerde bewijslastverdeling geen
conclusie valt te trekken.

De vraag of verlies van het Nederlanderschap heeft kunnen plaatsvinden op
grand van artikel 5 lid 2 TOS stelt de rechtbank ambtshalve aan de orde. Ten
aanzien van de beoordeling in het kader van dit artikel is in casu wel sprake van
een bewijsrechtelijke dimensie.

Een gevolg van de omstandigheid dat de Staat niet is versehenen,*** is dat enig
door de overheid overgelegd bewijs dat de verzoeker heeft voldaan aan de verlies-
bepaling uit artikel 5 lid 2 TOS ontbreekt. Op grond van de bevindingen van de
officier van Justitie blijkt de rechtbank van verzoekers langdurige uitschrijving uit
enig Nederlands bevolkingsregister. Uit de casusbeschrijving blijkt dat dit de
rechtbank aanleiding geeft tot de bewijsopdracht aan de verzoeker om duidelijkheid
te verschaffen over zijn woon- en verblijfplaats(en) in de desbetreffende tijd.

Met de volgende overweging: "Mf Art vo/wirtaa/wfe vo/gf, naar Art oorffert' van Art
niMOTe, rfaf nirt, a///iany onvo/rfoenrfe aan/iem /̂yVt ij getvorrfen aa/ verzoeAr«r /n rfe pen'orfe van 25
ri/ /97S, dan we/ 76yu/i /979 /o/ apnV 7985 /'n A^edcr/and woonptoa/5 Aaa", 0/ wente/i/* verfc/y/ A/eW.

grond van Ae/ fvorenjovenvogene, fcescAouM'd in Art //cA/ van Art air vastt/aand aangeno/n^n
dar verzoeifcer op 9 apn/ 7985 w e r « /ngwcAreven /n de regiy/erj van de ft«rger/i/*e 5/anrf /e

jferda/Tj, aiy tomend vanu/7 Surinam«, en ;n Ae/ fcez/7 zynde van de 5«rinaamse na/iona/(7«7, w naar
oordee/ van de OpenÄaar Af/n«/erie, aanneme/yit geworden da/ verzoeJter in de periode van 25 apri/

78 dan we/ 76;«// 7979 rof 9 apri/ 7985 woonp/aa/j Aad, 0/ werte///* verWy/A/e/d m Sttrinawie, en
ingevo/ge Aef ftepaaide in art/Jte/ 5, /id 2. van de 7bejcAe/d/ngsovereenifconirt de 5«rinaamse

Jan'ona/i7ei7 Aee/r venvorven."
Althans volgens de rechtbank niet in rechte is versehenen: zie par. 2.4.2.1.
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De officier van Justitie legt in zijn conclusie de bewijslast van het niet hebben
voldaan aan de verliesbepaling bij de verzoeker. Het bewijsfeit dat de verzoeker
aldus door het OM krijgt opgelegd, is te bewijzen dat hij /»er minimaal twee jaar in
Suriname heeft verbleven. De verzoeker zou dat kunnen bewijzen door zijn verblijf
elders dan in Suriname aannemelijk te maken. Daarin slaagt de verzoeker niet en
het OM concludeert tot afwijzing van het verzoek tot vaststelling van het Nederlan-
derschap. - J fl

De bewijsrechtelijke lijn die de rechtbank volgt, ligt meer in het verlengde van
de bewijsrechtelijke regeis zoals die uit de vroegere rechtspraak bekend zijn. Voor
een bevestigend oordeel dat aan artikel 5 lid 2 TOS is voldaan, eist de rechtbank
het vasMaa/i van een verblijf in Suriname van minstens twee jaar. Dit betekent
naar mijn mening dat de rechtbank een grotere mate van zekerheid bij de verlies-
grond wil hebben dan indien zou zijn gesproken van "aa/mwie/z/'A: mo^e/T.

Conform de reeds in de jaren vijftig opgestelde regel die inhoudt dat dient te
worden uitgegaan van de co/ir/rtwermg van het Nederlanderschap, tenzij het
rechtsfeit dat leidt tot verlies is bewezen, concludeert de rechtbank i.e. tot behoud
van het Nederlanderschap.

Ook ten aanzien van de vraag door wie het rechtsfeit dat leidt tot verlies van de
Nederlandse nationaliteit dient te worden bewezen, volgt de rechtbank de oudere
bewijslastverdeling. In eerste instantie is het aan de overheid om de feiten die
leiden tot het verlies aan te tonen en is het niet aan de klager/verzoeker om
aannemelijk te maken dat de feiten leidend tot verlies niet hebben plaatsgevonden.

3.3.4.4.2 Rb. 's-Gravenhage 10 februari 1988

Car. Ä(-r0S). u/tipr. XV. Ca5Mjte.sc/jr(/VMg. i4/t. 5 //d 2 7ÜS. Zterw/srmg va/i
Hilf S/A iii/i/inn//i/ifr /"ltî xt* #̂ i nr^Mn^it ii/ininf n̂ >? niiif4n//iM/f M/i/ir viirtn/rmA J4 nitrf 7vv/7 <fe woo«p/aa« over re ftre/jge/» va/w/r Aer 6u/re/i/Vz/u/ /war
von /»er verzog.

De onderhavige zaak*" heeft eveneens betrekking op artikel 5 lid 2 Toeschei-
dingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland-Suriname. De Staat is
niet in het geding versehenen.*"

De verzoekster is, afkomstig uit Suriname, woonachtig in Nederland geweest van
1969 tot begin 1981. De verzoekster steh in Suriname te hebben verbleven van
02.02.1981-19.11.1982 en van 15.03.1983-22.11.1986. Namens de verzoekster
wordt overgelegd een beslissing d.d. 10.07.1984 van de vice-consul van de
Nederlandse ambassade te Paramaribo inhoudende dat op die dag verzoeksters

*" Rb. VGravenhage 10.02.1988. rkstnr. 87.5387 ( - HR 4 november 1988. NJ 1989. nr. 100, m *
WHH).
*™ Althans is volgcns de rechtbank niet in rechte versehenen: zie par. 2.4.2.1.
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Nederlandse paspoort is ingenomen wegens het op grond van artikel 5 lid 2 TOS
hebben verworven op 20.01.1983 van de Surinaamse nationaliteit. Ook namens de
verzoekster wordt overgelegd een verklaring d.d. 08.09.1984 van de minister van
Binnenlands Zaken van Suriname inhoudende dat de verzoekster op 20.01.1983 op
grond van artikel 5 lid 2 TOS de Surinaamse nationaliteit heeft verworven.

De verzoekster bestrijdt het op 20.01.1983 verwerven van de Surinaamse
nationaliteit met de Stelling dat zij slechts tot 19.11.1982 in Suriname heeft
verbleven en dat zij "mmmer <fe w/7 Ae*# g^/wrf z/c/i 6/(/vi/u/ i/i Swr/Vuwi* w
vwtt'gen." Als reden voor de achtereenvolgende perioden van verblijf aldaar noemt
zij voor de eerste verblijfsperiode de begrafenis van een zuster en voor de volgende
periode de verzorging van een zieke broer, die in Oktober 1986 is overleden.
Daarnaast stelt de verzoekster haar woning in Nederland te hebben behouden en
zieh niet te hebben doen uitschrijven uit het bevolkingsregister van haar gemeente
in Nederland.

Het openbaar ministerie, dat in de onderhavig zaak zelfstandig feitenonderzoek
heeft gepleegd, brengt de rechtbank ter kennis dat de verzoekster op 21.07.1982
zieh tot de Surinaamse autoriteiten heeft gewend met het verzoek tot afgifte van een
Surinaams paspoort. Op dit verzoek wilden de autoriteiten in Suriname niet eerder
ingegaan dan nadat de verzoekster een verklaring zou hebben getoond dat de
Nederlandse autoriteiten haar Nederlandse paspoort hebben ingenomen. Wei werd
reeds een Surinaams paspoort ten name van verzoekster gereedgemaakt en geda-
teerd op 21.07.1982.

De daadwerkelijke afgifte van het (nog immer op 21.07.1982 gedateerde)
paspoort heeft evenwel pas plaats na 20.01.1983, de datum waarop de verzoekster
naar de visie van zowel de Surinaamse als de Nederlandse autoriteiten op grond
van artikel 5 lid 2 TOS de Surinaamse nationaliteit heeft verworven. Het openbaar
ministerie brengt dienaangaande een verklaring in het geding afkomstig van het
Centraal Bureau voor Burgerzaken te Paramaribo waarin is gesteld dat aldaar in
februari 1983 aan verzoekster een Surinaams paspoort is uitgereikt. Dat in februari
1983 de verzoekster in Suriname een paspoort wordt uitgereikt, is strijdig met de
Stelling van verzoekster dat zij in Suriname heeft verbleven van 02.02.1981 tot
19.11.1982 en van 15.03.1983 tot 22.11.1986.

De nationaliteitswisseling is door zowel de Surinaamse als de Nederlandse
autoriteiten gegrondvest op artikel 5 lid 2 TOS. Om ingevolge artikel 5 lid 2 TOS
verlies van het Nederlanderschap te kunnen aannemen is, naast het voor de
toepassing van dat artikel noodzakelijke verblijf van twee jaar of langer in Surina-
me, door de Hoge Raad in 1982 een aanvullend toetsingscriterium ontwikkeld, en
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wel dat: "aa« ae w/7 van ö*e fte/roA#e«e z/y« /evore« /
re geve«, /« red"e////k«e/d «/er ßa« wo/tfe/i gerw/y/e/V/. "*°

Aan de voor de verzoekster negatieve beslissing legt de rechtbank de volgende
overwegingen ten grondslag. De rechtbank is "va/i oorrfee/ dar verzoeforer we/

«aar woo«p/aa/.y «aar 5w//uz/ni «ee/r ve/p/aa/jr e« de vv/7 «ee/r ge«a</
re vesr/ge«:
«ee/r /« de per/Ywfe va« fteg/« 79Ä7 ro/ «/«/ 7986 vr/ywe/

//i 5wn>iame verW^ve/t. Vo/genj g/gen opgave « z(/ j'n rf/e pgr/orfe s/ec/iw van
79 no vernier 79&2 ror 75 maarr 79Ä5, rfer/w/ve mi/zt/er rfan 4 maa/uif/i, w

Daarnaast merkt de rechtbank nog op: "Vierzoefa/er w we//5waar me/ inga/i^ va/i
22 rfecemoer 79S2 weer op^e/jo/nen w ne/ ^vo/Üt/'/i^r^ü/fr /e '5-Gravennage,

z(/ /̂o«f/ ror 5 rfecemöer 79S6 mg«c/ireven op «er arfr« va/i Aaar zw^rer, <//>
( / J ^e« öe«ar//grfe. D/r arfr« w re öejcAouwe/i aAs ee/i

en «/er a/j ee« woo/ip/aa/j. Verzoefcsrer «ee/? rer
c/e vvo/i/n^ aa« «er Wejre/«^/e, rf/e z/y 5/eWe /e «eoöe« aange«o«rfe«, //i

werd

De onderhavige beschikking is gecasseerd wegens schending van het beginsel van
hoor en wederhoor.*" De verzoekster is namelijk niet eerst in de gelegenheid
gesteld haar mening te uiten over de door de officier van Justitie ingebrachte
gegevens. De rechtbank legt aan haar beslissing evenwel juist deze gegevens ten
grondslag. Aangezien in de cassatieprocedure niet de bewijslastverdeling, maar het
beginsel van hoor en wederhoor, aan de orde is geweest, laat ik een bespreking van
de beschikking van de Hoge Raad achterwege. De onderstaande opmerkingen
blijven derhalve beperkt tot de beschikking van de rechtbank.

Daar de verzoekster zelf reeds aangeeft langer dan twee jaar in Suriname te
hebben verbleven, kan er in beginsel van worden uitgegaan dat de verzoekster heeft
voldaan aan de verliesbepaling uit artikel 5 lid 2 TOS.** Zoals is gebleken uit de

"' Dit betreft dan een woonplaats buiten Suriname, in de meeste gevallen zal het gaan om een
woonplaats in Ncdcrland.
"" Zic par. 3.3.3.4.3.
"* Vgl. par. 2.3.2.2.
*°* Als hicrboven vermeld, heeft de verzoekster gesteld in Suriname te hebben verbleven van 02.02.19-
81-19.11.1982 en 15.03.1983-22.11.1986. In haar beschikking legt de rechtbank de begindarum voor de
toctsing ex art. 5 lid 2 TOS op 02.02.1981. Mijns inziens komt evenwel slcchis de periode 15.03.1983-
22.11.1986 in aanmerking voor ccn toctsing ex art. 5 lid 2 TOS. Vgl. de (weliswaar na de onderhavige
beschikking van de Haagsc rechtbank in een an. 43 (oud) Vreemdelingenwetproccdure gewezen)
uitspraak HR 29.09.1989, NJ 1989, nr. 878. waarin de HR voor de toepassing van art. 5 lid 2 TOS een

van twee jaar in Suriname eist. Vgl. echter ABRS 27.07.1994, AB 1995. nr. 36
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voorafgaande bespreking van de in het kader van artikel 43 (oud) Vreemdelingen-
wet gewezen rechtspraak is er indien een zodanig lang verblijf in Suriname
vaststaat reden om aan te nemen dat nationaliteitswisseling op grond van artikel 5
lid 2 TOS zou hebben kunnen plaatsvinden. Tevens is in de hierboven genoemde
rechtspraak naar voren gekomen dat, indien op de zojuist vermelde wijze van het
verlies van het Nederlanderschap kan worden uitgegaan, de klager/verzoeker tegen
dat oordeel alsnog tegenbewijs kan leveren. Bij het slagen van dit tegenbewijs dient
alsnog tot behoud van de Nederlandse nationaliteit te worden geconcludeerd.

Met het oog op dit mogelijk slagen van het tegenbewijs in de onderhavige casus
is het interessant om de door de rechtbank met betrekking tot artikel 5 lid 2 TOS
gehanteerde rechtsoverweging nader te bekijken. Blijkens de overwegingen waarop
de rechtbank de afwijzing van het verzoek doet steunen, is de rechtbank tot de
overtuiging gekomen dat de verzoekster haar woonplaats heeft verplaatst naar
Suriname alsook dat de verzoekster de wil heeft gehad zieh blijvend in Suriname te
vestigen. Hierbij lijkt eerder een toepassing aan de orde van het criterium dat de
Hoge Raad in 1980 heeft ontwikkeld voor de toetsing van artikel 3 TOS, dan het in
1982 ontwikkelde criterium voor artikel 5 lid 2 TOS.*" Immers, bij dat laatste
crilerium gaat het erom dat wordt onderzocht of "w ra/e/T/Me/fl" n/er to/i wonte/i
tervw//eW dat de verzoekster ten tijde van ieder vertrekmoment naar Suriname
(derhalve februari 1981 en maart 1983) de wil heeft gehad haar woonplaats in
Nederland op te geven. Om daar een oordeel over te vellen zou de rechtbank de
reden van het vertrek uit Nederland naar Suriname hebben moeten toetsen (en de
bewijzen die de verzoekster ten behoeve van haar tegenbewijs overlegt). De
rechtbank legt echter een andere toetsingsmaatstaf aan en acht de verzoekster
daarbij niet geslaagd in haar tegenbewijs.

3.3.4.4.3 Rb. 's-Gravenhage 27 april 1988

Car. ßf-roS). w/rspr. XV7. Cams£eycAn/vmg. /l/t. 5 //d 2 TO5. Zterw/sr/ng van <fe
v«7 de woo/ip/aars over re £razge/i va/iw/r Aer öw/ren/anrf naar Samiame. 7oeiv//z//ig
va/z Zier

Ook in de hieronder te bespreken zaak** komt mogelijk verlies van het Neder-
landerschap ingevolge artikel 5 lid 2 Toescheidingsovereenkomst Nederland-

waarin verlies v.h. Nederlanderschap is aanvaard ingevolge art. 5 lid 2 TOS wegens verblijf in
Suriname van juli 1983-april 1985 enjuli 1985-febr. 1986.

In 1980 is als toetsingscriterium voor de toepassing van art. 3 TOS vastgesteld dat een woonptoatt
moet worden geacht te zijn verplaatst van Suriname naar Nederland (of elders) indien "Waagster ten
tyrfe van /war vertrat u/7 Surinam« /n 7975 /ie/ vooraemen Ziaa" z/c/i fc/yvena" in A/erfer/am/ te ve5/igen. "

Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5416.
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Suriname aan de orde. Hoewel door de rechtbank opgeroepen voor de mondelinge
behandeling is i.e. de Staat eveneens niet versehenen.*"

De verzoekster in kwestie is, komend uit Suriname, sinds juli 1975 in Nederland
woonachtig. Eind 1984*°* reist zij terug naar Suriname en in het voorjaar van
1987, het moment dat het verzoekschrift in behandeling wordt genomen, verblijft
zij daar nog steeds.

Voor de rechtbank voert de verzoekster aan dat de reden voor haar terugkeer
naar Suriname in 1984 is geweest dat zij destijds psychische problemen had.
Tevens stelt zij nimmer de wil te hebben gehad zieh blijvend in Suriname te
vestigen en dat zij voornemens is geweest om eind 1986 naar Nederland terug te
keren. Eind december 1986 is de terugvlucht (voor 26.05.1987) geboekt en
aanbetaald.

Op 05.03.1987 trekt de Nederlandse ambassade in Paramaribo verzoeksters
(Nederlandse) paspoort in. De intrekking is gemotiveerd met de op artikel 5 lid 2
TOS toegespitste overweging "(to/ zy z/c/i op 27 decem&er 7954 nee/r /are«
//».«7ir//V£/t //i ne/ /?evo/£/n#.yr£#w/er m Sur/nami." Uit de conclusie van het
openbaar ministerie blijkt dat nadere overwegingen die hebben geleid tot de
intrekking van het paspoort zijn geweest:

"- da/ verzoflts/er p///*ms de s/empe/.y m a*// paspoor/ vana/ 26 novem£er 7984
woonp/aa/s dan we/ werifce///A: verb////" nee/? ge/iaa* w Swr/name, en

- da/ z(/ ZJC/J M/Awur een 5/empe/ //i d/7 paspoor/ op 27 decemoer nee# /ate/i
/iwcAn/V«! w /ie/ oevo/Üt/ng.yreg/.y/er van «e/ dw/rze/ Surinam«."

De vraag derhalve die in deze zaak moet worden beantwoord, is of, zoals de
Nederlandse overheid meent en de verzoekster bestrijdt, op de verzoekster inder-
daad artikel 5 lid 2 TOS van toepassing is. Naast de in de Toescheidingsovereen-
komst gestelde voorwaarde dat de betrokkene minimaal een periode van twee jaar
in Suriname heeft verbleven, is, voor het oordeel of artikel 5 lid 2 TOS van
toepassing is, in de rechtspraak sinds 1982 een op de individuele situatie van de

"" Althans volgcns de rechtbank nict in rechte versehenen: zie par. 2.4.2.1.
*" In dezc uit april 1988 datcrendc uitspraak is nog niet aan de orde de verwikkeling die zieh heeft
voorgedaan wegens het de facto beendigen door Suriname van de toepassing van art. S lid 2 TOS.
Inzakc het voortduren van art. 5 lid 2 TOS heeft tussen Nederland en Suriname tot 1994 een menings-
vcrschil bestaan. Het Surinaamse standpunt dat degenen die zieh na 01.01.1984 hebben gevestigd of
vcrblijf hebben genomen in Suriname niet mecr door middel van art. 5 lid 2 TOS de Surinaamse
nationaliteit van rechtswege verkrijgen, is in Nederland naar aanleiding van HR 07.04.1989, NJ 1990,
nr. 791 (par. 3.3.4.4.6) als dusdanig feitelijk gerespecteerd. Er dient derhalve in die gevallen van bei
voortduren van het Ncderlanderschap van de betrokkene(n) te worden uitgegaan. Vgl. voorts de
annotatie van Ahmad Ali onder Rb. "s-Gravenhage 27.03.1991, RV 1991, nr. 45; Haarmans. p. 70-86
en 114-120. Pas in 1994 is een wijzigingsprotocol (Trb. 1994, nr. 280. i.w.t. 01.12.1995 ingevobje
Trb. 1995, nr. 261) op de Toescheidingsovcrecnkomst tot stand gekomen waarin (met terugwerkendc
kracht) wordt bepaald dat met ingang van 01.01.1986 verwerving van de Surinaamse nationaliteit niet
langer geschicdt wegens tweejarig of langer verblijf of woonplaats in Suriname. Zie m.b.t. tot bet
wijzigingsprotocol de annotatie van De Groot onder HR 16.09.1994, NJ 1995, nr. 563.
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betrokkene toegespitst toetsingscriterium van groot belang.*" Volgens dat criteri-
um vindt artikel 5 lid 2 TOS slechts toepassing: "J/KM>/J aan d> vvi/ van de te/roit-

z(/n /evorai 6es/aa/u/e woo/ip/aa/s pn/s /e geve/i, m reoWij&Aeü/ mW faw

Om een oordeel te kunnen vellen omtrent verzoeksters wil om op het moment
van vertrek naar Suriname haar bestaande woonplaats in Nederland op te geven en
zieh blijvend te vestigen in Suriname geeft de rechtbank de verzoekster een
bewijsopdracht. De verzoekster dient "door m/dde/ va/i £«cAr//te/i aa/t /e

7. du/ z(/ "» a/vwyto'/ig va/i Ae/gee/i w ovmvoge/i m ftove/ige/ioem
von de //yde/z/A: zaaJfcgefas//g<fe rfer N^er/a/u/^n /^ Para/nar/öo z/c/i /MV/

//i /i?/ Z?evo/it//i^sreg/5/^r va/i As/ dw/r/c/ 5wr//w/n^, maar /

2. rfö/ z// //i rf^ p^r/orfe rtov^mter 7954 /o/ A r̂fe/i A^^ //jgMcArewi ^«/aa/i //»
Af/ ^vo/it//ig5r^w/?r va/i VTaarrf/ngen."

De verzoekster voldoet aan de bewijsopdracht en legt de benodigde bewijsstuk-
ken over. Deze bewijsstukken zijn evenwel eerst bij de rechtbank ingekomen nadat
de laatste zittingsdag is gehouden. Dit is voor de officier van Justitie aanleiding
geweest om bij akte te stellen dat de bewijsstukken niet in de procedure kunnen
worden toegelaten."" De rechtbank echter neemt de aldus overgelegde bewijs-
stukken wel als grondslag voor de uitspraak.

Naast de door de verzoekster in de procedure ingebrachte bewijsstukken ter zake
van haar inschrijving in de diverse bevolkingsregisters is een aanbetalingskwitantie
voor de geboekte terugreis overgelegd. Door middel van deze kwitantie heeft de
verzoekster volgens de rechtbank "/o/ op zeÄ:ere /wogte aa/metfje/(/7: gemaaJt/ rfa/ zy
ree<ir e/«^ 7956 «aar TVaferfa/u/ Aee^ w///e/i /en/gA:ere/i."

Uit alle vastgestelde feiten volgt naar het inzicht van de rechtbank: "da/ m
rede/(/Ä:Ag/d fw///^/ moge/Z/A: Z?///// ov^r de vraag o/ verzog/er de w/7 Aee// geAaa"
z/c/i W//ve/id //i 5Mr//wme te v&y/z'ge/i." Dientengevolge concludeert de rechtbank dat
het verzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap dient te worden toegewezen.

Wat betreft de feitelijke grondslag waarop de procedure wordt gevoerd, kan
worden opgemerkt dat de feiten geheel door de verzoekster worden aangevoerd. De

™ Zie par. 3.3.3.4.3.
Betreffende de late ontvangst van dit bewijs heeft de OvJ in een akte gesteld: "/4a/?gez/CTi rf*

n^ na q/Zoop van rfs rfoor uw Äec/irfcanJt op 20 .0 / . /9ÄS var/gwfeWe fce/wnrfe//n^ van rfe
mgeJtomen -en m/7jrfi>n geen o n d e r w ^ van rfücurc;> /er open^are /ereenfz/mng tonnen zy/i-

Qpenftaar Afinw/ene van oorrfee/ da/ op deze 5/uftten geen aen/ meer Jfean worden ges/agen." Vgl.
voetnoot 265.
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(officieel) niet-verschenen Staat, noch het openbaar ministerie brengen andere
feiten bij.

De handelwijze van de rechtbank om het na de zittingsdag ontvangen bewijsma-
teriaal in de procedure op te nemen, valt m.i. alleen maar toe te juichen. Indien
bewijsmateriaal in het buitenland moet worden verzameld, iets dat in nationaliteits-
zaken wel vaker zal voorkomen, kan het onredelijk zijn om strikt aan de eis van
behandeling op de openbare zitting vast te houden. Daarnaast heeft de door de
rechtbank gevolgde handelwijze een duidelijk proceseconomische functie: de
verzoekster zou anders, onder overlegging van de eerder buiten beschouwing
gebleven stukken, genoodzaakt zijn door middel van het indienen van een tweede
verzoekschrift de "ze(frfa/u//£i vasme///>zg$p/-0c«/«re" te herhalen."'

Op welk artikel uit de Toescheidingsovereenkomst het verlies van de Nederland-
se nationaliteit wordt gebaseerd, blijkt uit het inleidende verzoekschrift. De
verzoekster produceert een fotocopie van de beschikking genomen door de ambas-
sade te Paramaribo tot intrekking van haar paspoort. In die beschikking is vermeld
op welk verdragsartikel en op welke overwegingen de intrekking van het paspoort
steunt. Ook mede door de feiten die de verzoekster zelf in het verzoekschrift stelt,

staat het langdung verblijf in Suriname vast. iJe verzoekster riestfijäf/uän OOK! met'
de feitelijke juistheid inzake haar verblijf in Suriname of de duur daarvan.

Indien en nadat voldoende vaststaat dat de betrokkene twee jaar of langer in
Suriname heeft verbleven, is het standpunt dat de betrokkene ten gevolge van de
werking van artikel 5 lid 2 TOS het Nederlanderschap heeft verloren een standpunt
dat in beginsel als een juist standpunt kan worden gekwalificeerd. Dat de rechtbank
ervan uitgaat dat de beschikking door de ambassade in Paramaribo in beginsel
vanuit nationaliteitsrechtelijk oogpunt beschouwd juist is, blijkt uit het feit dat de
verzoekster in de gelegenheid wordt gesteld tegenbewijs te leveren in die zin dat zij
aannemelijk zal trachten te maken dat zij kennelijk niet de wil heeft gehad haar
woonplaats over te brengen naar Suriname.

De rechtbank volgt met de bewijslastverdeling waarbij de verzoekster moet
aantonen niet de wil te hebben gehad haar woonplaats naar Suriname te hebben
overgebracht de lijn die in eerdere rechtspraak is uitgezet door de Hoge Raad. Het
bewijsrechtelijke patroon dat de rechtbank i.e. volgt, stemt overeen met het patroon
dat is gebleken bij de artikel 43 (oud) Vreemdelingenwetprocedure. De verzoekster
slaagt daarbij in het leveren van het tegenbewijs.

*" Zic par. 2.7.1. Daarnaast hoeft het OM na de conchisie niet meer te worden gehoord, zie voetnoc«
265.
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3.3.4.4.4 Rb. 's-Gravenhage 29 juni 1988

Bf-fOS). w/ttpr. XV7/. GviutescAnyvi/ii. /Irr. 5 //</ 2 T05. M*f *om/ votf r«
verzo«ter rwee yaar m Surt/iame wwnp/aatt o/ verW/jf n«?/r ge/uirf.
va/i ner

Ook in de navolgende zaak"* is de vraag aan de orde of de werking van artikel 5
lid 2 Toescheidingsovereenkomst heeft geleid tot verlies van het Nederlanderschap.
De verzoeker, wiens (Nederlandse) paspoort wegens vermeend verlies van het
Nederlanderschap is ingetrokken door de burgemeester van Zwolle, wendt zieh tot
de rechtbank te Den Haag ten einde over zijn nationaliteit een uitspraak te verkrij-
gen. /•,--;

De onderhavige zaak is in zoverre uniek dat het, onder de aan dit onderzoek ten
grondslag liggende beschikkingen, de enige beschikking is waarin niet blijkt dat de
Staat is opgeroepen als belanghebbende, waarin ook geen melding wordt gemaakt
van een mondelinge behandeling en waarin de conclusie van het OM positief voor
de verzoeker is . ' " Ook de rechtbank beslist positief voor de betrokkene.

De verzoeker is, komend uit Suriname, sinds 27.08.1975 woonachtig in Neder-
land. In Oktober 1983 vertrekt de verzoeker naar Suriname en wordt hij deswege
uitgeschreven uit het bevolkingsregister van zijn Nederlandse woonplaats. Met
ingang van 22.05.1987 vestigt de verzoeker zieh weer in Nederland. Bij de
gemeente van vestiging rijst de vraag of verzoeker nog de Nederlandse nationaliteit
bezit en wordt, zoals hierboven al is vermeld, zijn paspoort ingetrokken. Op welke
andere gegevens, buiten het feit dat de verzoeker de periode Oktober 1983-mei
1987 niet in Nederland heeft verbleven, de gemeente dit besluit baseert, wordt uit
de beschikking niet duidelijk. Een terloopse opmerking in de conclusie van het OM
ter zake doet het ergste vrezen. Bij de bespreking van de door de verzoeker
overgelegde bewijsstukken is volgens de officier van Justitie namelijk "voWoe/ute
aa/wze/ne/7/A: gewo/tfen dar ny /n de /?eriode va/z 57 o&rober 79SJ en 22 me/ 79Ä7,
anders da« de bMrgemeesrer van de ^emeenre Zwo//e &i/i/ze/(/& meenr, /»er gedwren-
rfe een per/od« van rwee yart/i w 5Mnname woon- o/ verö///)j3/aflW neeyi genad,
f- J . "

||' Rb. 's-Gravenhage 29.06.1988, rkstnr. 87.6118.
'" Op grond van het feit dat in de beschikking, in afwijking van alle andere beschikkingen, geen
melding wordt gemaakt van deze zaken ben ik ervan overtuigd dat i.e. de Staat inderdaad niet is
opgeroepen, alsook dat er geen mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden. Het achterwegc laten van
het eerste ligt vanzelfsprekend in het verlengde van het achterwege laten van het tweede. Indien er geen
sprake van een behandeling op een zitting is, kan er ook moeilijk een belanghebbende voor een
•Dondelinge behandeling worden opgeroepen. Tevens blijkt in de beschikking niet van het oproepen van
de verzoeker (vgl. art. 429f Rv). Wei is de beschikking, net als alle andere beschikkingen, gegeven
door de meervoudige kamer.

245



De verzoeker is namelijk zo fortuinlijk in het bezit te zijn van schriftelijke
bewijsstukken die aantonen dat hij de periode januari 1985-mei 1987 buiten
Suriname, en wel in Frans Guyana, heeft doorgebracht.

Het is de vraag welke uitspraak de rechtbank zou hebben gedaan indien de
verzoeker niet over de juiste bewijsstukken zou hebben beschikt. Zou de rechtbank
in dat geval tot afwijzing van het verzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap
hebben beslist omdat de burgemeester van Zwolle "A:e/i/ie/i/Jfc mee/i/" dat de
verzoeker aan de vereisten van artikel 5 lid 2 TOS voldoet? Het tegendeel van
hetgeen de burgemeester "&i/i/ie/(/A: /nrni/", kan de verzoeker dan immers niet
bewijzen.

Aangezien vanzelfsprekend daartegenover Staat dat de burgemeester, dan wel in
het algemeen de Nederlandse overheid, in dat geval ook niet zou(den) kunnen
bewijzen dat de verzoeker langer dan twee jaar in Suriname heeft verbleven,"*
moot in dat geval het oordeel van de rechtbank eveneens luiden dat de verzoeker

zijh Abuknknuürs'cihqr ilmf* ihnhiuuinr. J'j\r .h# Aftr.htKfeü .da* AfiidJ .tat .Yftüies van
het Nederlanderschap bestaat dan immers geen bewijs.

In het bijzonder uit deze casus wordt het belang van de "p™'mö/>£ 6ew//.s/art"
voor de overheid duidelijk. Indien de overheid van onvolledige en/of onjuiste feiten
uitgaat, kan de betrokkene daarvan makkelijk het slachtoffer worden als hij
simpelweg tegen de door de overheid gestelde feiten geen tegenbewijs kan leveren.
Het is daarom van groot belang dat de rechter eerst toetst of het standpunt van de
overheid deugdelijk is onderbouwd. Hierop voortbouwend, ben ik van mening dat
i.e. de rechtbank het verzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap had moeten
inwilligen op grond van de overweging dat onvoldoende is gebleken dat door de
betrokkene is voldaan aan een verliesbepaling voor het Nederlanderschap. De
bewijslast voor het verlies van het Nederlanderschap ligt daarbij vanouds bij de
Nederlandse overheid.'" In casu heeft de rechtbank het verzoek tot vaststelling
ingewilligd op grond van de overweging dat de "verzoeter vo/doe/ufe aa/i/iemi/i/A

£?maaA;f dor /»// /i/W g«/«mttfe m» /jeri'o/e va/i m/n/maa/ rvvee yoar woo/i- 0/
^ t t i/i 5«n/ia/ne /t^/r g^/wrf I/I <te perüxfe van 57 ofcfofter 79S5 /of 22 m«

7957." Als gezegd, naar mijn mening ware het correcter geweest als de rechtbank
het verzoek zou hebben ingewilligd op grond van overwegingen waaruit duidelijk

*'* Immers. alleen de afwezigheid uit Nederland staat vast.
*" Dit onder de aantckening dat tot op heden in de jurisprudentie slechts aan de orde is gekomen het
geval waarin door dc betrokkene een beroep is gedaan op behoud van het Nederlanderschap terwijl de
Ned. overheid daarentegen het standpunt inneemt dat het Nederlanderschap verloren is gegaan. De
situatic waarin het dc betrokken persoon is die zieh beroept op verlies van het Nederlanderschap en
waarin dc Ned. overheid op het standpunt staat dat de Ned. nationaliteit niet verloren is gegaan. koa"
in de jurisprudentie niet voor.
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blijkt dat het bewijsmateriaal van de verzoeker buiten beschouwing is gebleven,
maar waaruit eveneens duidelijk blijkt dat primair het overheidsstandpunt is getoetst
en onhoudbaar is gebleken.

3.3.4.4.5 Rb.'s-Gravenhage 9 november 1988

Co/. ßf-TOSJ w/ttpr. XV7/7. Ctoudrcrc/in/W/i£. /4/t. 5 //</ 2
(#" voor ee/i per/orfe /a/iger aVw rwve yaar />i Sar/name. i4/vv//z//ig va/i

Uit de hieronder te bespreken casus*" blijkt echter dat de rechtbank in Den Haag
de "/?r//na/re tevw/rtarf" wel snel voldaan acht. Verlies van het Nederlanderschap
wordt i.e. al aangenomen op grond van de data van de in- en uitreisstempels in
verzoekers paspoort.

De reden waarom de verzoeker zijn Nederlandse nationaliteit wil zien vastgesteld
wordt niet vermeld. Uit de beschikking wordt niet duidelijk of de verzoeker door
enige oveTheidsinstantie als vreemdeling wordt behandeld. De Staat is wel opgeroe-
pen, maar wederom niet versehenen.'"

De in 1950 in Suriname geboren verzoeker: "verbfee/op 25.77.7975 m Afofer-
fand. //(/ öe/ne/o" rfer/w/ve W/ a*e o/uz/fazn&e/zy&neft/ van Swmrame rfe A^der/a/u/^e
/za/ionaZ/teiY." Aldus stelt de rechtbank het behoud van het Nederlanderschap bij de
onafhankelijkheid van Suriname vast.

Medio 1983 vertrekt de verzoeker naar Suriname en de terugkomst in Nederland
vindt niet eerder plaats dan in februari 1987. Een verliesbepaling van het Nederlan-
derschap waaraan de verzoeker derhalve mogelijkerwijs heeft voldaan, zou artikel 5
lid 2 Toescheidingsovereenkomst kunnen zijn.

De verzoeker stelt evenwel ten eerste dat hij geen twee jaar in Suriname heeft
verbleven en ten tweede dat hij "/z/mwier <fe w// A^^ ge/iorf z/c/i ^/(/ve/u/ /n
5ttn«ame re ve5?/^e/i". Naar zijn zeggen heeft hij de periode juni 1984-februari
1987 in Frans Guyana verbleven. Uit de overwegingen van de rechtbank blijkt dat
de verzoeker een verklaring van een Nederlandse gemeente heeft overgelegd
inhoudende dat uit stempeis in verzoekers paspoort is af te leiden dat hij in
augustus 1983 Suriname is ingereisd en dat hij in februari 1987 Suriname is
uitgereisd. De rechtbank merkt vervolgens op: "Vo/ge«j rf/e ön>/ bevaf Agf
pajpoo/t gee/i m- en M/rre/wrempefe van fra/w Gwyana o/ andere /a/u/e/z." Nadere
overwegingen van de rechtbank houden in dat de verzoeker niet heeft meegewerkt
aan het overleggen van andere door de rechtbank gevraagde documenten.

916 „ , ,

^ Rb. s-Gravenhage 09.11.1988, rkstnr. 88.5098.
Althans niet in rechte versehenen: zie par. 2.4.2.1.
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Het verzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap wijst de rechtbank af op
grond van de overweging: "Verzoe/ter /iee// op gmi ente/e w(/ze /tu/i/i^/i aa/tfonen
o/z^//3r /naar aa/i/i£mi/f/£ Jfcwmiefl maA:e/i da/ A//, zoafa my s/e//, va/ia/y«m 7984 /or
6eg/>i /<?6ruari 7987 /n Fra/u Gwya/w /iee/r verWeven." Ook acht de rechtbank het,
bij gebrek aan aanwijzingen daaromtrent, niet waarschijnlijk dat de verzoeker zieh
niet in Suriname heeft willen vestigen. De feiten dat de verzoeker bij vertrek uit
Nederland een vaste baan opgaf en dat na enige tijd zijn gezin zieh bij hem in
Suriname voegde, overtuigen de rechtbank eerder van het tegenovergestelde. i

In deze zaak is sprake van een vederlichte invulling van de "pn'ma/V«
Het verlies van de Nederlandse nationaliteit wegens woonplaats of werkelijk
vcrblijf van twee jaar of langer in Suriname wordt aanvaard op grond van de
Surinaamse in- en uitreisstempels in verzoekers paspoort en het ontbreken van
reisstempels van andere landen. De verzoeker heeft kennelijk geen ander tegenbe-
wijs dan zijn eigen verklaring."* Maar staat ten gevolge van de Surinaamse
Stempels het minimaal verblijf van twee jaar in Suriname ook vast, zoals de
rechtbank nog terecht eiste in de casus uit paragraaf 3.3.4.4.1?'"

Om meer gegevens boven water te krijgen, heeft de rechtbank een beroep gedaan
op de verzoeker. De verzoeker heeft daarop blijkens de beschikking niet gerea-
geerd. Naar mijn inzicht dient de rechtbank daaraan niet het gevolg te verbinden
dat de verzoeker (hoewel wellicht kennelijk niet in staat aannemelijk te maken dat
hij me/ twee jaar of langer in Suriname heeft verbleven/woonachtig is geweest) aan
de verliesbepaling uit artikel 5 lid 2 TOS heeft voldaan. Hoewel voor het vergären
van zoveel mogelijk informatie een beroep kan worden gedaan op de verzoeker is
het mijns inziens niet zo dat de bewijslast en het bewijsrisico van een verliesbepa-
ling primair bij de betrokkene ligt. Uit de voorgaande jurisprudence is immers
gebleken dat het me/ aan de betrokkene is om aannemelijk te maken dat hij me/ aan
een verliesbepaling voor het Nederlanderschap heeft voldaan. Primair dient de
Nederlandse overheid te bewijzen dat het Nederlanderschap verloren is gegaan (de

/"). Mijns inziens is in de onderhavige casus niet voldaan aan de

*" Of bczit wellicht slcchts aan zijn bedocling tcgenstrijdig bcwijsmatcriaal.
"* In dc rcchtspraak op grond van art. 43 (oud) Vw komt de vraag aan welke kant de bewijslast ligt bij
betwisting van het wel of niet hebben verbleven gedurende twee jaar of langer in Suriname (voorzover
ik weet) niet voor. In de door mij onderzochte jurisprudent»: op grond van art. 17 RWN komen nog
twee zaken voor waarin de vraag spcelt of de verzoeker inderdaad wel twee jaar in Suriname heeft
verbleven: Rb. ' s-Gravenhage 15.07.1987 (par. 3.3.4.4.1) en Rb. •s-Gravenhage 29.06.1988 (par
3.3.4.4.4). In beide zaken komt net tweejarig verblijf niet vast te staan en wordt geconcludeerd tot
behoud van dc Nederlandse nationaliteit. Als vereiste voor verlies van net Nederlanderschap gel*
n.m.m. het uitgangspunt dat de bewijslast van het minim»»! tweejarig verblijf in eerste instantie bij de
Nederlandse ovcrhcidsorganen ligt.

248



Wi/fe as/*cr«i in n*/ Afafoitvufr«

/ tevw/rfatf". Naar mijn mening kan op grond van hetgeen i.e. aan feiten
vaststaat niet worden gesteld dat W(/to dat de verzoeker de periode 1983-februari
1987 in Suriname heeft verbleven. Door hier wel van uit te gaan, hanteert de
rechtbank, zoals hierboven al werd opgemerkt, een wel vederlichte "primazrv
tortsmg" van het standpunt van de Staat. Anders dan de rechtbank meen ik
derhalve dat de gewenste bewijssterkte van het feit dat leidt tot verlies van het
Nederlanderschap groter dient te zijn. In paragraaf 3.3.3.5 is gebleken dat de Hoge
Raad in beklagprocedures op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet immers
spreekt van geft/eiten en varfrfoa/i indien het gaat om de bewijssterkte aangaande
verliesbepalingen.

In de onderhavige procedure was de Staat niet versehenen en kon dus geen
bewijsopdracht krijgen. Onder die omstandigheid brengt de niet-lijdelijkheid'*
van de nationaliteitsrechter met zieh dat deze zelf een onderzoek naar de feiten
instelt om meer gegevens te verkrijgen omtrent het wel of niet daadwerkclijk
verblijf in Suriname gedurende twee jaar. Bij dat feitenonderzoek kan het OM een
rol spelen.

De rechtbank denkt klaarblijkelijk anders. Naar mijn mening legt in het onderha-
vige geval de rechtbank de bewijslast verkeerd door het verzoek af te wijzen omdat
de verzoeker het tegenovergestelde van hetgeen de Nederlandse overheid op grond
van summiere gegevens beweert niet aannemelijk kan maken.

3.3.4.4.6 HR7apri l 1989

Car. ßf-rO5j. Mttepr. XfX. C&yMsbescnn/v/ng. ,4/?. 5 TO5. ,4/gemene
van /wf/0/!fl//te/f,sr£c/tf. Mate van zeiker/ie/rf /nzaJfce de vmverv/ng van een vreemde

4/vw/zing van nef verzoeA: door de reenrfjanfc; vern/ef/g/ng van de
door de ///?.

In de volgende zaak^' gaat het niet zozeer om een bewijsrechtelijke vraag, want
de feiten staan als zodanig vast, maar komt de vraag aan de orde in hoeverre het
bezit van een andere nationaliteit dient vast te staan om invloed te sorteren in het
Nederlandse nationaliteitsrecht. Deze vraag is eerder aan de orde gekomen.^

Vgl. betreffende de niet-lijdelijkheid de latere uitspraken o.g.v. de "ze//s/a/uftge gfp
«": HR 07.04.1989, NJ 1990, nr. 791 (par. 3.3.4.4.6) en HR 28.10.1994, RvdW 1994, nr. 216 (par.
'•3.4.3.2). Evenwel sluit de Hoge Raad in deze uitspraken juist aan bij de niet-lijdelijkheidsattitude van
de rechter in geval van Nederlanderschapsvaststelling uit de oudere jurisprudentie. Zie m.b.t. dc
•»(/itoKftge va5We//i/jgjprocedttre" ook par. 3.2.2 en 3.3.4.1.

HR 07.04.1989, NJ 1990, nr. 791, m.nt. GRdG.
Vgl. HR 10.09.1959, NJ 1959, nr. 596 (par. 3.3.2.2.4); HR 15.09.1980, NJ 1981, nr. 68 (par.

3-3.3.2.2); HR 08.12.1989, MR 1990, p. 40 (par. 3.3.3.2.5).
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In een ruim aantal uitspraken in het voorafgaande is reeds artikel 5 lid 2
Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen Nederland en Suriname
aan de orde gekomen. Artikel 5 lid 2 TOS bewerkstelligt onder bepaalde voorwaar-
den verwerving van de Surinaamse nationaliteit en dientengevolge verlies van het
Nederlanderschap.

E6n van de hier bedoelde voorwaarden is dat de betrokkene woo/ip/aars of
werte/z/A: ver£//// heeft gehad in Suriname van minimaal twee jaar. Een bijkomendc
voorwaarde is het in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde toetsingscriteri-
um inhoudende dat "aa/i <te vv/7 va/i <fe be/rofcten* Z(//J tevore/i öey/a<z/ttfe won-

Een derde en een tot nu toe nog niet aan de orde gekomen nadere voorwaarde
Staat vermeld in artikel 5 lid 1 TOS en betreft de afbakening van de kring van
personen die rechten kan ontlenen aan artikel 5 leden 1 en 2 TOS. De in artikel 5
lid 1 TOS bedoelde personen zijn op grond van dat artikel tot 01.01.1986 in de
gelegenheid geweest een optie ter verwerving van de Surinaamse nationaliteit te
doen.

Een tijdslimiet is ten aanzien van artikel S lid 2 TOS niet als zodanig in de
Toescheidingsovereenkomst opgenomen. Evenwel is gaandeweg de jaren dienaan-
gaande met betrekking tot artikel 5 lid 2 TOS een verschil in interpretatie tussen
Suriname en Nederland aan de dag getreden.™ Het bleek dat personen die zieh
na 01.01.1984 in Suriname hadden gevestigd door de Surinaamse autoriteiten na
01.01.1986 niet als Surinaams onderdaan werden beschouwd. Dit gebeurde op
grond van de bij de betreffende autoriteiten levende gedachtengang dat artikel 5 lid
2, net als artikel 5 lid 1 TOS, op 01.01.1986 zou zijn geexpireerd.'^ De Neder-
landse autoriteiten daarentegen gingen uit van het van kracht blijven van artikel 5
lid 2 TOS en bleven het standpunt innemen dat de betrokken personen wegens het
verwerven van de Surinaamse nationaliteit de Nederlandse hadden verloren. Dit
verschil in interpretatie heeft aanleiding gegeven tot de onderhavige casus.

Eind 1987 wordt de hierboven geschetste problematiek bij de rechtbank in Den
Haag aan de orde gesteld door een verzoekster die zieh in augustus 1984 in
Suriname heeft gevestigd. De verzoekster neemt het standpunt in dat, aangezien zij
volgens de bevoegde Surinaamse autoriteiten niet de Surinaamse nationaliteit heeft
verworven, zij ook niet op grond van de Toescheidingsovereenkomst haar Neder-
landerschap heeft verloren.

*" Dit betreft dan een woonplaats buiten Suriname, in de meeste gevalien zal het gaan om « •
woonplaats in Nederland.
™ Vgl. Ahmad Ali. MR 1987. p. 205; Haarmans. p. 114-120; Tratnik. MR 1988. p. 33. Zie «*
voetnoot 908.
** Vgl. Kantonrechter Paramaribo 21.03.1989, MR 1989. nr. 80.
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De rechtbank huldigt echter een tegenovergestelde mening en stelt onder meer:
"l/»7 ne/ ftovenovenvoge/ie** vo/g/ da/ verzoefa/er ^^ac/i/ mort uwrfw de Swr/-

na//ona//7e/7 /e Zie^e/i verfcrege/i en rferAa/v^ de Nerf^r/antistf /w//o/w//7«7
ver/ore/i.

ne/ /ege/idee/ n/e/ aange/oond. W!p//juYiar nee/fr de .s/aa/wecre/am
KViyurt/7/e by ^r /^vwi 26 a«g«5f«5 7957 aa/i een ita/i/oorgenoor van de raarf5ma/i
von verzoeforer medegedee/d aVtf er aa/iw//z/>igen ö«raa/i da/ de 5u/7>taa/?ui

op Ae/ 5/a^/pwn/ 5/e//e/i da/ arr/Ä:e/ 5 //d 2 va/i de 7bejc/ie/d/n^j-
n/e/ meer va/i Jtrac/i/ «, maar «« een 0#?ae7e 5/a/idpw/i//>e/>a//>î  \«n

rfe 5Mnnaam5e a«/or/7e/7en n/e/ leitend w, moe/ er va/i M/7 worden ^egaan da/ de
Suri/iaamje overne/d de 7be.scne/d/ng.s0vereenJt0ms/ re^pec/eer/."

Tegen deze beslissing gaat de verzoekster in cassatie, hetgeen leidt tot de
vernietiging van de beschikking van de rechtbank.

De vernietiging van de beschikking grondvest de Hoge Raad in "een rede/y'A:e,
mef a/gemene öeg/nje/en van nfl/iona//7eJWrecn/ overeenitomende w///eg" van artikel
2 Toescheidingsovereenkomst."' Een zodanige uitleg brengt naar inzicht van de
Hoge Raad "mee da/ ne/ A'eder/ander^cnap 5/ecn/5 ver/oren ga«/ door ner ejf/ecf/e/
vericrygen van de Surinaam^e na/iona/i/e/f in d/er voege dar d/en/ vay/ /e ^/aan da/
<te 5wnnaa/n5e overne/d d/e nö//ona///e/r daadwerA:e/y& erA:en/."

Met betrekking tot de vraag van het wel of niet "e#ec//e/ verA:r//gen" van de
Surinaamse nationaliteit ziet de Hoge Raad een onderzoeksopdracht voor de rechter
weggelegd. De Hoge Raad is namelijk van oordeel dat: 7nd/en fe d/er za/:e /wy/e/

r, za/ de Afeder/andse recn/er nader neööen re o/iderzoeA:en o/ d/7 geva/ z/cn
voordoe/ en, ind/en zwto n/e/ A:om/ vaj/ /e s/aan, /noe/en aannemen da/

Neder/anderscnap van de öe/roJbtene voor/dw«r/."

In deze casus Staat de vraag centraal of de betrokkene de Surinaamse nationaliteit
"e$?cfte/" heeft verworven. Met "ej^ec/Ze/" is gedoeld op de vraag of zij door de
Surinaamse autoriteiten ook inderdaad als in het bezit van de Surinaamse nationali-
teit wordt beschouwd.

Net als in de voorafgaande casus legt de rechtbank de bewijslast inzake de niet-
venverving van een vreemde nationaliteit en daarmee van (zijnde de consequentie
van die verwerving) het niet hebben voldaan aan een verliesbepaling van het
Nederlanderschap bij de verzoekster. Immers, de rechtbank overweegt dienaan-
gaande dat de verzoekster nie/ aannemelijk heeft gemaakt dat zij n/e/ de Surinaamse

Hiermee wordt verwezen naar overwegingen die de rechtbank heeft gegeven ten einde de voortdu-
rcnde gelding van art. 5 lid 2 TOS te onderbouwen.

An. 2 lid 1 TOS: het algemene artikel dat bepaalt dat verwerving van de Surinaamse nationaliteit
"gevolge de TOS leidt tot verlies van het Nederlanderschap.
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nationaliteit heeft verworven en derhalve tevens m>/ het Nederlanderschap heeft
verloren. Dit betekent ten opzicht van de jurisprudentie tot 1986 een omdraaiing
van de bewijslast. Uit vroegere rechtspraak is immers gebleken dat in het geval van
twijfel over het bezit van een vreemde nationaliteit de bewijslast betreffende de
vreemde nationaliteit bij de Nederlandse overheid ligt.*** Bovendien is in eerdere
rechtspraak eveneens uitgemaakt dat de bewijslast betreffende het verlies van het
Nederlanderschap bij de Nederlandse overheid ligt en niet bij de betrokkene.

Na vernietiging verwijst de HR terug naar de rechtbank met de opdracht dat
nader onderzocht zal worden of 30fcc//eve verwerving van de Surinaamse nationali-
teit heeft plaatsgevonden. De Nederlandse rechter krijgt in dezen een onderzoeks-
verplichting, al zegt de Hoge Raad niet hoe intensief zodanig onderzoek dient te
zijn. Wei stelt de Hoge Raad dat zolang de rechtbank niet blijkt dat door de
verzoekster is voldaan aan een verliesbepaling voor het Nederlanderschap ervan
moet worden uitgegaan dat het Nederlanderschap voortduurt. Hiermee is de al
cerder gesignaleerde c0/i///M/?rf/igj/?r£ru/n/ie verwoord. Zolang niet het rechtsfeit
van het verlies vaststaat, dient van behoud van het Nederlanderschap te worden
uitgegaan.

Wat kan op grond van deze gegevens worden opgemerkt over de bewijslastver-
deling in feitelijke instantie na de terugverwijzing? De Hoge Raad geeft de
rechtbank slcchts de opdracht de zaak nader te onderzoeken, en geeft geen uitsluit-
sel aangaande de vraag waar de bewijslast ligt. Er dient in feitelijke instantie vast
komen te staan dat de verzoekster g i e r t e / de Surinaamse nationaliteit heeft
verworven, zo niet, dan geldt de conttnMermgjprwMmr/e.

De mogelijkheid de verzoekster te belasten met de opdracht te bewijzen dat zij
«r^cf/e/de Surinaamse nationaliteit heeft verworven, zou uiterst curieus zijn en valt
derhalve af. De mogelijkheid de verzoekster te belasten met de opdracht dat zij
aannemelijk maakt dat zij m'eV de Surinaamse nationaliteit op e#i?cr/£ve wijze heeft
verworven, brengt een bepaalde beperking met zieh. Want als de verzoekster,
bijvoorbeeld door bewijsnood of non-reactie, faalt in haar bewijsopdracht (inhou-
dende dat zij mW op e^ecr/e-ve* wijze de Surinaamse nationaliteit heeft verworven),
dan Staat het tegenovergestelde toch niet tevens onomstotelijk vast? En in het kader
van de <wif/>»wmgjpr<'.sM/n//> dient dat laatste juist wel vast te staan. Uit dit alles
volgt, naar mijn mening, dat indien een verliesgrond voor het Nederlanderschap

™* Rechtspraak waarin het bewijs van de verliesgrond "het verwerven van een vreemde nationaliteit"
niet bij de betrokkene ligt: HR 13.04.1948. NJ 1948. nr. 647. mm. D.J.V. (par. 3.3.2.2.1); HR
04.10.1949 (gepubl. in Reuscr (I), p. 82 (par. 3.3.2.2.3)); HR 27.11.1979. NJ 1980. nr. 550 (par.
3.3.3.3.2).
Ook indien de verwerving van het Nederlanderschap afhankelijk is van het wel of niet hebben
verworven van een andere nationaliteit ligt de bewijslast van net niet-verwerven van de andere
nationaliteit niet bij de betrokkene: HR 08.12.1989, MR 1990. p. 40, m.nt. HAA (par. 3.3.3.2.5).
Rechtspraak betreffende de mate van zekerheid waarin het bezit van een vreemde nationaliteit dient vast
te staan: HR 10.10.1959. NJ 1959, nr. 596 (par. 3.3.2.2.4).
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vast dient komen te staan de bewijslast daarvoor niet bij de verzoeker, maar
derhalve bij de Nederlandse overheid berust, en ook dient te benisten. i;

3.3.4.4.7 Rb. 's-Gravenhage 27 maart 1991

. Bf-rO5J. w/ttpr. XX. CcWMSÖesc/irJ/v/ng. /4/t. 5 TO5. Woonp/aatt op 25

In de volgende zaak*** is het mogelijk verlies van het Nederlanderschap op grond
van artikel 3 TOS aan de orde. Op de mondelinge behandeling is de als £Wa/!#/i?/>-
iwute opgeroepen Staat versehenen. Dit is gebeurd door het ter zitting aanwezig
zijn van een ambtenaar van het ministerie van Justitie.

De verzoekster heeft zieh, komend uit Suriname, op 14.11.1975 gevestigd in een
Nederlandse gemeente. In de jaren daarna is zij gedurende perioden dan weer wel,
dan weer niet ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister.'" Verzoekster
verblijft wegens ziekte en overlijden van haar echtgenoot vanaf mei 1980 tot
September 1981 in Suriname. Een volgend verblijf in Suriname vindt plaats van
november 1985 tot Oktober 1989, waarbij reden tot vertrek naar Suriname is
geweest de ziekte en vervolgens het overlijden van een kleinzoon van verzoekster.

Nadat in 1986 haar (Nederlandse) paspoort is gestolen, vraagt de verzoekster op
05.09.1986 bij de Nederlandse ambassade te Paramaribo een nieuw paspoort aan.
De verstrekking van het verzochte paspoort wordt geweigerd, kennelijk niet op
grond van ontkenning door de ambassade van het bezit van het Nederlanderschap
door de verzoekster, maar omdat de verzoekster zieh voor haar paspoort tot de
Nederlandse gemeente zou moeten wenden waar zij tot haar vertrek naar Suriname
heeft verbleven.

Met een in 1987 aangevraagd Surinaams paspoort reist de verzoekster in 1989
terug naar Nederland.

In het aan de rechtbank te Den Haag gerichte verzoekschrift wordt namens de
verzoekster gesteld dat zij "noo/r <ie £edoe7mg Aee/r ge/iad Sur/flaa/zwe te

ft')' de vasftte//mg van /uzar
De als belanghebbende in de procedure versehenen Staat krijgt van de rechtbank

"de ge/ege/t/ie/d" om "v/a Aer Mmryterte va/i /us/i/ie W/ a*e a«ronte/ten te 5Mn>wme
w//cArwge/i w te WI/MI/Z. " Dientengevolge legt de Staat een via het ministerie van
Buitenlandse Zaken verworven brief d.d. 27.11.1990 van het Centraal Bureau voor

Rb. VGravenhage 27.03.1991, RV 1991, nr. 45, m.nt. HAA.
Zo is zij wel ingeschreven gedurende de perioden: 14.11.1975-28.08.1979; 18.10.1979-06.11.1979;

07.12.1979-20.10.1980.
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Burgerzaken te Paramaribo over. De strekking van deze brief is dat de Surinaamse
autoriteiten op het standpunt staan dat de verzoekster op grond van artikel 3
Toescheidingsovereenkomst de Surinaamse nationaliteit bezit. Concreet betekent dit
dat de Surinaamse autoriteiten ervan uitgaan dat de verzoekster op 25.11.1975 de
Surinaamse nationaliteit heeft verworven. Of dit laatste ook het standpunt is van de
Nederlandse Staat, die weliswaar de brief in de procedure inbrengt, wordt uit de
beschikking van de rechtbank niet duidelijk.*"

In ieder geval beperkt de rechtbank haar toetsing tot de vraag of verlies van het
Nederlanderschap heeft plaatsgevonden op grond van artikel 3 Toescheidingsover-
eenkomst.''" Met betrekking tot artikel 3 TOS is in de voorafgaande bespreking
van de rechtspraak reeds gebleken dat de Hoge Raad in 1980"-' ter toetsing van
dat artikel het criterium heeft geformuleerd dat de betrokkene "te/i /(/Vte va/i to

M/7 Sf/n/ja/n? Ae/ voorneme/i Aa</ Z/CA £/(/ve/u/ w /Vie^er/a/id'-''' te

Na te hebben geconstateerd welke perioden de verzoekster in Nederland inge-
schreven is geweest in een bevolkingsregister overweegt de rechtbank als volgt:

/MZ/UU/7(/A: p^rjoo/i word/ v^rmoed z(//i >voon5/«</f te Aeo&e/i
A// </aarva/i op de we/te/j/A: voorgescAreven w(/ze aa/i de

Aeeß Arenn/s gegeven. Af«te geziert de overge7egde vent/armg van
de d/recte«r van Ae/ Cen/raa/ ßureaw voor fiwrgerzaArert te Para/rar/oo <W. 27

7990, za/;W//A: i/iAotM/e/uze rfa/ v^rzoefcyter rfe 5Mr/>iaa/7we na//ona///W/
op ^ro/u/ va« arrifc/ 5 va/i </e 7b«cA«rfmg5overeenA:o/Ry/, « aa/z/z«/n«/(/A da/

ton/tü g^even A«^ aan /ier o«/«wr va^ /war woonp/aar5 m
Swrmame, rfa/ zy /»oar HY)owp/aaW naar A/lerfer/a/ui A ^ verp/aam. ///er/n

ecAter ^^en aa/i/i/V/mg rf/7 vermoe^/i terzi/V/e te ^te//^n. Zw/fcy
fl//e?/i rmis op gronrf va/i Aaar /a/igrfurige v«ttg//ig te /4mjterrfa/n aa/i Aaar

om Aoor woonp/anw m 5Mr/nam? pnyj te geve« w rerff/t/A:A«V/ n/>/ ik«n wora"w
von </̂  SotfvwwHte/ttovtfrdracA/ dtf. 25 novemZ? r̂ 7975

woo/ip/aaw /« /Vafer/cz/u/, zodü/ z(/ /oe/i rfe

*" Tensloltc is in 1986 ccn Ncderlands paspoort van de verzoekster gestolen. In zijn annotatie bij deze
uitspraak merkt Ahmad Ali op: "t//7 Art r««*«/ ( ) Wyfa da/ 00* in Ateferfa/id df fr«/u5J«^ op *
aanir(i<i£ wm « n /JIVMW AW r̂/<widj pajpoort op d* /«wig* /XKVI wrrrf ^«cAovrn. ( ,)

i/i /V«frr/am/ ging« *r IrnnWyt iwnwf </a/
Ao? rf/7 na/ionaW/rtWrecA/Wy* gwnofj'vwtf mo ĵr Hwrrf«» iwtf nirt aa/»

'" De opticmogclijkheid uit art. 5 lid 1 TOS is immers per 01.01.1986 vervallen en dc werlring van art
5 lid 2 TOS is sinds HR 07.04.1989. NJ 1990. nr. 791 de facto bceindigd voor de personen die m
01.01.1984 langer dan twee jaar in Suriname hebben verbleven. Zie ook voetnoot 908.
""Ziepar. 3.3.3.4.1.
*" D.w.z. in ieder geval buiten Suriname.
*" In zijn annotatie wijst Ahmad Ali er reeds op dat de rechtbank hier het toetsingscriterium van art. $
lid 2 TÖS hantcert.
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Na haar terugkeer in Nederland kan de verzoekster geen Nederlands paspoort
krijgen. Het irreele aan deze zaak is dat er blijkbaar wel een overheidsorgaan is dat
het standpunt inneemt dat verzoekster haar Nederlanderschap heeft verloren, zodat
er geen paspoort kan worden afgegeven, maar op welke rechtsgronden dan wel
feiten en aan de hand van welk bewijsmateriaal zodanig standpunt wordt ingeno-
men, vermag de verzoekster niet duidelijk worden gemaakt. Ook met betrekking tot
de in de procedure versehenen Staat blijft volstrekt wazig op welke verdragsbepa-
ling uit de Toescheidingsovereenkomst het verlies van het Nederlanderschap zou
zijn gebaseerd. Feitelijk wordt de "pr/ma/re ftew(/.s7ayr ter zake van het verlies van
bet Nederlanderschap ingevuld door het standpunt dat de Surinaanise autonteiten
innemen, terwijl de Nederlandse autoriteiten zelf geen duidelijk standpunt innemen.
Dit had m.i. de rechtbank ertoe moeten leiden het bezit van het Nederlanderschap
door de verzoekster toe te wijzen onder de motivering dat niet is gebleken van
verlies van het Nederlanderschap. Immers, de Nederlandse overheidsadministratie
voldoet niet aan de aan haar kant vallende "pr/Vna/Ve fa'w/y.y/ayr voor het verlies
van de Nederlandse nationaliteit. De rechtbank had ingevolge de c0/tfmwermg.ypre-
jH/n//e m.i. het verzoek moeten toewijzen zonder de bewijsmiddelen van de
verzoekster bij de beoordeling te betrekken.

De rechtbank doet dit echter niet, maar gaat over tot de toetsing van de toepasse-
lijkheid van artikel 3 TOS. Dit omdat de Surinaamse autoriteiten ervan uitgaan dat
de verzoekster op grond van dat artikel de Surinaamse nationaliteit heeft verwor-
ven. De diverse perioden van inschrijving in een Nederlands bevolkingsregister
overtuigen de rechtbank van het feit dat de verzoekster zieh voor de onafhankelijk-
heid van Suriname in Nederland heeft gevestigd en dat zij het Nederlanderschap op
25.11.1975 heeft behouden. In casu zijn er derhalve tegenstrijdige bewijzen inzake
de woonplaats op 25.11.1975 in het geding.'*

De onderhavige uitspraak is overigens een van de beschikkingen waaruit blijkt
dat indien de Staat op de mondelinge behandeling verschijnt, de rechtbank, indien
een onderzoek naar de feiten nodig is, dit feitenonderzoek door het verstrekken van
een bewijsopdracht aan de Staat, door de Staat laat verrichten. Het openbaar
ministerie heeft onder die omstandigheid in dezen dan geen taak (meer).

** Zie voor een identieke casuspositie HR 23.12.1983, NJ 1984, nr. 387 (par. 3.3.3.4.4).
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3.3.4.4.8 Rb. 's-Gravenhage 9 november 1988; HR 14 februari 1992; HR 4
december 1992

(Car. fl(-7USj, «/«pr. AX/, w/Wpr. XX/7 en «/«pr. XX///).
/Irr. 5 /«/ 7 7ÜS. W//5ge6rvJ(:i/i 6// Ae/ a/tegg*« va/i een op//>.

In drie beschikkingen'" handelt de casus om een door de verzoeker afgelegde
optie voor de Surinaamse nationaliteit. In het drietal zaken is sprake van een optie
op grond van artikel 5 lid 1 Toescheidingsovereenkomst Nederland-Suriname. Met
betrekking tot het afleggen van de opties voeren de betrokkenen aan dat zij ten tijde
daarvan niet daadwerkelijk de wil hebben gehad de Surinaamse nationaliteit te
verkrijgen. Zij stellen derhalve een wilsgebrek bij het opteren.

In alle zaken kan de Staat een door de verzoeker ondertekend optieformulier
overleggen, zodat aan de "p«'"»'«'"* towijj/art" voor het verlies van het Nederlan-
derschap is voldaan. De rechtbank kan derhalve ervan uitgaan dat het standpunt
van de Staat inzake het verlies van het Nederlanderschap door de verzoeker in
beginsel een correct standpunt is. Als bekend uit de eerdere rechtspraak, kan de
betrokkene alsdan door middel van het aannemelijk maken van het wilsgebrek ten
aanzien van het uit het opteren volgende rechtsgevolg, trachten de rechter te
bewegen tot de uitspraak dat het Nederlanderschap niet is verloren gegaan.
Hieronder volgt een körte bespreking van de drie beschikkingen.

In de eerste uitspraak'" gaat het om een uit Suriname afkomstige verzoekster die
sinds 1956 woonachtig is geweest in Nederland. Zij vertrekt op 27.12.1975 weer
naar Suriname. Medio 1987 keert de verzoekster terug in Nederland, alwaar zij
wordt geconfronteerd met het feit dat zij als vreemdelinge wordt beschouwd. De
verzoekster daarentegen staat op het standpunt niet haar Nederlandse nationaliteit te
hebben verloren. In de door de verzoekster aangevangen procedure is de als
belanghebbende opgeroepen Staat niet versehenen,'" maar door het openbaar
ministerie wordt een copie overgelegd van een door de verzoekster op 16.10.1976
ondertekend optieformulier ter verwerving van de Surinaamse nationaliteit op grond
van artikel 5 lid 1 TOS. Met betrekking tot de optie stelt de verzoekster dat zij niet
in vrijheid een keuze heeft gemaakt voor de Surinaamse nationaliteit. Zij stelt een
Surinaams paspoort te hebben geaeeepteerd omdat zij dan betere kansen op de
(Surinaamse) arbeidsmarkt zou hebben. De rechtbank deelt niet verzoeksters
niening dat het hier gaat om een wilsgebrek bij het doen van een rechtshandeling

*" Rb. VGravcnhage 09.11.1988. rkstnr. 88.5295; HR 14.02.1992. NJ 1993, nr. 262. m.nt. GR<W;
HR 04.12.1992 (rkstnr. 8058. niet gepubliceerd).
*" Rb. 's-Gravcnhagc 09.11.1988. rkstnr. 88.5295.
*" Althans volgcns de rechtbank niet in rechte versehenen: zie par. 2.4.2.1.
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ß^wi/jrecft/Wi/Jtr oipecfen in

cn overweegt: "Voorzover verzoefo/er nee^ w///e/i Z>e/o#en da/ een en ander n/e/ op
van vrj/wj/Z/g/ie/d w ge$cn/ed, omda/ zy /n S«r/na/ne werit en een am/>/e///fce
w/We venverven word/ d/7 oe/oog door de recn/£a/ut n/e/ aanvaard. ffe/ w

ongeörM/Are////: da/ de voorde/en van verandering van na//ona///e/7 worden
g g regen de nade/en."
Ook in de volgende zaak*** baseert de verzoeker zijn gebrek aan (werkelijke)

keuzevrijheid op het feit dat hij heeft geopteerd omdat hij mogelijk in Suriname
werk zou kunnen vinden. Evenals bij de voorgaande zaak leidt dit niet tot succes.
De rechtbank overweegt: "Ge/e/ op ne/ ftovens/aande en op ne//e// da/ de /efa/ van
Je door de verzoeiter onder/ejtende Jtennwgev/ng Jfcor/ en du/de///& « acn/ de

ne/ n/e/ aanneme///* da/ verzoeiter op 25/eöruar/ 7977 n/e/ fcewim nee^
voor de Surinaanwe na/io/ia///e/7."

In de als laatste te bespreken zaak*' bestrijdt de verzoeker het verlies van het
Nederlanderschap met de Stelling dat hij heeft geopteerd omdat hij wegens familie-
omstandigheden naar Suriname wilde reizen (vanuit Nederland), maar geen
Nederlands paspoort kon krijgen omdat hij in Nederland nog een gevangenisstraf
diende uit te zitten. Om toch te kunnen reizen, vervoegt de verzoeker zieh bij de
Surinaamse ambassade in Den Haag om te weten te komen of hij een reisdocument
kon krijgen. Het verzoekschrift aan de rechtbank vermeldt over dat bezoek:
"(• J fle^/f tti^n verzoeker een doArumen/ /a/en onder/e&enen, waarvan verzoeiter

/arer öegreep da/ d// een /Cennwgev/ng /ngevo/ge de 7be5cne/d/n^overeen-
gewee^/ WOJ. //e/ way zeer /?e^/w/ n/e/ de bedoe//ng van verzoeker om

onvoorwaarde///* voor de ÄMr/naam^e na/zona/i/e// /e op/eren."
Tevens stelt de verzoeker de Surinaamse nationaliteit niet effectief te hebben

verkregen nu "/n cos« geen ^eve^r/g/ng /s onfvangen van de 5«r/naanwe aw/or//e//en
dflf verzoeker de Sur/naanue na//ona///e/r daadwerÄ:e///7: nee/? ver/rregen." Na de
ondertekening van het optieformulier in 1977 op de Surinaamse ambassade is de
verzoeker namelijk, naar eigen zeggen, nimmer afgereisd naar Suriname, noch
heeft hij ooit een Surinaams paspoort aangevraagd. Ook volgens het verzoekschrift
bemerkt de verzoeker eerst in 1987, bij de aanvraag van een (Nederlands) pas-
poort, dat hij Staat geregistreerd als van Surinaamse nationaliteit.

De rechtbank wijst het verzoek tot vaststelling van het Nederlanderschap af. In
cassatie vangt de verzoeker eveneens bot. In de uitspraak van de Hoge Raad zijn
i.e. vooral interessant de overwegingen ten aanzien van de vraag in welke mate het
daadwerkelijk bezit van een vreemde nationaliteit dient vast te staan, wil er sprake
zijn van doorslaggevende invloed op het bezit van het Nederlanderschap. Onder
verwijzing naar NJ 1990, nr. 791*** stelt het cassatiemiddel namelijk dat de
Surinaamse nationaliteit eerst effectief blijkt te zijn verworven indien er een

HR 04.12.1992 (rkstnr. 8058, niet gepubliceerd).
HR 14.02.1992, NJ 1993, nr. 262, m.nt. GRdG.
HR 07.04.1989. NJ 1990, nr. 791 (par. 3.3.4.4.6).
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positieve uitspraak dienaangaande van de Surinaamse autoriteiten voorligt, waaraan
het middel de opmerking vastknoopt dat eerst het Nederlanderschap verloren gaat
nadat blijkt dat de Surinaamse nationaliteit effectief is verworven.

Hiertegenover stelt de Hoge Raad dat het onjuist is uit te gaan van de opvatting
"da/ /n ^eva/ van op/z'e voor ne/ SMr/na/nerscnap de S«rz>uza/?tse na//ona//7e/7 eery/
dan eyjec//e/ word/ v^rfcregert en eery/ dan we/ /veder/anderycnap ver/or^/i ^aa/,
ma7e/i Arom/ vay/ /e 5/aa/i da/ de Swrniaamje a«/ori/e//en ft/(/)fc ervan geven de door
op//e ver*rej?en na//ona///e// daadwerite///A: er/tennen."

De vraag die alsdan ogenblikkelijk rijst, is natuurlijk waarom in het ene geval
kennelijk w61 van belang is hoe de mening van de vreemde autoriteiten ter zake
van de vreemde nationaliteit luidt en het andere (het onderhavige) geval die mening
kennelijk voor de rechter niet relevant is. Het antwoord op die vraag geeft de Hoge
Raad met de volgende overweging: "//e/ onderdee/ z/e/ er evenwe/ aa/z voorft// da/

m de ft// d/e ftescn/Jtfc/ng'*"' fterecn/e zaaJfc g/ng o/n /oepar^/'/ig va/i a/t. 2 /«/
öp een geva/ van veritr//g/ng va/i de SMrinaamje na//ona//7e/7, waarft//

voor gerede nv/y/e/ o/ de Swr/naö/n$e au/or<7e/7e/t /war zowden
/w///e/ itan voor/)fco/nen M/7 /weeer/e/ ftron, /e tve/en «// een /«wen fte/d«

Verdrag5*/a/en ftes/aana'' versc/h/' /h /h/erprerarte, zoa/V <jr wyrmvil/' girpai' Jvxiiow'
/er zaAe van ar/. 5 //d 2, en M/7 een ver^cn// van /'nz/cn/ me/ fte/reik/t/ng /o/ /ie/
/e//e///X va^w/aan en de yur/dücne waarderzng van de oms/a/id/gneden aan de na/id
waarvan de /ia//o/ia//7e/75verA:r//g//ig /noe/ worden fteoordee/d.

/n /ie/ onder/jav/ge geva/ doe/ z/'cn ecn/er geen van deze ftronnen van /w///e/ voor.
Von en/j? verjcn/7 /«.wren de Verdragw/a/en /er zaAre van de «///eg van n/er va/t
fte/ang z(//tde oepa//ngen van de 7bejcne/d/ng.yovereeen£otfiy/ « geen 5praA:e, /enw/7
ooik over/gen^ n/e/ en/g ver$cn/7 van i/tzic/r/ itan fte^/aan /en aanz/en van Aer
vas/5/art/i van de door D. gedane op//e en /ie/ daaraan verftonden gevo/g.

//e/ vorenoverwogenen oreng/ mee da/ onderdee/ // n/e/ /o/ cawa/Ze /ran
even/n/n a/5 onderdee/ ///, we/* onderdee/ oe/oog/ da/ de /?ecn/oan* nader
fteAoren /e onderzoeA:en o/ va^/5/aa/ da/ de v£rAr(/g//!g door D. van de
na//ona///e/7 door de Swr/naamre aw/or/7e/7en word/ er/ren^/."

i4an/eA:en/ng.

Kort een paar opmerkingen met betrekking tot deze drie zaken. Ten opzichte van
de in de artikel 43 (oud) Vreemdelingenwetprocedure gehanteerde bewijslastverde-
ling inzake een wilsgebrek bij het afleggen van een optie kan geen verandering
worden gesignaleerd. Onder de voonvaarde dat de overheid, bijvoorbeeld door
overlegging van een getekende optieverklaring, bewijst dat een optie is afgelegd.

*" De HR vcrwijst hier naar HR 07.04.1989. NJ 1990, nr. 791.
*** Art. 2 lid 1 TOS: het algemcnc artikel dat bcpaalt dat verwerving van de Surinaamse national«*
ingevolge de TOS leidt tot verlies van het Nederlanderschap.
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ligt ook in de vaststellingsprocedure op grond van anikel 17 Rijkswet op het
Nederlanderschap inzake een beweerd wilsgebrek bij het doen van een optie de
bewijslast bij de verzoeker.

Aangaande de vraag in welke mate het bezit van een vreemde nationaliteit dient
vast te staan, is reeds gebleken dat de Nederlandse rechter daarover autonooni
oordeelt en dat een erkenning door de vreemde staat van het bezit van haar
nationaliteit niet behoeft voor te liggen,*" tenzij aanwijzingen bestaan dat de
vreemde staat de betrokkene inderdaad niet als nationaal beschouwt.*** Ook
hiermee wordt derhalve de lijn die is te onderkennen in eerdere uitspraken voortge-
zet.

In het geval dat gerate rw({/W mogelijk is omtrent daadwerkelijke verwerving
van de vreemde nationaliteit bestaat er meer aanleiding tot nader onderzoek naar de
verwerving dan wanneer zodanige twijfel ontbreekt. Het blijkt dat de mate waarin
een vreemde nationaliteit dient vast te staan enerzijds niet onderhevig is aan een
positieve erkenning van de desbetreffende vreemde autoriteiten, maar anderzijds
geen aanleiding mag geven tot "gerate rtv»#i?/" inzake de daadwerkelijke erkenning
van de vreemde autoriteiten dat de vreemde nationaliteit is verworven.

3.5.4.5 Dm/e

Naar aanleiding van de in de voorgaande paragrafen besproken vaststellingsbeschik-
kingen valt met betrekking tot het bewijsrecht het navolgende op te merken.

Inzake een beroep op een wilsgebrek bij het doen van een optie is eens te meer
gebleken dat de bewijslast van het wilsgebrek bij de verzoeker ligt.*" Wat dit
betreft valt een voortzetting van de eerder geconstateerde bewijslastverdeling te
constateren.

Tevens valt echter te constateren dat met betrekking tot de bewijslastverdeling in
de uitspraken van de rechtbank sprake is van een verslechtering van de positie van
de verzoeker ten opzichte van de eerdere positie*** die de betrokkene in een
artikel 43 (oud) Vreemdelingenwetprocedure heeft ingenomen. Deze verslechtering
komt m.i. voort uit het feit dat de rechtbank bij de vaststelling van de Nederlandse
nationaliteit het administratiefrechtelijke karakter van het geschil te zeer uit het oog
verliest. Wat deze verslechtering in bewijsrechtelijke positie betreft, valt op dat
waar dit mogelijk is door de Hoge Raad wordt ingegrepen en de rechtbank op het

' HR 10.10.1959, NJ 1959, nr. 596.
* H R 07.04.1989, NJ 1990, nr. 791
' RbRb. 's-Gravenhage 09.11.1988, rkstnr. 88.5295; HR 14.02.1992, NJ 1993, nr. 262; HR 04.12.1992

(rbtnr. 8085, niet gepubliceerd) (par. 3.3.4.4.8).
Zie daarvoor par. 3.3.3.5.
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tfoo/tfr/u* 5

bewijsrechtelijke spoor wordt gezet zoals dat bekend is uit de uitspraken in de
artikel 43 (oud) Vreemdelingenwetprocedure.

Betreffende de bewijslastverdeling en derhalve de bewijsrisicoverdeling is het
allereerst in het licht van de in paragraaf 3.3.3 ontwikkelde concepten "prima/re
/0«?/s/>i#" en "p/7>na/re ftevw/j/aj/", naar mijn mening, van groot belang om te
bezien of deze concepten (bewust dan wel wellicht onbewust) door de rechtbank
worden gehanteerd.

Wat betreft de weinige rechtspraak die betrekking heeft op een door de betrokke-
ne gedaan beroep op verwerving van het Nederlanderschap kan worden gesteld dat
de bewijslast van de feiten die leiden tot verwerving van de Nederlandse nationali-
teit in deze gevallen bij de verzoeker blijkt te liggen.**' In deze drie gevallen
blijkt niet dat de rechtbank oog heeft voor het op deugdelijke onderbouwing
steunen van het door de Staat ingenomen negatieve standpunt inzake het Nederlan-
derschap van de betrokkene.

Dit geeft aanleiding om aan te nemen dat de rechtbank het concept van de
"pr/ma/re foers/'ng" niet onderkent. Slechts in e6n geval kan namelijk worden
gesteld dat aan de kant van de overheid blijkt van bezit van bewijs dat het negatie-
ve standpunt zonder meer rechtvaardigt."° In de zaak uit NJ 1993, nr. 261 geeft
de rcchtbank het openbaar ministerie een onderzoeksopdracht naar de authenticiteit
van de door de verzoeker overgelegde bewijsstukken. Dit betekent dat de rechtbank
zelf de door de verzoeker genoemde feiten onderzoekt op hun waarheidsgehalte.
Aan het negatieve standpunt van de Nederlandse overheid (dat het minderjarige
kind niet het Nederlanderschap heeft verworven) besteedt de rechtbank geen
aandacht, naar mijn mening is dat (wellicht mede) het gevolg van het feit dat i.e.
de Staat niet in rechte in de vaststellingsprocedure is versehenen. Voor het begrip
"/jriffw/rf foewmg" betekent deze handelwijze dat de rechtbank in feite zelf het
bewijs tracht te leveren voor het negatieve standpunt inzake het bezit van de
Nederlandse nationaliteit door het minderjarige kind. In NJ 1991, nr. 293 stelt
tijdens de procedure voor de rechtbank het openbaar ministerie zieh, aan de ene
kant, op het standpunt dat de verzoekster niet door optie het Nederlanderschap
heeft verworven, maar kan aan de andere kant niet bewijzen dat de verzoekster niet
bij de ambassade in Suriname is geweest. Er wordt, ook door de rechtbank, slechts
geconstateerd dat "//ions m>r m^tr (Va//; na re gaan o/ verzoefarer z/cA A«/*
gen-end /of de cwuw/a/re q/tfe//ng van de ^Vederto/uiye a/nfaurade fe Para/nan^o /«

me/ een opr/e er arfwte/ 70 van de roescnejVfln&sovereenjtomy/."'" Noch-

•" Vgl. HR 28.09. tWO. NJ 1991. nr. 293 (par. 3.3.4.2.1): HR 31.01.1992. NJ 1993. nr. 261
3.3.4.2.2) en Rb. 's-Gravenhage 04.11.1992. rkstnr. 92.5105 (par. 3.3.4.2.3).
*° Rb. •s-GravcnhagcO4.ll.1992. rkstnr. 92.5105 (par. 3.3.4.2.3).
«' Rb. 's-Gravcnhagc 11.10.1989. rkstnr. 89.5224 ( - HR 28.09.1990. NJ 1991. nr. 293
3.3.4.2.1).
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tans wordt op deze onzekerheid wel het standpunt gegrondvest dat de verzoekster
niet de Nederlandse nationaliteit bezit. Een goed onderbouwd standpunt van
overheidswege lijkt mij toch anders tot stand te komen.

Dat de bewijslast en het bewijsrisico voor het verwerven van de Nederlandse
nationaliteit primair bij de justitiabele ligt, is een voortzetting van de lijn die reeds
in de eerdere jurisprudence is uitgezet. Ook de stelplicht betreffende de feiten die
tot verwerving zouden hebben geleid, ligt bij de verzoeker. Echter is in de eerdere
jurisprudence ook gebleken van nuancering van de stringente toepassing van dat
bewijsrisico onder de omstandigheid dat de overheid haar negatieve standpunt niet
door middel van feiten die als vaststaand mögen worden beschouwd, deugdelijk
kon onderbouwen.'" Hoewel zeker 66n casus*" daartoe aanleiding zou hebben
kunnen geven, vindt men deze nuancering niet terug in de beschikkingen van de
rechtbank. Wat dit betreft, kan dan ook mijns inziens worden gesproken van een
verslechterde bewijsrechtelijke positie van de verzoeker in de "ze//rfa/i<#£tf
vojttfe//m^5/jrocerfwr^" in vergelijking met de positie van de klager in de artikel 43
(oud) Vreemdelingenwetprocedure.

Bovenal ter zake van een beroep op behoud van het Nederlanderschap acht ik het
een belangrijke vraag of de rechtbank onderkent dat het concept en de toetsing van
de "pr/ww/re tewi/stor voor de verzoeker een uiterst belangrijke zaak is. In
paragraaf 3.3.4.4.4 is uiteengezet waarom toetsing van de deugdelijkheid van het
standpunt van de overheid inzake verzoekers Nederlanderschap (naar mijn mening
in het bijzonder bij een beroep op behoud van de nationaliteit) zo van belang is.
Het is daarbij mijns inziens onverschillig of aan het vereiste van de "pr//7ifl/r*
tewyj/atf" wordt voldaan door de als belanghebbende opgeroepen Staat dan wel in
ruime zin door de over/teü/, waaronder ook een lagere overheid of zelfs het
openbaar ministerie bij de (niet-lijdelijke) rechtbank kan worden gevat. In geval
van een verliesgrond voor het Nederlanderschap hangt met de kwestie van de
7>nma/re tewt/jtotf" de vraag samen of de rechtbank voldoende oog heeft voor de
werking van de co/ifi>iu£77>ig.s/?re.?u/n/{£.

Aanleiding om aan te nemen dat de rechtbank te 's-Gravenhage wel oog heeft
voor de (op de overheid rüstende) "pfmo/re £ew(/.ytasf" inzake het verlies van de
Nederlandse nationaliteit geven (slechts) twee uitspraken."* Evenwel kan ook
worden gewezen op twee uitspraken waarin de rechtbank het idee van "pr/ma/re

van het standpunt van de overheid wellicht over het hoofd ziet en het

™ Vgl. HR 23.03.1984, NJ 1984, nr. 650 (par. 3.3.3.2.3) en HR 08.12.1989, MR 1990, p. 40 (par.
33.3.2.5).
*' Rb. 's-Gravenhage 11.10.1989, rkstnr. 89.5224 (= HR 28.09.1990. NJ 1991, nr. 293 (par.
1.3.4.2.1).
** Rb. 's-Gravenhage 29.01.1992, rkstnr. 87.5178 (par. 3.3.4.3.1: bcwijs (van niet-verwerving) van
<*n vreemde nationaliteit ligt niet bij verzoeker) en Rb. 's-Gravenhage 15.07.1987, rkstnr. 86.2117
(par. 3.3.4.4.1).
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standpunt te onderbouwen met bewijs.*' In het geval dat het een beroep op
behoud van het Nederlanderschap betreft, krijgt de verzoeker (bij een bewijsop-
dracht) in feite de opdracht te bewijzen dat hij zijn nationaliteit niet heeft verloren.
Uit het voorgaande is evenwel gebleken dat de bewijslast voor het verlies van het
Nederlanderschap bij de Nederlandse overheid ligt. Hieruit volgt dat het door de
verzoeker niet voldoen aan de hierboven geformuleerde bewijsopdracht derhalve
niet als gevolg dient te hebben dat het verzoek om vaststelling wordt afgewezen
omda/ de verzoeker niet aan de bewijsopdracht voldoet. Dit is alleen anders indien
aan de "/v/mair« £ew//5/<zy/" is voldaan en het tegenbewijs van de verzoeker niet
voldoende is.

• • • • " • • • • - , - . • • " • . - • • - r 4

In alle besproken beschikkingen waarin het een beroep op behoud van het Neder-
landerschap betreft, blijkt het tevens te gaan om de verwerving van een vreemde
nationaliteit (de Indonesische of de Surinaamse). Zoals hierboven is uiteengezet,
rust de bewijslast voor een verliesbepaling voor het Nederlanderschap op de
Ncderlandse overheid. Hangt die verliesgrond samen met de verwerving van een
vreemde nationaliteit, dan blijkt de bewijslast voor het hebben verworven van de
vreemde nationaliteit (derhalve logischerwijze) ook bij de Nederlandse overheid te
berusten. Uit de rechtspraak blijkt dat, ook na de invoering van de "ze//y/a/u//#e
va,r/,y/e//i/ig.Y/?r0ce</Mre", het me/ aan de betrokkene is om te bewijzen dat hij me/ de
vreemde nationaliteit heeft verworven, als gevolg waarvan hij zijn Nederlander-
schap heeft behouden.*" De bewijslast voor het hebben verworven van een
vreemde nationaliteit, indien dit een verliesgrond voor het Nederlanderschap is, ligt
derhalve me/ bij de betrokkene. Nogmaals*" wordt hier de conclusie getrokken
dat het bewijs van de verwerving van een vreemde nationaliteit, indien dit te-
vens** een verliesgrond voor het Nederlanderschap is, door de Nederlandse
autoriteiten dient te worden geleverd.

Ook is wederom de vraag aan de orde gekomen in welke mate het verwerven
van een vreemde nationaliteit zeker dient te zijn in het geval dat een zodanige
verwerving leidt tot verlies van het Nederlanderschap.*" In het kader daarvan
formuleert de Hoge Raad de regel dat indien /w({/W bestaat over het verwerven van

*" In categoric A: HR 28.09.1990. NJ 1991, nr. 293 (gctuigenverhoor). In categoric B: Rb. s-
Gravenhagc 29.01.1992. rkstnr. 87.5178 (par. 3.3.4.3.1); Rb. VGravenhage 15.07.1987. rkstnr.
86.2117 (par. 3.3.4.4.1); Rb. 's-Gravcnhagc 27.04.1988. rkstnr. 87.5416 (par. 3.3.4.4.3); Rb. >
Gravenhagc 09.11.1988. rkstnr. 88.5098 (par. 3.3.4.4.5).
** Rb. 's-Gravenhagc 29.01.1992. rkstnr. 87.5178 (par. 3.3.4.3.1).
*> Zie ook par. 3.3.3.5.
*** Bijvoorbecld het van rechtswegc verwerven van een vreemde nationaliteit is gecn naturalisatie in « •
ander land; cr volgt derhalve gecn verlies van het Nederlanderschap op grond van art. 7 sub 1 W«
Ned. 1892: HR 05.06.1987. NJ 1988. nr. 134, m.nt. GRdG.
*» HR 07.04.1989. NJ 1990. nr. 791 (par. 3.3.4.4.6); HR 14.02.1992, NJ 1993. nr. 262 (P»
3.3.4.4.8).
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de vreemde nationaliteit een nader onderzoek (door de rechter) naar de verwerving
dient plaats te vinden en mocht daarbij geen bevestiging worden gekregen van de
daadwerkelijke verwerving van de vreemde nationaliteit er van de voortduring van
het Nederlanderschap dient te worden uitgegaan.** Het feit dat door de verzoe-
ker nimmer van de vreemde autoriteiten een bevestiging is ontvangen dat hij de
vreemde nationaliteit heeft verworven, is niet voldoende aanleiding tot twijfel.*"
Uit deze uitspraken blijkt wederom'** dat bezit van een vreemde nationaliteit ter
autonome beoordeling Staat van de Nederlandse rechter. , ,• %

In een geval waarin geen sprake is van 66n van de Toescheidingsovereenkomsten
geschiedt het vaststellen van het bezit van een vreemde nationaliteit aan de hand
van de wettelijke bepalingen van het vreemde recht alsmede aan de hand van het
bewijsrecht van de vreemde staat.*"

De vraag kan worden gesteld of naar aanleiding van de onderzochte beschikkingen
iets kan worden gezegd over de bewijssterkte die de rechtbank hanteert.

Hierboven is reeds geconstateerd dat de bewijslast inzake een verwervingsgrond
door de rechtbank bij de verzoeker wordt geplaatst, ongeacht of door de overheid
is voldaan aan de "pn'ma/re bewz/y/ayf". In de drie opgenomen uitspraken waarin
de verzoeker een beroep doet op verwerving van het Nederlanderschap hanteert de
rechtbank als bewijssterkte w geö/ete/z.™

Gaat het om beroepen op behoud van het Nederlanderschap dan hanteert de
rechtbank ter zake van het vaststellen van de verliesgrond in twee gevallen de
maatstaf w geWefce/i.*" In de meerderheid van de gevallen wordt bij de beoorde-
ling van het tege/itew(/,s van de verzoeker (dus na impliciete aanname van de
realisering van de verliesgrond) de maatstaf aa/i/time/i/A; gehanteerd.^ In twee
gevallen is echter sprake bij de beoordeling van verzoekers tegenbewijs van

.'™ Opvallend genoeg zijn deze beide laatste uitspraken gecasseerd, en wel

** HR 07.04.1989, NJ 1990, nr. 791 (par. 3.3.4.4.6).
*' HR 14.02.1992, NJ 1993, nr. 262 (par. 3.3.4.4.8).
*" Zie tevens par. 3.3.2.3 en 3.3.3.5.
**Cf. Kollewijn, p. 22; Lemaire, p. 310. Zie ook par. 3.3.3.2.2, 3.3.3.3.2 en 3.3.4.3.1.
"° HR 28.09.1990, NJ 1991, nr. 293 (par. 3.3.4.2.1: onvoldoende is gebleken); HR 31.01.1992, NJ
1993, nr. 261 (par. 3.3.4.2.2: kan blijken); Rb. 's-Gravenhage 04.11.1992. rkstnr. 92.5105 (par.
33.4.2.3: niet is komen vast te staan).

Rb. 's-Gravenhage 15.07.1987, rkstnr. 86.2117 (par. 3.3.4.4.1: twee verliesgronden: eönmaal niet is
gebleken; eenmaal niet is komen vast te staan); Rb. "s-Gravenhage 29.01.1992, rkstnr. 87.5178 (par.
3.3.4.3.1: niet voldoende vast komen te staan).
*" Rb. 's-Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5416 (par. 3.3.4.4.3: tot op zekere hoogte aannemelijk
gemaakt); Rb. 's-Gravenhage 29.06.1988, rkstnr. 87.6118 (par. 3.3.4.4.4: heeft voldoende aannemelijk
gemaakt); Rb. 's-Gravenhage 09.11.1988, rkstnr. 88.5098 (par. 3.3.4.4.5: niet aannemelijk kunnen
naken); HR 04.12.1992 (rkstnr. 8058, niet gepubliceerd; par. 3.3.4.4.8: niet aannemelijk).

HR 28.10.1994, RvdW 1994, nr. 216 (par. 3.3.4.3.2: blijkt op geen enkele manicr); HR 07.04.-
1989, NJ 1990, nr. 791 (par. 3.3.4.4.6: heeft niet aangetoond).
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in dier voege dat in beide zaken is terugverwezen naar de rechtbank met de
opdracht te onderzoeker of aan de verüesgrond is voldaan (dus: eerst nog Twvmaw
toe/smg" verrichten en derhalve minder nadruk leggen op het bewijsmateriaal dat
de verzoeksters hebben overgelegd).

Tevens resteren vier uitspraken waaruit met betrekking tot verzoekers tegenbe-
wijs niet kan worden opgemaakt welke maatstaf daarvoor is genomen."*

Zoals dat ook het geval is geweest in de artikel 43 (oud) Vreemdelingenwetproce-
dure hangt de verzoeker tijdens de "ze#s/a/w#ge vas/,ste//mgs/>r0c«/wr£" boven het
hoofd dat de rechtbank, in het kader van het ambtshalve aanvullen van de rechts-
gronden (art. 48 Rv), ambtshalve overgaat tot het toetsen van meer dan 66n verwervings-
of verliesgrond. De aanleiding daarvoor kan gelegen zijn in het door het openbaar

ministerie gepleegd feitenonderzoek.™
Blijkens de onderzochte beschikkingen is het niet ongewoon dat de rechtbank

zieh baseert op gegevens die zijn ontvangen nä de (laatste) zittingsdag.™ Ten
aanzien daarvan dient te worden bedacht dat niet alle informatie die na de monde-
linge behandcling ter kennis komt van de rechtbank zonder meer als grondslag kan
worden genomen voor de beslissing. Is de informatie namelijk ten gevolge van
gegevensvergaring door het openbaar ministerie verkregen dan dient, alvorens een
beslissing valt, eerst de verzoeker in de gelegenheid te worden gesteld om een
reactie te geven.

In de literatuur is wel opgemerkt dat in "imp/ic/ete
wegens het feit dat in zodanige procedures het bezit van het Nederlanderschap niet
zozeer uitdrukkelijk moest worden vastgesteld maar slechts als voorvraag werd
beantwoord, de bewijsvoering van de voorvraag niet al te strikt behoefde te worden
gevoerd, daar de (wel of niet) vaststelling buiten het geding zelf toch geen verdere
consequenties met zieh zou brengen. Ook ten aanzien van de nationaliteitsactie op
grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet is een zodanige Stelling verwoord.
Van den Blink maakt een vergelijking tussen de vervallen artikel 43 Vreemdelin-
genwetprocedure en de huidige vaststellingsprocedure uit artikel 17 RWN en
verbindt aan beide procedures kennelijk een verschil ten aanzien van de mate van
zekerheid dat inzake het Nederlanderschap dient te bestaan. Zij stelt dienaangaan-

"* Rb. •s-Gravcnhagc 10.02.1988. rkstnr. 87.5387 (par. 3.3.4.4.2); Rb. VGravcnhage 27.03.1991.
RV 1991. nr. 45 (par. 3.3.4.4.7: in redelijkheid niet kan worden gctwijfeld); Rb. 's-Gravenhage
09.11.1988. rkstnr. 88.5295 (par. 3.3.4.4.8); HR 14.02.1992, NJ 1993. nr. 262 (par. 3.3.4.4.8).
*" Rb. 's-Gravenhage 15.07.1987. rkstnr. 86.2117 (par. 3.3.4.4.1).
"* Vgl. HR 28.09.1990. NJ 1991. nr. 293 (par. 3.3.4.2.1); Rb. •s-Gravenhage 10.02.1988. rkstnr
87.5387 (par. 3.3.4.4.2); Rb. VGravenhagc 27.04.1988. rkstnr. 87.5416 (par. 3.3.4.4.3). De
rechtbank houdt ook rekening met latere informatie betreffende de ontvankelijkheid van de verzoeker
die verband houdt met de exclusieve werking van een procedure op grond van art. 20 RWN: HR
07.04.1989, NJ 1989, nr. 531 (zic par. 2.2.2.1).
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de: 7fl ar/. 45 Vree/nde/mgenwe/zaJten /iee# de //o^^ /?OÖJ m i ao/i/a/
fctog g^grond ver/t/aard op grond va/i de overweg/ng, d^/ voor een oeves/fgende
£ea/»/H*>ord/ng van de vraag 0/ Jt/ager W/ de /oepas.y//ig va/i de Vr̂ fffuy /̂Z/ig^nvvrt

mag worden oe/iandeW onvo/doende « geo/eJten da/ Jt/ager -Ä.o/7
ripronAre/i/ite Afeder/andje na//o/ia/i>«r Aee/? ver/orai. Da/ iton,

de /oepass/ng va/i de Vree/nde/mgenwe/ op de verzoeArer de e/i/ge /nze/ va«
d/e procedure way. De va?ft/e//;>ig va/i Ae/ Neder/a/iderjc/iap door de owrger/z/'ite
recA/er Aee^ een ru/mere j/reikitmg en /aa/ op /ie/ eerj/e gez/cn/ ee/i u/wpraajt d/e w
^emoriveerd afa A/ervoor weergegeven n/e/ /oe. "*"

Uit hetgeen ik hiervoor heb betoogd, is, naar ik hoop, duidelijk dat ik Van den
Blink in haar conclusie ten aanzien van de huidige vaststellingsprocedure niet kan
volgen.'™ v.

i.i.5

Bewijsmiddelen hebben in de woorden van Mulder betrekking op "de vraag «oe
/ew Ü>eweze/z moe/ worden. "*™ Ten Berge/Tak omschrijven "öew//5m/dde/en" als

/oege/a/e/i m/dde/en, waarmee me/-vastt/aa/ide /e//en A:«nnen worden

Het ontbreken van bewijsrechtelijke bepalingen in de Rijkswet op het Nederlan-
derschap'" gecombineerd met het gegeven dat in civiele verzoekschriftprocedures
bewijs kan worden geleverd door alle middelen'^ leidt tot de gevolgtrekking dat
naar huidig recht in de "ze//s/and/ge vas/s/e///ng.rprocedwre" het aannemelijk maken
van het bezit van de Nederlandse nationaliteit niet is gebonden aan een bepaald
bewijsmiddel.

Een in het verleden uitgezette lijn wordt hiermee voortgezet. Met betrekking tot
dit verleden kan in de eerste plaats worden gewezen op het feit dat in de Wet op
het Nederlanderschap en ingezetenschap uit 1892 de vraag hoe iemand dient te
bewijzen dat hij het Nederlanderschap bezit eveneens geen regeling heeft gevon-
den.'" In de tweede plaats kan erop worden gewezen dat ook in de in het voor-
gaande van dit hoofdstuk besproken jurisprudentie niet is gebleken van beperkingen

*" Van den Blink, p. 22. Zij verwijst hierbij naar HR 27.11.1979, NJ 1980, nr. 381 (deze uitspraak is
later nogmaals gepubliceerd als NJ 1980, nr. 550, m.nt. MS onder NJ 1980, nr. 551).
"* Zie ook Rb. 's-Gravenhage 29.01.1992, rkstnr. 87.5178 (par. 3.3.4.3.1).
** Mulder, p. 227.
* Ten Berge/Tak, p. 143.
*' Vgl. De Groot, losbl. uitgave Personen- en Familierecht, art. 17 RWN, aant. 2a.

Dit hoewel art. 179 Rv niet direct van toepassing is op verzoekschriftprocedures. Zie par. 3.2.2.
* Vgl. Van Sasse van Ysselt, HPS 1953, p. 56; Septer/Schouten, p. XX.
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ten aanzien van de bewijsmiddelen. Tevens kan worden gewezen op de op dit punt
constante literatuur waarbinnen door de auteurs unaniem wordt gesteld dat bewijs
van het bezit van het Nederlanderschap met alle middelen kan worden geleverd. AI
aan het begin van deze eeuw oordeelt Kramers dienaangaande: "f. ,), da/ de
//wc/ir//w>ig //! de co/uu/a/re regw/ery en de daarop 5/ew/ier«/e cer///ica/en van
nfl//ona//7e/7 noo/7 een voWoe/u/e ftewi/j op z/cnze// z(//i, maar da/ de rec/i/er z/cA
door a//e m/dde/en va/i zemandj onderd!aansc7ia/> /wag over/M/gen. "** Vele jaren
later zal een anoniem gebleven schrijver zijn artikel in het Personeel Statuut openen
met de zin: 7/e/ bem/s: van ne/ A/eder/a/w/errc/w/? w n/e/ aa« een 6e/?atf/d /n/daW
ge/?ö«den." De schrijver komt tot de conclusie dat het bezit van de Nederlandse
nationaliteit derhalve tevens door de rechter kan worden afgeleid uit "o/ns/a/zd/gAe-
den op grand waarvan rede///£env//ze /o/ Ae/ ^vederto/iderjc/wp &*n worden
ftes/o/en. "*""

Klaarblijkelijk zijn onder zodanige omstandigheden in de literatuur allerlei
aanwijzingen gevat. Septer/Schouten hebben het volgende aangenomen: 7/eeJ?
/emand een openoare £e/reJfcfc/ng waargenomen, waarvoor Ae/
verew/ way, dan fan /»//' me/ oe/iw/p van de a/:/e van aanj/e/Z/ng, a/5 andere
on/öre^en, ne/ ftez// van de j/aa/ van Weder/ander £ew//zen.""" Het bekleden van
een openbare funetie als een bewijs voor het bezit van het Nederlanderschap is in
een artikel in de Gemeentestem al eerder genoemd. De (onbekende) auteur noemt
in het desbetreffende artikel verder onder meer: uittreksels uit kerkelijke registers,
een certifieaat van inschrijving in de registers van een Nederlands consulaat en
bewijs van voldoening aan de dienstplicht.'" Het blijkt dat van oudsher alle
bewijsmiddelen, en daaronder rangschikt de oudere literatuur mede algemene
bekendheid'""' en vermoedens,'**'' kunnen worden benut om de rechter ervan te

*"* Kramers, p. 64. Idem Joekes, p. 21.
**> Anoniem (III), HPS 1950. p. 31 en 32.
"* Scpter/Schoutcn, p. XX. Niet duidelijk is of de schrijvers zieh baseren op Nederlandse rechtspraak.
Een identicke motivering ten bcwijze van een bepaalde nationaliteit is vermeid bij Verzijl. p. 97.
Daarbij gaat het om cen uitspraak van 10.10.1928 van het "General Claims Commission United Sutes-
Mexico".
•" Anoniem (V). Gemeentestem 1950, nr. 5087, p. 160. Vgl. echter Cleintuar, p. 30-33.
**• Anoniem (VI). Gemeentestem 1950, nr. 5090, p. 174, alwaar een ministerieie circulaire ter zakt
wordt aangehaald; Van Sasse van Ysselt, HPS 1953, p. 56; Septer/Schouten, p. XX.
*"* Zic Anoniem (1). HPS 1952, p. 134: "Dir an-«f i*v«rig/. da/ /i« fifwys vwi Art Ntfdfr/artd r̂scAap
m>/ aa/i ^ n ^«/xui/d /vH'i/'jm/ddW ii grfx>nd«i rn da/ v*W ir owgria/wi aa/i d« vny> appr^aan> ww
de rvcA/er. /<//* {vwi/jm/ddWm dornen in <uvimrhb'ng, waaronder oo* uffmoeaVn;, / ; CW/ZMCTI aan Ä"
fc«;7 »«n d^ 5/aa/ »wn AWwfcwdw. * Idem Prins (I), HPS 1962. p. 44; Septer/Schouten, p. XX. Vin
Sasse van Ysselt schrijn in HPS 1953. p. 56: "Zonder grfruiJt r̂  motoi v«n »rrmo*d«iJ *a« *"
Mf/<*r/rtmfcr$c/!flp vw« /ndwcAf AW^r/a/id^n d«> Ann pqpi>rwi \*r/orwi /ifftfrcn. Hr/Aâ uf n/>f nonfe"
^e^foasfrM^nf." Zic tevens Heijs. p. 65.
Met de inwerkingtreding van het nieuwe bcwijsrecht in 1988 zijn de vermoedens (am. 1903; 1952 e.v.
BW oud) als bewijsmiddcl komen te vervallcn. Als zelfstandig bewijsmiddel was het overbodig
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overtuigen dat iemand de Nederlandse national iteit bezit. Hierbij kan nog worden
opgemerkt dat in de onderzochte jurisprudentie is gebleken dat het op middellijke
wijze aantonen van het Nederlanderschap (de bestaansfeiten bewijzen is voldoende)
inderdaad acceptabel is geoordeeld.

De (weinige) opmerkingen die in de oudere literatuur zijn gewijd aan de vraag
welke bewijsmiddelen geeigend zijn ten bewijze van de Staat van Nederlander
dienen, als gevolg van het feit dat voor de inwerkingtreding van hoofdstuk 6 RWN
van een "zW/sra/uftge vas/.yte////igs/?r0c«/Mre" geen sprake is geweest, vanzelfspre-
kend alle te worden geplaatst in de context van een nationaliteitsvaststelling als
voorvraag in een "/>np//c/>te www/e//m^5proc^«r^".

Maar ook tijdens de voorbereidingen om te komen tot een "z*#fra/u#g? varttte/-
///!g$proc«/«re" is de wetgever nimmer voornemens geweest beperkingen te stellen
ten aanzien van de bewijsmiddelen. De ComA«/w/> Mtf/o/uj/jte/ttprora/Kre heeft in
het door haar in 1956 gepresenteerde wetsontwerp** wel een bepaling met be-
trekking tot de bewijsmiddelen opgenomen. Geheel in overeenstemming met het
hierboven vermelde luidt artikel 8 sub 3 van het ontwerp: "De ftevw/s/everMg «

Hieraan moet evenwel een opmerking worden toegevoegd. Indien op het te
bewijzen rechtsfeit vreemd recht van toepassing is, kan dit recht eventueel een
beperking inhouden ten aanzien van de middelen waarmee tegenbewijs kan worden
geleverd. Zoals in paragraaf 3.3.4.2.2 is vermeid aan de hand van de opvatting van
Offerhaus, is in het geval van toepasselijkheid van vreemd bewijsrecht de toelaat-
baarheid van de middelen waarmee tegenbewijs kan worden geleverd onderhevig
aan de regeis van het vreemde bewijsrecht. Het vreemde bewijsrecht kan inzake het
leveren van tegenbewijs een beperking in de bewijsmiddelen bevatten.

5.3.5.2 Fborfomewrfe tewf/smiY/ie/en /« de

Zoals op grond van het voorafgaande is te verwachten, zijn in de beschikkingen die
de rechtbank te Den Haag in het kader van artikel 17 RWN heeft gegeven uiteenlo-
pende bewijsmiddelen gehanteerd. Het gaat in de meerderheid van de gevallen

geworden aangczien de rechter onder het nicuwe bewijsrecht in ovcrwegende mate vrij is in zijn
waardering van de bewijskracht van de in het geding gebrachte feitelijk gegevens. Zie Rutgers/-
Rach/Boon, p. 14. Asser (II), p. 27, merkt op dat "rmfe /ang /ief inz/cA/ (berto/ioV da/ /ie/ vermoeaV/i

fcidaV»/ « . //er w CCTI /nawer von r«/CTi«wi f >. "Vgl. Mulder, p. 235; Pitlo/Hidma &
p. 30 e.V.; Schoordijk, WPNR 1989, nr. 5937, p. 689, omschrijft "ve/rooerferw" als "o>

van «en rec/i/er".
* Zie par. 1.2.2.

' Vgl. Van den Blink, p. 7.
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evenwel om schriftelijk bewijs. Voorts komen getuigenverklaringen^ voor en
(na de inwerkingtreding van het nieuwe bewijsrecht) partij-getuigeverklaringen"\
Indien de verzoeker in Nederland verblijft, krijgt hij van de rechtbank altijd de
gelegenheid om tijdens de mondelinge behandeling, veelal naar aanJeiding van een
vraag door de rechtbank, het woord te voeren.

Ten einde een indruk te geven van de diversiteit van de gebruikte bewijsstukken
in artikel 17 RWN-procedures, volgt daarvan hieronder een gecomprimeerd
overzicht. Als bewijsstukken zijn tijdens de procedures overgelegd: een verklaring
van Nederlanderschap afgegeven door een (Nederlandse) gemeente,** copieen
van optieverklaringen voor de Surinaamse nationaliteit,^' verklaringen inzake de
opname in het bevolkingsregister van een (Nederlandse) gemeente,** medische
verklaringen,*" uittreksels uit buitenlandse geboortenregisters,** en verklarin-
gen van Indonesische autoriteiten*". Ook is een aanbetalingskwitantie voor een
vliegtuigticket naar Amsterdam overgelegd als bewijsstuk.'°°° Vanzelfsprekend
kan het bewijs ook worden geleverd door meer bewijsstukken. Dit is het geval
geweest in de zaak van een verzoeker die (het behoud van) zijn Nederlanderschap
hccft kunnen bewijzen door middel van overlegging van een paspoort waarin
douanestempels de data van in- en uitreis uit Suriname weergaven, waarbij hij
tevens schnftelijke stukken heeft kunnen overleggen waaruit zowel de datum van
zijn huwelijk in Frans Guyana alsmede de datum van het ondergaan van een
medische test in Frans Guyana bleken.'°°'

3.3.5.3 ffoaraermg van

Als gezegd, alle middelen kunnen worden aangewend om de rechter te overtuigen
van het bezit van het Nederlanderschap. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat de

"* Rb. 's-Gravcnhagc 15.07.1987. rkstnr. 86.2217; Rb. 's-Gravenhage 11.10.1989. rkstnr. 89.5224 (=
HR 28.09.1990. NJ 1991, nr. 293, m.nt. GRdG).
*" Rb. 's-Gravcnhage 11.10.1989. rkstnr. 89.5224 ( - HR 28.09.1990. NJ 1991, nr. 293. m.nt
GRdG); Rb. "s-Gravcnhagc 29.01.1992. rkstnr. 87.5178. Vgl. Zilvcrcntant, B&R 1994, p. 115.
*** Rb. 's-Gravcnhagc 27.04.1988. rkstnr. 87.5964. De rechtbank oordeclt dat de verklaring onjuist is.
*" Rb. •s-Gravcnhagc 09.11.1988. rkstnr. 88.5295; Rb. •s-Gravenhagc 04.09.1991, rkstnr. 91.5072
(-HR04.12.1992. rkstnr. 8058, nict gcpubliceerd).
"• Rb. 's-Gravcnhage 29.06.1988. rkstnr. 87.5994; Rb. 's-Gravenhage 27.03.1991. rkstnr. 90.5297.
•" Rb. "s-Gravenhage 29.06.1988. rkstnr. 87.6119; Rb. 's-Gravcnhagc 25.11.1987, rkstnr. 87.5536.
"• Rb. "s-Gravenhage ( - HR 31.01.1992. NJ 1993, nr. 261. m.nt. GRdG); Rb. VGravcnhage
04.11.1992, rkstnr. 92.5105
*" Rb. s-Gravcnhagc 29.01.1992. rkstnr. 87.5178; HR 28.10.1994. RvdW 1994. nr. 216.
'«*> Rb. 's-Gravenhagc 27.04.1988. rkstnr. 87.5416.
"»' Rb. 's-Gravcnhage 29.06.1988. rkstnr. 87.6118 (p«r. 3.3.4.4.4.4).
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rechter vrij is in de waardering van het aldus aangeleverde bewijsmateriaal, tenzij
de wet ter zake anders voorschrijft."*"

In het Nederlandse nationaliteitsrecht is, mijns inziens op 66n uitzondering na,
geen sprake van bewijsmiddelen met dwingende bewijskracht. De ene uitzondering
is naar mijn mening een wet tot naturalisatie, een vorm van naturalisatie die onder
de Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap mogelijk is geweest."*' Over
deze bij formele wet plaatsvindende naturalisatie schrijft Prins dat deze "m*
voor /«fer ft/>ufe/Kfe Aroc/i/ M/YWUMA:/ da/ <fe geno/Mra/w^mfe mef mgaflg va/j
//iww*m£fra///i£ Afofe/7a/ufer za/ z(/n, f. J. ""** Wegens de aard van de
formele wet is ook de rechter aan de desbetreffende (naturalisatie)wet gebon-
den,"*" die daarmee inherent een dwingende bewijskracht aangaande het Neder-
landerschap van de betrokkene(n) heeft."**

Paspoorten en verklaringen inzake de nationaliteit die steunen op uittreksels van
het bevolkingsregister hebben daarentegen slechts vrije bewijskracht. Een Neder-
lands paspoort is vanouds niet aangemerkt als een dwingend bewijs voor het bezit
van het Nederlanderschap, het paspoort vormt een aanwijzing daartoe en niet meer
dan dat.'«"

In de vorige eeuw is zelfs bewust ervan afgezien om in het bevolkingsregister de
nationaliteit te vermelden. Schreuder maakt melding van een ten tijde van de
beraadslagingen over de Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap in de
Tweede Kamer geopperd denkbeeld om inderdaad de nationaliteit aan te tekenen in
het bevolkingsregister. Dat voorstel heeft toentertijd geen bijval gevonden. Onder
andere de overweging: 7tevw/s ZOM eene Woote vermeWmg der /laf/o/uz///?/? w de

'°* Zie par. 3.2.1.
""" Ingevolge art. 7 Grondwet 1848 vonden ook onder vigeur van dc tot 01.07.1893 gcldcnde
wetgeving uit 1850 naturalisaties plaats door middel van een wet. Bij de Grondwet uit 1848 is voor de
eerste maal vastgelegd dat naturalisatie bij wet raoest geschieden. Vgl. Raedt van Oldenbarnevelt, p.

"** Prins (I), HPS 1962, p. 47. Zie tevens voetnoot 171.
"** Cf. Jessurun d'Oliveira, AA 1986, p. 227; Ook al zou achteraf blijken dat de genaturaliseerde niet
aan de vereisten voor naturalisatie voldeed, Simons, HPS 1950, p. 30 en 31. Alleen door middel van
een nieuwe wet kan een zodanige naturalisatie ongedaan worden gemaakt.
"'** Vanzelfsprekend blijft de dwingende bewijskracht van de naturalisatiewet beperkt tot het bewijs van
de verwerving van het Nederlanderschap. Dat de bij wet genaturaliseerde nadien het Nederlanderschap
heeft verloren, kan alsnog "vrij" worden bewezen.
"*" Zie Anoniem (II), HPS 1951, p. 6; Haarmans, p. 80; HR 15.07.1985, NJ 1985, nr. 854; HR
29.09.1989, NJ 1989, nr. 877; Rb. 's-Gravenhage 07.02.1990, rkstnr. 89.5732. HR 16.09.1994, NJ
1995, nr. 563, m.nt. GRdG, waarin de betrokkene reeds vijf jaar een Nederlands paspoort bezit. Wei
nag ervan worden uitgegaan dat bij de uitreiking van een Nederlands nationaal paspoort het bezit van
de Nederlandse nationaliteit in beginsel niet betwist is: ARRS 08.06.1979, RV 1979, nr. 47. En met
betrekking tot een verklaring van Nederlanderschap afgegeven door een (Ned.) gemeente: Rb. 's-
Gravenhage 27.04.1988, rkstnr. 87.5964.
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noo/f Jtw/inevi op/evere/i (. ,)." is daarbij grond voor
afwijzing geweest.""*

Niettegenstaande deze eerdere visie, wordt evenwel sinds 1920 in het bevolkings-
register wel aantekening van het Nederlanderschap gemaakt."*" Van verschillen-
de kanten is in het verleden opgemerkt dat de betrouwbaarheid van deze vermel-
ding zeker niet moet worden overschat.""" Uit een recent onderzoek blijkt dat
deze uitspraken nog immer gelden. In een vanwege het ministerie van Justitie
gehouden onderzoek naar de motieven bij grote groepen geimmigreerden om wel of
niet te kiezen voor naturalisatie blijkt dat in sommige gevallen respondenten de bij
het bevolkingsregister bestaande registratie van het Nederlanderschap ontkennen
dan wel deze registratie in hun antwoord onvermeld laten.'°" Ook blijken er
respondenten te zijn die te kennen geven over de Nederlandse nationaliteit beschik-
ken, maar die niet als zodanig blijken te zijn geregistreerd in het bevolkingsregis-
ter.""* De in de vorige eeuw gedane uitspraak aangaande het bewijs van nationa-
liteitsvermelding in het bevolkingsregister geldt derhalve heden ten dage nog: de
bewijskracht van hetgeen in het register Staat vermeid, is vrij ter beoordeling van
de rechter.

In wezen is in het bovenstaande het beginsel dat de vermelding van de nationaliteit
op enig document geen constitutieve werking kent aan de orde. Dit beginsel wordt
algemeen in nationale en internationale regelgeving gehuldigd.""' In de internati-
onale regelgeving is het beginsel op staatlozen van toepassing op grond van het
Verdrag betreffende de status van staatlozen.""* Aan rechtmatig op zijn grondge-
bied gevestigde staatlozen verstrekt een staat ingevolge het Verdrag op verzoek
reisdocumenten, met daarin de staatloosheid van de paspoorthouder vermeld. Met
het oog op zodanige paspoorten kent het Verdrag een Bij läge met daarin een
regeling inzake het reisdocument bedoeld in artikel 28 van het Verdrag. In deze

'"" Schrcuder, p. 109. Met de afwijzing is de regering het van harte eens. In de memorie van
Antwoord stclt zij dicnaangaandc: Vw«f zy, te vw>r ao/izi«! tfV naft'ona/i/«/ «/i «ten
rwî WacMtf «. <fc ZHvnWwig«! «t d> fcw/msfa/ufr vrrrotv«i<foi, torn«! o/> fl
wwr." Bijl. II 1891-1892. 130. nr. 5. p. 20.
"™* Mannoury, p. 166. Vgl. Plasschaert e.a., p. 43 en 44, voor de huidige situatie.
""" Zie bijv. Anoniem (IV), Gemeentestem 1948, nr. 4969, p. 135; Mannoury, p. 166.
•°" Van den Bedcm, p. 3. 61 en 62.
">" Van den Bedem. p. 62. In dc uitspraak van de Nationale Ombudsman van 15.06.1993. AB 1993.
nr. 430, m.nt. PJS, wordt uit naam van de staatssecretaris van Justitie vermeld: "da; i
win /lafura/üaftWw/Ki/rn a& w/gf />/aaßvi'na7: nwnaa/ pw ntw >vdt«i nwrif aan
p̂ n'orf/V* owrzicft/ mrt nam^n va/i ^fna/unj/u«nrff mwanfra fo^^*zom/«'/i."
"" Vgl. par. 6.3.1 voor het Duitse recht. Niet allcen het bezit van een eigen nationaal paspoort moet
een rechter waardcren. In voorkomendc gevallen oordeelt de rechter over de bcwijswaarde van bet in
het bezit zijn van een vreemd paspoort: HR 13.04.1948, NJ 1948, nr. 647, m.nt. D.J.V. (p»r
3.3.2.2.1); Rb. •s-Gravcnhage 29.01.1992. rkstnr. 87.5178 (par. 3.3.4.3.1).
"" Zic voor de Engelse en Franse tekst van het verdrag: Trb. 1955. nr. 42, en voor dc Nederlaw**
vertaling: Trb. 1957, nr. 22. Vgl. Ktg. •s-Gravcnhage 05.05.1956, NJ 1958, nr. 23.
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<u/*c*en in A«

nadcre regeling bepaalt Paragraaf 15 uitdrukkelijk: "WocA <te a/g(/te vw/j

Door te spreken van beinvloeding van de mz/iona/ir«/ van de houder van het document wekt deze
bepaling wel enige bevreemding. Het betreft immers het op grond van het Verdrag betreffende de status
van jfaa//ozen afgeven van reisdocumenten waarin vermeld is dat de betrokkene j/aa//ooj is. Desalnict-
kmin wil de bepaling duidelijk stellen dat een, ondanks vermeende staatloosheid, eventueel toch
"Czitten van een nationaliteit geen wijziging ondergaat als gevolg van afgifte van het bcwuste reisdocu-
ment.
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Hoofdstuk 4 -s ,.t

Inleidende opmerkingen betreffende het Duitse nationaliteitsrecht '

4.1 Inleiding

In dit en in de navolgende twee hoofdstukken komt de vraag aan de orde welke
regeling de nationaliteitsvaststelling in de Bondsrepubliek Duilsland kent. Onder-
zocht wordt of in het Duitse recht "mp//c/>te vaym*///>igjpr0c«/«res" en een
"#//tfa/w#££ vastt/«//m^jproc«rf«r?" kunnen worden onderscheiden.""' Daartoe
zal in hoofdstuk 5 de procesrechtelijke regelgeving die van toepassing is op de
vaststelling van de Duitse nationaliteit worden bekeken. Vervolgens wordt in
hoofdstuk 6, naast het administratiefrechtelijke bewijsrecht, de bewijsrechtelijk
relevante jurisprudentie besproken.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, ligt de aandacht in de hoofdstukken 5 en 6
derhalve sterk op het formele nationaliteitsrecht. Aan het materiele nationaliteits-
recht zal, net als dat gebeurt met betrekking tot het Nederlandse recht, slechts
aandacht worden geschonken in verband met de duidelijkheid van het betoog ter
zake van het formele nationaliteitsrecht.

Hoofdstuk 4 beoogt een meer algemeen en inleidend hoofdstuk te zijn. Hieronder
volgt eerst ter inleiding een schets van de positie die het nationaliteitsrecht binnen
de bondsstatelijke structuur van het Duitse recht inneemt. Aan de hand van een
aantal (historische) begrippen uit het Duitse nationaliteitsrecht, zoals

r" en Tfl/u/ey.staotea/ige/idngArezV'', wordt in de paragrafen 4.1.1, 4.1.2
en 4.1.3 daarbij mede een kort historisch overzicht van de ontwikkeling van het
Duitse nationaliteitsrecht gegeven. In paragraaf 4.1.4 wordt vervolgens aangegeven
onder welke beperkingen het onderzoek naar de vaststelling in rechte van de Duitse
nationaliteit is uitgevoerd. De volgende paragraaf, paragraaf 4.2, bevat een korte
introductie van de opbouw van de rechterlijke macht in Duitsland. Hoofdstuk 4
sluit af met paragraaf 4.3 dat beoogt enig inzicht te verschaffen in de wijze waarop
in een statenbond als bijvoorbeeld Duitsland de uitvoering van centrale wetgeving,
in dit geval het /te/cfa- wnrf Sraateartge/iörigte/tegeserz, plaatsvindt.

Zie voor de begrippen "unp/iciefc vartHWfi/ig5/v0c«fara" en
P». 2.1.
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De Duitse grondwet'"'* bepaalt in Artikel 73 GG dat het materiele nationaliteits-
recht van de Bondsrepubliek een zaak is van federale regelgeving.""* Hieraan is
in eerste instantie voldaan door middel van de wet die de Duitse nationaliteit sinds
1914 tot onderwerp heeft, het /?e/c/j$- M/I</ S/aarsa/zge/jör7g/tez7.yg£.ye/z
(RuStAG).""'

Daarnaast zijn voor het materiSle nationaliteitsrecht van groot belang een tweetal
wetten uit de jaren vijftig: te weten de beide Gerefze Z«r /tegWw/ig von Fragen der
Sfaö/.sa/j#e/jör/gÄ:£/7.""" Deze twee wetten gelden voor personen die niet op
grond van het RuStAG, maar ten gevolge van collectieve naturalisatie tijdens de
tweede wereldoorlog de Duitse nationaliteit hadden verkregen en deze nationaliteit
in bcginscl, indien zij dit wensten, nadien konden behouden. Zodoende bepalen de
Gf.ve/ze zwr /?e^^/«n^ von frage« rfer S/aatöz/igiAörig&ifr, naast het RuStAG, mede
het materiöle nationaliteitsrecht in Duitsland.""'

De bovenvermelde regelgeving beperkt zieh tot de (materieelrechtelijke) verwer-
vings- en veriiesgronden voor de Duitse nationaliteit. Het formele recht voor het in
individuele gevallen door een onafhankelijke rechterlijke instantie vaststellen van
het bezit van die nationaliteit, het proces- en bewijsrecht inzake het nationaliteits-
recht derhalve, blijkt geen regeling te vinden in de bovenstaand vermelde wetge-
ving.

en <fe /ta//ona//fef7 op

Betreft Artikel 73 Grurw/gerefz de uitsluitende competentie van de federale wetge-
ver ter zake van regelgeving voor de gehele Bondrepubliek betreffende de nationa-
liteit, het daarop volgende Artikel 74 GG snijdt met betrekking tot de nationaliteit
een geheel andere materie aan. Het betreffende artikel spreekt over de gezamenlijke

van 23.05.1949 (BGB1. I p. 1).
'"* Het artikcl vcrmcldt ondcr tneer: "Dw ß«m/ /w/ <//> <wttdr/<>/0/icft? Cfeffz^rtwig ü^r: 2. (fe
Staitt<w»gW!<5ng*«7 im fliMidr". Zic ook Makarov/v. Mangoldt, Dccl I, nr. 2, ondcr Art. 73/74 GG,
Rdnr. 6.
'"" Wet van 22.07.1913, (RGB1. 1913 p. 583). Dczc wet trad op 01.01.1914 in werking. Als gevolg
van hetgeen is gestcld in de Artikelcn 123 en 124 Gn<ndg«^fz is het RuStAG in de Bondsrepubliek
Duitsland gcldend recht. Zic Makarov/v. Mangoldt, Dee! I. nr. 2, onder Art. 73/74 GG, Rdnr. 12.
'"" De eerste wet dateert van 22.02.1955 (BGB1. I p. 65) en de tweede van 17.05.1956 (BGB1. I P
431).
"*" Zie voor nationaliteitsrechtelijke ovemchten van de periode 1871-1989 De Groot. p. 54-60 a
Tratnik, p. 143-145. Volledigheidshalve noem ik hier de totstandkoming van het Driff* OifC : "
W^riwng wn fhigM rf^r S/(W/jflrtgrtdn'g*«7 van 19.08.1957 (BGB1. I p. 1251) dat een regeling trof
ten behoeve van buitenlandse vrouwen die een Duitser huwden en voor Duitse vrouwen die een nun
van niet-Duitsc nationaliteit huwden. Uitgebreidcr over deze derdc nationaliteitswet: De Grooc, p. 58.
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opmirtoigen iwfrî f(r/ufe' A« Du/u?

competentie van de Bond 6n de deelstaten om regelgeving uit te vaardigen met
betrekking tot wat kan worden omschreven als de "/lo/io/ia/tte/r va/i <

In Duitsland is van oudsher sprake geweest van onderscheidenlijke nationalitei-
ten, die hun grondslag vonden in de onderscheidenlijke eertijds onafhankelijke
deelstaten. In de, uit 1913 stammende, benaming van het /tac/w- a/jrf S/aöWa/i-
^AöngA:«ttgM«/Z verwijst het laatste gedeelte van de titel ("Sraa/sa/ig«'/idr/git«f")
naar de deelstaat-nationaliteit. In het RuStAG wordt namelijk gesproken over
"SftMüa/igeAdrigA:«/ m emim fiu/ufcrrfaa/", waarbij ten tijde van het opstellen van
de wet met "ßwKteys/aatert" is gedoeld op de bestuurlijke entiteiten die deel
uitmaakten van het Duitse Keizerrijk."*" In die tijd kende iedere "Bu/u/iro/aa/"
nog een eigen nationaliteit.""*

In de opzet van het RuStAG ligt, voor wat betreft de verhouding tussen de
"ÄWc/tfa/igeAör/gJfc«/" en de "BM/ute«fafl/5a/tgeAörzgA:«7", het primaat bij de laatste
nationaliteit. Van de deelstaat-nationaliteit is de Tte/c/uo/tgi/tdrigto/r" aan te
merken als een (automatisch toegekend) surplus.""' De aldus in de opzet van het
RuStAG aanwezige gelede structuur waardoor de wet vanaf haar totstandkoming
wordt gekenmerkt, noemt Thedieck de

Het begrip "ßM/^ewraar" is gelijktijdig met het Duitse Keizerrijk ten onderge-
gaan en gedurende de daaropvolgende staatsrechtelijke periode, die wordt omschre-
ven als die van de Republiek van Weimar, worden de deelgebieden
genoemd.'"" Alhoewel in de tekst van het /te/cfa- M/U/ StoarsangeAo
je/z in dit opzicht geen tekstuele veranderingen worden doorgevoerd, wordt in
navolging van Artikel 110 Verfassung 1919""* in juridische geschriften vanaf
die tijd met betrekking tot de deelstaat-nationaliteit gesproken over zowel "La/wte$-

''""' als "Lande.y.ytoatea/jg£/iörigJ(:£f7"""° Deze twee termen wor-

Ait. 74 GG luidt o.m.: "Di> Jfconfa/rrie/wufe Ge^cfz^efcu/ig erj/r^cto «c/i a«//o/gemfc OWe/e: 5.
rfif S/flaMange/iön'̂ Ä:«7 /n rfcn Ld/tt/eni;" Met JfconJtMmerenrf (het begrip wordt nader omschreven in
Art. 72 GG) wordt aangeduid dat zowel de federatie als de deelstaten competent zijn. Daarbij geldt dc
regel dat de deelstaten op een bepaald gebied bevoegd zijn tot regelgeving zolang de federatie ten
aanzien van dat onderwerp geen wetgeving heeft uitgevaardigd.
"° Hailbronner/Renner, p. 122 en 123; Kimminich, p. 727.
"°* Kimminich, p. 727.
"" Kimminich, p. 727. De Groot/Tratnik, p. 20, kunnen zieh een gelijkc constructie indenken voor de
verwerving van een eventueel binnen de landen van de Europese Unie te ontwikkelen Europese
nationaliteit.
"* Thedieck, p. 44.
| ^ v . Morr, p. 17 en 18.

^ DeuKc/iCTi /f«cA« van 11.08.1919 (RGB1. 1919 p. 1383). Dit is de zgn. W«/nar«r
g; vgl. Lichter, p. 15.

Makarov/v. Mangoldt, 2, Art. 73/74 GG, Rdnr. 2; v. Morr, p. 18; Thedieck, p. 44 en 45.
1Q30 % . | i *

*gl Bergmann/Korth, p. 29; Hailbronner/Renner, p. 125; Weidelener/Hemberger, p. 5.
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den met betrekking tot dit onderwerp ook nog heden ten dage in de literatuur
gebruikt.

Aan de bovenvermelde
komt de facto een eind in het jaar 1934 en sindsdien is het begrip "L
#e/iö/7gto7" (deelstaat-nationaliteit) ook juridisch inhoudsloos en obsoleet gebleven.
De staatsrechtelijke structuur van Duitsland wordt in dat jaar gewijzigd""' van
een federatief verband in een centraal-geleide eenheidsstaat, hetgeen zijn weerslag
heeft op het nationaliteitsrecht. Als gevolg van de teloorgang van de soevereiniteit
van de afzonderlijke deelstaten worden de nationaliteiten van deze gebieden
vervallen verklaard"*" en wordt de "/te/cAja/ige/iör/gte//" uit het RuStAG zo-
doende de belangrijkste nationaliteit. Thedieck verwoordt deze wijziging in
rangorde treffend met de volgende opmerking: "D/e
Mi- z« /Arer f̂t.vc/iajÖ'wflg //n 7o/ire 7954 m/orma/er /fi/u/c/i/ das

Hoewel ook in 1934 de tekst van het /te/c/w- w/td
wederom niet wordt aangepast aan de nieuwe staatsrechtelijke verhouding, spreekt
men niet langer over de "/te/c7iKJ/ige/idrigA:e//", maar daarentegen over de

Gedurende de overgangsperiode van 1945 tot de oprichting van de Bondsrepu-
bliek in 1949 hebben enkele Iä/ufer in hun grondwetten""' de mogelijkheid een
deelstaat-nationaliteit in te voeren weer geintroduceerd.""* Daarna heeft, zoals
bij de aanvang van deze paragraaf reeds naar voren is gekomen, de deelstaat-
nationaliteit als begrip vermelding gevonden in de grondwet voor de Bondsrepu-
bliek uit 1949.'"" Daarbij is nieuw dat de regelgevende competentie mede bij de
deelstaten wordt gelegd. Zowel tijdens het Keizerrijk als gedurende de Republiek

""' Door het C M « : Ü/W rf«i Afeuau/feiu rf« rtwrA« van 30.01.1934 (RGB1. ! p. 75).
'•" Dc vcrvallcnvcrklaring gebeurde in de Wrorrf/rwig «fĉ r di> d«KcA? S/aattangWi<5rigJt«f van
05.02.1934 (RGB1. I p. 85). Zic De Groot, p. 56; Wcidelencr/Hembergcr. p. 5.
'"" Thedieck. p. 135.
'«" Kimminich. p. 727. Vgl. Hecker. StAZ 1995. p. 36.
"** Zic bijv. art. 6 fiav^mc/»? Vfr/iwj«n^ van 1946; Art. 75 /Wi«'n/a/K/-P/akircA* V^ îujKng van 1947;
Art. 53 Grondwet van het Land Baden uit 1947; Art. 6 Grondwet van het Land Württemberg-
Hohenzolleni uit 1947; zo ook de grondwetten van Bremen uit 1948 en Hessen uit 1948. Heden »
dagc kennen allcen de grondwetten van de ki/ufrr Beieren en Rheinland-Pfalz nog verwijzingen natf
ccn cvcntuclc deelstaat-nationaliteit. In dc vijf Z /̂id^r die deel hebben uitgemaakt van de DDR ojn
recent ix̂ k Vrr/iivjMn,if̂ n opgesteld. In geen van deze V«/a$su/ig«i is een verwijzing naar een mogelijte
deelstaat-nationaliteit opgenomen.
"* Vgl. Bergmann/Korth. p. 29; Hailbronncr/Renner. p. 17 en 18; Jarass/Pieroth. Art. 74 GG. Rdnr
19; Maunz/Dürig. Art. 74 GG. V. Nr. 12; Thedieck. p. 48 e.V.; Weidelener/Hembcrger. p. 5.
"" Zic hierover Thedieck, p. 136.
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van Weimar lag de wetgevende competence inzake de deelstaat-nationaliteit
uitsluitend bij het federatieve verband.'""

Er wordt evenwel noch tijdens de overgangsperiode 1945-1949, noch na de
stichting van de Bondsrepubliek door de (desbetreffende) wetgever(s) enige poging
gedaan om tot daadwerkelijke verwezenlijking van de "Ltf/uteja/igWidrzgArWr te
komen.""' De bovengeschetste ontwikkelingen hebben erin geresulteerd dat het
RuStAG dienaangaande nog steeds, maar al geruime tijd zonder enige betekenis,
over "Sfaawa/zgeAorzgJfce'z/ zn «nm» Bu/ufe&tfaar" spreekt."*" *•-*

In de literatuur vormt het een strijdpunt of tijdens de overgangsperiode tot de
oprichting van de BRD de afzonderlijke deelstaten wel bevoegd zouden zijn
geweest tot de her-introductie van een eigen nationaliteit. Dit is afhankelijk van de
visie die men heeft op het juridisch voortduren van de hierboven genoemde
maatregel uit 1934. Dit betreffend zijn drie verschillende opvattingen te noemen.
De ene visie luidt dat deze maatregel zijn werking verloor op het moment dat de
deelstaten hun soevereiniteit herkregen (1945)'°*'; de andere visie neemt aan dat
de bewuste maatregel pas zijn werking verloor bij de inwerkingtreding van Artikel
74 sub 8 van de grondwet voor de Bondsrepubliek (1949).'*" Een derde mening
hierover wordt verkondigd door Hailbronner/Renner die van oordeel zijn dat de
bewuste maatregel nog steeds van kracht is."*-* Dientengevolge wordt door
Makarov/v. Mangoldt in hun losbladige uitgave over het Duitse nationaliteitsrecht
opgemerkt: "Ob es arcgey/c/zte rfzerer Läge gege/zwä/T/g w de/i Zto/uferfa/ufe/ri «Tie

M/UZ" oö diwe rfwrc/i La/ufcyge\ye7z gerege// we/vfe/i fovmte, wf m

Dat deze strijd evenwel geheel een academische is, zal vanwege het, hierboven
reeds opgemerkte, gebrek aan enige daadwerkelijke uitvoering van de "La/ufcyan-
geAdrigtez'f", duidelijk zijn. Hoe men de historische ontwikkeling met betrekking
tot de Vm>/tfrtMrtg ziöer <fte rfewttc7i£ Stafltta/ige/iorzg&ezf van 05.02.1934 ook mag
interpreteren, buiten twijfel Staat in de literatuur in ieder geval, dat deze niet heeft

""' Maunz/Dürig, Art. 74 GG, V, Nr. 12; Schätze!, p. 89.
""' Hailbronner/Renner, p. 124; Weidelener/Hemberger, p. 5; vgl. BayVerfGH, Entsch. v.
12.03.1986, NJW 1986, p. 2820.

Vgl. Stein, p. 340: "Das <fe«Wc/»£ ÄeicAy- Hfl*/ S/aatta/jge/iörigJfc«7.sgMrtz is/ j«'f $«7iCTn £Wa/? /'m

J* Vgl. v. Morr, p. 21; Weidelener/Hemberger, p. 5.
™" Thedieck, p. 50, 51 en 52, waarbij hij verklaart dc eerste visie te delen. Hij noemt Makarov en
Schätzel als aanhangers van de tweede opvatting.

' Hailbronner/Renner, p. 11 en 202. De in deze maatregel opgenomen noodzakelijke toestemming
voor iedere naturalisatie van de (federale) minister van Binnenlandse Zaken wordt in ieder geval nog
steeds toegespast, en door het ßunrf«venva/fu7j^5gsric/i/ ook noodzakelijk geacht voor een rechtsgeldigc
naturalisatie. Zie par. 4 .3 .2.
™" Makarov/v. Mangoldt, Art. 73/74 GG, Rdnr. 20.
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betekend dat de oorspronkelijke regelgeving van voor die datum heeft kunnen
herleven."*' Ook al zou dit in juridische zin wel mogelijk zijn geweest, dan nog
zou men zijn gestuit op de praktische beperking dat op het West-Duits grondgebied
van de oude Ld/uter er slechts twee (Hamburg en Beieren) binnen de oude grenzen
bleven voortbestaan."** .,

Tegenover het zonder betekenis geraakte concept van de nationaliteit op deelstate-
lijk niveau moet de federale nationaliteit worden geplaatst: de feitelijk als enige van
de twee nationaliteiten reeel gebleven nationaliteit. Deze in oorsprong als overkoe-
pelend bedoelde nationaliteit werd van 1871'*" tot 1945 omschreven als 7?«cAi-

'f". In het Grurtd#e$efz uit 1949 wordt dienaangaande de omschrijving
#fcej7 /m Zto/wfc" opgenomen.""* Ook in 1949 wordt afgezien van

een tekstuele aanpassing van het RuStAG.
Tcr omschrijving van de federale nationaliteit raken in de jaren na 1949 in de

(westelijke) literatuur over het algemeen de termen "^« / JC / I« S/aaWa/igeAoritf-
jfce/r ""*"* of "geröm/dewtecAe S/aaWang^/iong)t«7" in zwang. Deze laatste term is
inmiddels, na de hereniging van Oost-Duitsland met de Bondsrepubliek, verouderd.
Vöör de hereniging werd aan de twee bovenvermelde termen de voorkeur gegeven
boven een term als "ßMWf/«a/igf/iön"g)fe«r"'°" aangezien deze laatste term be-
perkt kon worden opgevat als slechts betrekking hebbend op de nationaliteit van de
Duitse Bondsrepubliek en daardoor niet tot uitdrukking zou brengen, dat volgens de
toen heersende leer,""' ook de burgers van de DDR in het bezit van de Duitse
nationaliteit moesten worden geacht.'°" Het eventueel scheppen van een dergelij-
ke suggestie zou niet in overeenstemming zijn geweest met het streven door de
Bondsrepubliek naar de hereniging van de beide Duitse staten."*"

"" Thcdicck. p. 139 en 140.
'"** Lichter, p. 20; Schätzet, p. 92. Voor opmerkingen betreffende de La/u/«a/ig*A<5rigit«7 in d*
voormalige DDR, zie Thieme, DÖV 1990. p. 403.
"*" D.w.z. sinds de inwerkingtreding van dc voorganger van het RuStAG. Zie De Groot, p. 54.
'"' Artikel 73 Nr. 2 GG.
""* Vgl. ook Art. 16 en Art. 116 GG. Zie voor dc Oost-Duitse literatuur: Tratnik. p. 155.
"*° Er is zelfs opzettclijk van afgezien deze term op te nemen in de grondwet. Vgl. Makarov/v.
Mangoldt. 2, Art. 73/74 GG. Rdnr 6; v. Morr. p. 22.
'"' Zie hicrover De Groot. p. 60.
"*' Het ging hierbij om "Au Ofrof <fcr MViAru/î  rf^r EI/IA«7 d r̂ </ru»di«i Äaawan^Wiön^t«'". zoilJ
dat is verwoord in Art. 116 Abs. 1 GG en 16 Abs. 1 GG. Zie BVerfG, B. v. 21.10.1987, BVerfGE
77. 137 [149].
'«" Zie Badura. p. 594; Tritnik. p. 156.
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/ntadende qp/wrtwigen Mrp^CTirff Art Diutee

Dit onderdeel afsluitend kan nog worden opgemerkt dat, gezien het bepaalde in de
Artikelen 73 en 74 Gru/idg«efz, in theorie het herleven van "Zwmfu/IflJtWr" in het
Duitse nationaliteitsrecht niet onmogelijk is op grond van de bestaande wetgeving.
De realiteit is echter anders dan deze theoretische uitgangspunten bij een eerste,
oppervlakkige, beschouwing zouden doen veronderstellen. Het is een opmerkelijk
feit te noemen, dat in de ruim 45 jaar dat het Grurt^gwerz inmiddels van kracht is
geen uitwerking is gegeven aan dit beginsel en dat slechts de overkoepelende
nationaliteit van belang is gebleven. Een situatie die Von Morr samenvattend
omschrijft met de uitspraak: "Die f/nsru/ig/te/f ex/rt/'irf rfejfacfo i/t
W/it zwr Ze/7.""*

/it

In het navolgende van dit hoofdstuk en in de hoofdstukken 5 en 6 zal niet verder
worden ingegaan op het onderwerp inzake de Y/z/trfmroafta/i£i/id/7gfo/7" en komt
uitsluitend de nationaliteit in de zin van "Sraawa/igtf/jörzgte/7 /m flu/ufe" (Art. 73
Nr. 2 GG) ter sprake.

Een ander onderwerp waaraan in dit onderzoek voorbij moet worden gegaan, is
de vaststelling van de status die ertoe leidt dat men gelijkberechtigd'"" is aan
iemand die de Duitse nationaliteit bezit. Het gaat hier om de Staat van "F/öcA/-
/mg""" oder Verfr/eöe/zer rfewftc/ier Vo/fcyzMgeAdr/gfctf/r". Een status waarop een
beroep kan worden gedaan door personen afkomstig uit (eertijds) in oostelijk
Europa levende Duitse minderheden. Het beroep op deze status kan worden gedaan
door zowel de direct betrokkene als diens huwelijkspartner en nageslacht. Deze
groep van personen wordt door Artikel 116 Abs. 1 GG tot "Dewtec/ier /m 5//z/ie
fas Grw/u£ygeyefzey" verklaard.'"" Dit is een status die zij delen met de perso-
nen die de Duitse nationaliteit bezitten. Deze status maakt hun juridische positie
wezenlijk anders dan de positie van personen die, net als zij, de Duitse nationaliteit
niet bezitten.""* De desbetreffende personen, ook wel korrweg omschreven als

""* v. Morc, p. 51. Vgl. ook Badura, p. 597.
| * Vgl. Badura, p. 596; Hailbronner/Renner, p. 171; Kanein, p. 69.
""* Hieronder worden niet begrepen de vluchtelingen die op grond van het bepaalde in Art. 16
Grwidgeserz een beroep doen op het verdrag van de Verenigde Naties betreffende de status van
vluchtelingen (Geneve, 1951) en het bijbehorend Protocol van New York uit 1967. Dezen worden
aangeduid met de term "/lyy/a/tfen" of Msyteerec/i/igre".

Art. 116 Abs. 1 GG: "De«ttc/ier wn S w i e rf/'w« Grwm/gwerz« « / vorbc/wWic/i am/«nv«7;^er
, wer die rfeu«c/ie 5/aaMange/iöngA:«/ 6 « / » oder a b F/üc/iZ/i/ig orfer Vertriebener

Voütrzuge/iöri^/te/7 oder a b dessen £nega/fe oder /4ftifcönwi//ng i/i dem Geftie/e des Deuttc/ien
adi dem 5rawde vom J i . Dezember / 9 5 7 /lu^iaÄ/ne ge/w«den /ia/."

Zo genieten zij de zgn. "DeK/sc/ien-G/widrec/j/e" uit Art. 8, 9, 11 en 12 GG. Naast de rechten uit
Grondwet hebben zij stemrecht ingevolge § 12 ßundeswaMgesefz. verkiesbaar zijn zij echter niet

zie § 15 ßundeswoWgesefz.
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""' bezitten dus niet de Duitse nationaliteit,'°* maar heb-
ben recht op behandeling als Duitser. Deze op Artikel 116 lid 1 GG gebaseerde
rechtspositie, die wordt omschreven als "/tec/ites/W/M/ig des Z)e«wc/ien oAn*
rfe«Wc/!£ S/aflteartgtf/jörzgtezr","*' is toegankelijk voor personen die voldoen aan
het "ßwmfe.sver/n>6e/!£nge.yefzV°" waarin de begrippen "Ver/Webene""*' en
"<feuttc/ie Vo/fozMtfe/jor/gAtf/r" worden gedefinieerd.

De reden waarom aan de vaststelling van deze status voorbij moet worden
gegaan, is dat bij deze regelgeving niet de nationaliteitswetgeving als zodanig is
betrokken en het derhalve niet handelt om het in rechte vaststellen van het bezit
van de Duitse nationaliteit."** Evenwel neemt het bovenstaande niet weg dat het
in het navolgende, en in het bijzonder in hoofdstuk 6, wel wordt ingegaan op het
begrip "<fe«/jc/i£ VoAfczuge/törig&i//". Dit is noodzakelijk wegens de verbinding die
in bepaalde gevallen bestaat tussen het door iemand zijn van "<teMWcAer Vo/faz«-

en bepaalde nationaliteitsrechtelijke regelingen.'"" In de hier bedoel-

"** Schfltzcl gebruikt de term "Nura>uttcn«i", p. 78.
""* Het öcn sluit het ander juist uit, men kan nict "Sfa/«ja>u/.rc/i*r" zijn en tegelijkertijd de Duitse
nationalitcit bezitten, vgl. Makarov/v. Mangoldt, § 39 RuStAG, Rdnr. 12. Een "S/afttfaVruttcnw" heeft
cvcnwel op grond van § 6 Gwrtz zur /tegf/«/ig wn frag«i a>r 5/aa/jan^Mön'̂ ifc«r uit 1955 (zie par.
4.1.1) recht op naturalisatie zonder bijkomendc vereisten; door het ßu/utewH'a//u/ig.jgmcA/
omschreven als 7?«7i/.ranjprucn a«/ E/nftür£«wi£" (U. v. 24.06.1971, BVerwGE 38, 224 [226], zie
tevens Hailbronncr/Renncr, p. 405).
"*' Vgl. Drchcr/Tröndle, p. 38.
"" Gwtfz üZw di> i4/i;r/r£«iA«7«n a>r WrrnVtoie/i u/u/ F/dc/tf/i/ige van 19.05.1953 (BGBl. I p. 201).
"*' In plaats van "Wrfridw»*" wordt vooral de laatste jaren ook het begrip "4 ««/«//«•" gebruikt;
Nierhaus, p. 84 (i.h.b. voetnoot 309). De wet stelt duidelijk dat "Vmrirfwie" niet per definitie een
vreemde nationaliteit hebben of staatloos zijn. Er zijn "Vtorn'riwi*" met de Duitse nationalitcit (§ 1
Abs. 1 en 2 BVFG); Vgl. BVerwG, U. v. 16.03.1977, BVerwGE 52. 167; BVerwG, U. v. 03.11.19-
92, DÖV 1993, p. 305. Het betreft dan personen die al de Duitse nationaliteit bezaten voordat zij war
de Bondsrcpubliek uitweken dan wel personen met een vreemde of geen nationaliteit, die eenmaal
erkend als "Virrtnriw?*" door middel van de in voetnoot 1060 vermelde "/?*c/i/5a/upn<c/i <w/
EinMrgwwifl" hebben gekozen voor naturalisatie. Een "Wrm>ft«w" die de Duitse nationaliteit heeft, is
vanzclfsprekend gecn "SM/u5rf<"MKc/i*r*.
In de rechtspraak is uitgemaakt dat een "V<TfnX>?n*" niet terzelfdertijd een beroep kan doen op het
Vluchtelingcnverdrag van Geneve; vgl. Häußer, DÖV 1990, p. 919; HessVGH, B. v. 22.10.1988.
DÖV 1989. p. 867: "E/n* ,4nw*wmH/!g afa Mjy/£vwc/iri^/fr um/ <Ä>

"** Meer informatie over deze status biedt "D/> g
van Häußer, Kapinos en Christ. Zie voorts Alexy. NJW 1989, p. 2854-2858; Häußer. DÖV 1990. p
921, merkt onder verwijzing naar een uitspraak van het flMm/MvfrHw/n<ngj^^ncÄ/ (BVerwG, B. v.
24.03.1987. Buchholz 412.3 § 1 BVFG Nr. 35) het volgende op: " '

rf^r frn" Vorfi>£«i /v5»m/n/fr /nrfi;j>n rf?r Erwrrfc d
wirf orf̂ r ft««>wn/fn (//ny/d/irfw «ne /ndj'zwrrttMnf im Wi'nA/i'ct au/ rfi>

«7 zuitomM." In gelijkc zin BVerwG. U. v. 22.08.1979. BVerwGE 58, 259 [262].
"*» Vgl. Alcxy. NJW 1989. p. 2857: "t/n«r l/mi/dnrf«! tow rfaj Af«*ma/

ton

282



de gevallen kan het voorkomen dat sprake is van het bezit van de Duitse nationali-
teit (alsmede van de rechterlijke vaststelling daarvan).

In dit onderzoek zal tevens geen aandacht worden geschonken aan de voormalige
nationaliteitswetgeving van de DDR, noch aan de mogelijke jurisprudentie inzake
rechterlijke vaststelling van de Duitse nationaliteit in die staat. Volledigheidshalve
wordt hier slechts beknopt opgemerkt dat op het grondgebied van de DDR het
RWcAs- W S/atftta/jge/iörigte/wgere/z is blijven gelden tot 1967, het jaar waarin
daar het Ges^fz üZ^r rf/e Sfatfttourgeryc/w/t <fer D^atec/ie/i Demo/tra/wcA?« /tepuM&
is ingevoerd."** Met de toetreding van de DDR tot de BRD verloor de nationali-
teitswetgeving van de DDR haar betekenis."*'

4.2 Introductie in het rechterlijk systeem van de Bondsrepubliek

Voordat nader zal worden ingegaan op de gerechtelijke procedures die mogelijk
zijn ter fine van rechterlijke vaststelling van het bezit van de Duitse nationaliteit,
volgt hieronder een kort overzicht van de opbouw van de rechterlijke macht in de
Bondsrepubliek. De reden tot het opnemen van onderstaand overzicht is dat door
een zodanig overzicht de lezer de procedures die aan de orde zullen komen beter
binnen het juridische kader kan plaatsen.

De rechterlijke macht wordt onderverdeeld naar gelang de onderscheidenlijke
rechtsgebieden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen administratieve rechtspraak, straf-
en privaatrechtelijke rechtspraak, belasting-, arbeidsrechtelijke en sociale recht-

spraak.'"** Daarnaast is in het rechtsstelsel voorzien in een aparte rechter met
betrekking tot de handhaving van door het Gn/nrfgese/z gewaarborgde grondrech-
ten.

In dit onderzoek blijft de vaststelling van de nationaliteit binnen de belasting-, de
arbeidsrechtelijke en de sociale rechtspraak, zo dergelijke vaststellingen"*' daar-
binnen al plaatsvinden, buiten beschouwing. De reden hiertoe is, dat deze vaststel-
lingen net als de vaststellingen die binnen de straf- en privaatrechtelijke rechtspraak
plaatsvinden zonder meer zijn te beschouwen als

* De Groot, p. 54; Tratnik, p. 161.
Zie Hecker, ArchVR 1991, p. 27 en 38. Het Herenigingsverdrag bevat geen bepaling inzake de

»menvloeiing van de beide Duitse nationaliteiten. Hecker is van mening dat het beter zou zijn gcweest
«xlien in het verdrag wel een zodanige bepaling zou kennen. Zie tevens: Dc Groot, MR 1991, p. 156
«157 .
| * Schlaich, p. 4.
""Vgl. voetnoot 1100.
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In het navolgende bespreek ik eerst kort de administratiefrechtelijke gerechten,
daarna de voor civielrechtelijke geschillen en de in het strafrecht competente
instanties en als laatste stel ik de instantie aan de orde die waakt tegen schending
van de grondwet. < '

Veel nationaliteitsrechtelijke kwesties komen op binnen een administratieve context.
De compctentieregeling met betrekking tot de administratieve rechtspraak (die
VlerwaZ/Mn/ĵ enc/iWöarA:̂ //) is geregeld in de Verwa//M/ig$genc/!W0rrf/iM/ig
(VwGO).'"™ De aanleg in eerste feitelijke instantie vindt plaats bij het Vmva//u/igs-
#mc/if, de tweede instantie is bij het 0£m'mva//M/ig.yger/cA/""' (§ 2 VwGO en
§ 124 VwGO).'""

Op Bondsniveau is de hoogste administratieve rechter het fiwufefvmva/rwigjge-
ric/if (BVerwG). Het flM/u/eyv^rvva/rttrtgsgtfric/i/ oefent binnen de administratiefrech-
telijke rechtsorde in het bijzonder de taak van cassatierechter (/tevüzo/i) uit (§§ 49,
50 en 152 VwGOj.*™

¥.2.5 /V/vaafreeAf «i

Daar nationaliteitsrechtelijke kwesties vanzelfsprekend ook kunnen voorkomen in
civielrechtelijke en strafrechtelijke context, wordt hieronder tevens een körte schets
gegeven welke instanties in dergelijke zaken bevoegd zijn. De civiele- en strafzaken
worden in Duitsland onder de noemer "ortfertf/zcAe Genc/iftba/vte/r" gebracht (§ 13
Ger/cAr.yver/iwswng.y£eye/z).""* Binnen de "o/Ytenf/zcAe Ger/c/iteftarite/f" zijn
ingevolge § 12 G£ncA/.yver/a.ysM/ig.sge.yerz respectievelijk competent: het
i4mw^ncÄr, het Lfl/idgmc/tr, het Oiw/a/wteyger/c/tf en als hoogste instantie vervult
het Bu/utogiric/ite/ro/ (BGH) de rol van cassatierechter.

In civiele zaken bestaat de mogelijkheid dat de rechter op grond van § 148
Äv/Tproz^öorrfnung (ZPO) het geding aanhoudt indien voor de beslissing van de
rechtsstrijd een oordeel noodzakelijk is over een rechtsverhouding, die op dat
moment tevens aan de orde is in een andere gerechtelijke procedure. Eveneens
maakt § 148 ZPO het mogelijk dat de civiele rechter aangaande een bepaalde
rechtsverhouding niet zelf beslist, maar om een vaststelling van de rechtsverhou-

""° Wet van 21.01.1960 (BGB1. I p. 17).
™" In sommigc dcclstatcn wordt de oudc aanduiding Vrnva//«ngjjmctojÄo/nog gchantecrd, vgl. 5
VwGO. Zic ook Wolf. p. 101.
'•" Vgl. Bok. p. 95-98 en 101-102.
"*" Zie Bok, p. 118; Eyermann/Fröhler. p. 71.
"" Wct van 27.01.1877 (RGB1. 1877 p. 41).
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opwrfcmgwi

ding verzoekt bij een daartoe competent orgaan.""* Het gaat hier om een be-
voegdheid van de burgerlijke rechter en zeker niet om een verplichting. Toepassing
van § 148 ZPO is derhalve denkbaar als gedurende een civielrechtelijke procedure
twijfel rijst betreffende het bezit van de Duitse nationaliteit door een bij de
procedure betrokken persoon rijzen. Tschira/Schmitt Glaeser vermelden dat civiele
instanties dikwijls de bepaling van § 148 ZPO toepassen om uitspraken over
administratiefrechtelijke kwesties van de administratieve rechter te verkrijgen.""*

Ook andere rechters die te maken krijgen met de nationaliteit als voorvraag
kennen geen verplichting tot verwijzing dienaangaande; zij beoordelen de voor-
vraag in beginsel zelf.'°™

vo/i

Naast de administratieve rechterlijke instanties, de gewone rechterlijke instanties en
de in paragraaf 4.2.1 medegenoemde instanties op de diverse specifieke rechtsge-
bieden, bestaat op federaal niveau het 5wmfcyve//as.yMng.yge77c/j/ (BVerfG). Het
BVerfG heeft o.m. tot taak te waken tegen schending van enkele, met name
genoemde, grondrechten uit de grondwet van de Bondsrepubliek. Deze vorm van
rechtspraak vat men onder de term Ver/aww/zg.ygenc/tf.y£ar/:e//. Een ieder die meent
in zijn grondrechten te zijn geschonden door een besluit'"™ van de overheid kan
door middel van een Vie/7a.ttMrtg.y£eyc/iwmfe een beroep doen op het ßM/ufoyver/as-

(§ 90 BverfGG'"™). Op deze wijze omvat de bescherming die het
de burger biedt alle besluiten van de drie machten binnen

de Staat waarover de uitoefening van het staatsgezag is verdeeld.'°*°
Tegen een rechterlijke uitspraak is het insteilen van een Ver/ossMngsoeyc/wmfe

bij het 5H/ttfcsve//as,yM/2gjgeric/ir in beginsel slechts mogelijk nä het volgen van
eventuele andere rechtswegen (§ 90 lid 2 BVerfGG)."*" Dit leidt er derhalve toe
dat een Ve//as.swrtg.y£>e.yc/jviwde slechts tot de mogelijkheid behoort indien reeds in

Hierbij kan het gaan om zowel een administratief orgaan als een rechterlijke instantie; Rosen-
berg/Schwab, p. 71. Vgl. tevens Redeker/v. Oertzen, p. 225.

' Tschira/Schmitt Glaeser, p. 195. De auteurs werken hun opmerking niet uit, zodat niets kan worden
gezegd over de vraag of de civiele rechter ook nationaliteitsvragen vaak doorsluist.
°" Sturm, p. 25; Ule, p. 213 en 320. Vgl. evenwel par. 5.3.2.1 voor het feit dat in een strafrechtelijke
procedure de rechter is gebonden aan een naturalisatie, ondanks eventuele gebreken die aan de
naturalisatie zouden kleven.

Dat besluit kan zijn: een wet of andersoortige regelgeving of een beslissing van de uitvoerendc of
rechterlijke macht. Badura, p. 478.
!°" Gewrz ü*er das ßunrfwver/Swjun^gcn'c/i/van 12.03.1951 (BGB1. I p. 243).

Schlaich, p. 4 en 120.
"*' Badura, p. 479; Schramm/Schmidt-Troje, p. 341-346. Zie tevens BVerfG, B. v. 15.04.1980
BVerfGE54, 53, [65].

285



hoogste instantie (bijvoorbeeld het BVerwG of het BGH) over het geschil is
geoordeeld.

Op het niveau van de deelstaten (echter niet in alle Länder)'"" bestaat een
V^//as5M«g^^r/c/j/5/io/ (soms 5/aatogirz'c/itt/i0/ geheten), dat bepaalde, in diverse
wetten genoemde, Staatsorganen de mogelijkheid biedt actie te ondernemen tegen
inbreuken op de grondwet van de desbetreffende deelstaat. In een aantal
Ld/ttter'°" bestaat tevens de mogelijkheid voor een individuele burger bij deze
instanties een Ve//awM/ig.yte5c/m'er<te aanhangig te maken bij vermeende inbreuk op
grond rechten."**

4.3 Administratieve uitvoering van het Jte/cAs- w/»</
geen federale taak

In deze paragraaf wordt een beeld geschetst van de wijze hoe de uitvoering van de
federale wetgeving op het gebied van de Duitse nationaliteit geschiedt. De admini-
stratieve uitvoering van het /te/c/w- w/w/ S/aatta/igeAdr/gJfce/Wgeye/z wordt, hoewel
de nationaliteitswet daarover zelf niets bepaalt, overgelaten aan de deelstaten.'""
Dit is een inherent gevolg van de federale opbouw die de Bondsrepubliek Duitsland
kent. Een wettelijke basis vindt deze staatsrechtelijke constellatie in de bepaling van
Artikel 83 Grw/irfgese/z, dat de deelstaten voorschrijft federale wetten uit te voeren
als ware het eigen regelgeving."""" Om een globale indruk te geven van de prak-
tische betekenis die de federale staatsstructuur van Duitsland heeft op de admini-
stratieve uitvoering van de nationaliteitsrechtelijke wetgeving, volgt hieronder een
körte beschrijving van twee nationaliteitsrechtelijke deelonderwerpen. Daarvoor is
gekozen voor een uitleg over de gang van zaken ten aanzien van naturalisaties en
voor een beschrijving van de beoordeling van het bezit van de Duitse nationaliteit
op ambtelijk niveau. Dit laatste gaat vooraf aan een eventuele rechterlijke vaststel-
ling van de Duitse nationaliteit.

"* Slccswijk-Holstcin niet. Pcstalozza (I), p. 39.
"•* Zic Art. 120 Verfassung des Freistaates Bayern; Art. 72 Verfassung von Berlin v. 01.09.1950
(maar ook: Art. 72 Abs. 2 Nr. 1 Verfassung von Berlin [Ost] v. 23.07.1990); Art. 147 Verfassung des
Landes Hessen; § 55 Gesetz Nr. 645 über den Verfassungsgerichtshof (Saarland); Art. 53 Verfassung
Mecklenburg-Vorpommern v. 23.05.1993; Art. 75 Verfassung Sachsen-Anhalt v. 25.06.1992; Art. 80
Verfassung Thüringen v. 25.10.1993; Art. 81 Verfassung des Freistaates Sachsen v. 26.05.1992; 5 <*
Landesgesetz über den Verfassungsgerichtshof (Rheinland-Pfalz).
'<** Zie verder Zuck. p. 67-84.
'<* Vgl. BT-Drs. 9/556. p. 8.
""• Zic Maunz-Dürig. Art. 83 GG; v. Münch, Art. 83 GG.
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Wat betreft naturalisaties heeft de uitvoering door de deelstaten van het RuStAG tot
gevolg dat een naturalisatie (EmMrgtfru/jg) niet plaatsvindt op het overkoepelende,
federate niveau door middel van een beslissing genomen door een federaal orgaan,
maar dat op een naturalisatie-aanvraag in de afzonderlijke deelstaten door een
administratief orgaan van de desbetreffende deelstaat wordt beslist.'"^

Ondanks het feit dat in de § 8 tot en met § 16 RuStAG en daarnaast sinds kort in
de § 85 tot en met § 91 in het i4«j/ä/utergesefz'°** de voonvaarden voor naturali-
satie worden gesteld, is het ter coneretisering van deze wetsartikelen tevens
noodzakelijk geacht om naturalisatierichtlijnen op te stellen. "*™ De desbetreffen-
de richtlijnen zijn opgesteld door de deelstaten in samenwerking met het federale
ministerie voor Binnenlandse Zaken.""° Het doel van deze richtlijnen is het
bewerkstelligen van rechtseenheid in de beslissingen aangaande naturalisaties.

Afgezien van hetgeen de bovenvermelde wetgeving en richtlijnen inzake de
naturalisatie voorschrijven, bestaat daarnaast de verplichting dat ten aanzien van
iedere naturalisatie de toestemming wordt verkregen van de 7?Mm/«m//iwter dw
/n/iern", de minister van Binnenlandse Zaken van de Bondsrepubliek."*' Door
het bestaan van deze verplichting wordt de versnipperdheid van de regelgeving
inzake naturalisatie nog eens onderstreept. Deze verplichting steunt namelijk op het
RuStAG, noch op het /iws/a/Kferge.ye/z, maar op de "

/f" van 05.02.1934."*"

van Aef ft«// van <

Ook met betrekking tot de constatering of een persoon wel of niet de Duitse
nationaliteit bezit, dient te worden beseft dat deze beoordeling primair door de
administrate op het niveau van de deelstaten geschiedt. Kenmerkend voor de
opbouw van de bureaucratie in Duitsland is dat een beslissing aangaande de
nationaliteit slechts mag worden genomen door een ter zake aangestelde autoriteit.

'* Makarov/v. Mangoldt. § 8 RuStAG, Rdnr 10; § 16 RuStAG, Rdnr. 9.
"* Vgl. daarover Weidelener, StAZ 1991, p. 131-135. Weidelener opent zijn artikel met de treffende
an: "Das deu/sc/ie S/aa/sange/iörigit«ttr«:Ä/ wird immer K/IMZW3JCM»C/OT; (.....)." In gelijke zin uit
zieh ook Hecker, ArchVR 1991, p. 45.
' * Zie De Groot, p. 64-72.
"*° Vgl. Bergmann/Korth, p. 57 e.V.; Makarov/v. Mangoldt, § 8 RuStAG, Rdnr 9; Schlescr, p. 388
e-v.; Weidelener/Hemberger, p. 24 en 220 e.V..
"*" Vgl. bijvoorbeeld BVerwG, B. v. 02.08.1979, Buchholz 31o § 65 VwGO Nr. 55; BVerwG, U. v.
16.05.1983, StAZ 1984, p. 74; BVerwG, B. v. 04.11.1987, Buchholz 13o § 9 RuStAG Nr. 8; vgl.
Hailbronner/Renner, p. 203; Makarov/v. Mangoldt. § 8 RuStAG, Rdnr. 65.
"" Vgl. par. 4.1.2.
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Voor het nationaliteitsrecht zijn dit de zgn. Sfaa/'.yange/i0r/g/te/7.y&en0rden."'*'
ledere deelstaat bepaalt zelf welke administratieve Organen het aanwijst als SraoAr-
an^e//ör/^A:e/wöe/iör^n. Te dien einde zijn in iedere deelstaat administratieve
circulaires opgesteld. Deze circulaires zijn inhoudelijk in zoverre verschillend dat
iedere deelstaat weer andere autoriteiten als competent in nationaliteitskwesties
aanwijst. De "Verorc/nung wZ?er d/e Zu£tänd/g£e/7 /n Sfcrawangenör/gA:e/7$.sacne/r
van Nordrhein-Westfalen kan in dezen als karakteristiek voorbeeld worden
genomen. ""* , . <-..,

Behalve het feit dat de beslissing over de nationaliteit dient te zijn genomen door
een ter zake aangestelde SfaateangeAör/gte/to£e/jör*fe, dient deze ambtenaar zijn
activiteiten slechts te verrichten ten aanzien van zaken waarvoor hij van de
wetgever bevoegdheid heeft gekregen.

Dit uitgangspunt (waarin het legaliteitsbeginsel wordt herkend) heeft ertoe geleid
dat in de rechtspraak is geoordeeld dat S/aaWangendr/#te/7.yftenörden geen bevoegd-
heid hebben het bezit van de Duitse nationaliteit op een definitieve wijze vast te
stellen, aangezien zij van de wetgever daartoe geen bevoegdheid hebben ontvangen.
Eck heeft recentelijk deze problematiek als vofgt bondig weergegeven.
«often Venw//7ung.yger/cn/e / « t t / e / W ? Vierwfl/rMrtgiaA:/̂  <fe

m/7 rf^r Begründung aM/ge/ioften, d/e ßenörden $e/en z«r
der Sfaattange«ö'r/g£e/7 /i/cA/ fte/wgf, da /Tinen A/erzu d/e £rmäcA/zg-

D/e rec«/7/cne /luje/nflnder.yefcMng en/^/a/id /n den Fä//en, w denen d/e
e/ner 5/aa/jange/jör/gÄ:e/75MrA:Mnde gemä/ß § 59 /?«5MG f/n Verö. m/7 §§ 7, 2
5M«r*VwV"*^ ftean/ragr wurde wnd d/e ßenörde n/cnr nwr «Z>er d/e E/te/Vung ail
5o/cne entecn/eden nar, sondern zudem oder aus$cn//ej0//cn /e^W/e/Zre, der
fe//er sez" n/cn/ deuWcner 5raawangenör/ger. //äu//g na£en d/e

'"• Vgl. Kühl, p. 2; Makarov/v. Mangoldt, § 16 RuStAG, Rdnr. 10 e.V.; Sturm, p. 25.
'"** Dc rcgclingcn van dc declstatcn die deel uitmaakten van het tocnmalige West-Duitsland staan
afgedrukt in Wcidclener/Hembcrger, p. 265 e.V.. Zo zijn bijvoobeeld in de onderscheidenlijke
dcclstaten dc volgcnde autoriteiten aangewezen als "Sfaatta/igf/itfrigArWttiWidrtfc": in Nordrhein-
Wcslfalcn, Weidelencr/Hemberger, p. 274: "D/> ATryiiofrimtfi^iv/iordw *

ty9m trrüan;Widn;m 5/&/M um/ im ^
"; in Bremen. Wcidelcncr/Hembcrger. p. 269: "Di> Ompofc«fcfAörd«"; in Hamburg.

Wcidclcncr/Hembergcr, p. 270: Vi> ßfAörrf^yür /n /wrj"; in Hessen, Weidelener/Hemerger, p. 272:
"in Jtr«'ji/rri>n 5/drf/^n rf^r Ma^irrra/, im üin'^fn rf^r L<vu/ra/ a& ße/iörrf? d^r Z/wuf«v«nwiÖwij"; i"
Nedcrsaksen, Wcidclcner/Hemberger, p. 273: "Di> Londürra*« «nd itrm^«>n 5;dd/«" dan wel *
"fl«i>tonp^i>n<n|f"; in Rheinland-Pfalz, Weidelener/Hembergcr, p. 275: "m LandJtrm^n rf/> Jf/wJ»*'"
Hu/rung, in Jtrw'j/rwVn Sr<M/«7i rf/> ^aor//r/i<> Po/j;rt\rn«j//«n^". Na de hereniging van Duitsland rijn
ook in dc nicuwc deelstaten dergelijke regelingen opgesteld; vgl. StAZ 1992, p. 289, voor *

in S/aatt<i/tg^u!>rig*«ttsar/i«t" van Brandenburg,
g ^ / t «Ivr t/nh«u/«i in
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/n/fKfoufe opm?rib>ig<n

ü/e y4«s.yagen ais .Synonym* wuwwfef, du <//> EVtrtVwng <fer

m
w/rd. Mien

der Ger/c/ire dwr/(?n rf/e Benörden äZ)er d?rar//ge ^n/rd^f* n/cA/ m^nr

Eck brengt in het bovenstaande citaat als duidelijk uitgangspunt naar voren dat
niet de administratie als zodanig, maar daarentegen de onafhankelijke rechterlijke
macht de aangewezen instantie is om een definitieve vaststelling van het bezit van
de Duitse nationaliteit te geven. Op de daarvoor geldende procesrechtelijke
regelgeving wordt in het navolgende hoofdstuk ingegaan.

"*Eck, StAZ 1992, p. 102.
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Hoofdstuk 5 vh

Procesrechtelijke aspecten in het Duitse nationaliteitsrecht
Vaststelling van de Duitse nationaliteit door rechterlijke instanties

5.1 Inleiding . • . - , - . -

Als gesteld in paragraaf 4.1 betreft hoofdstuk 5 het onderzoek naar de procesrech-
telijke regelgeving die van toepassing is op de vaststelling van de Duitse nationali-
teit door rechterlijke instanties.

In het onderstaande wordt (in de paragrafen 5.2 en 5.3) aandacht geschonken aan
achtereenvolgens administratieve, civiele en strafrechtelijke procedures waarbinnen
de vraag naar het bezit van de Duitse nationaliteit een rol kan spelen. Onderzocht
wordt of in het Duitse recht het onderscheid "zW/stfa/irf/ge va.yMW/mg.sproce</Mr?"
versus "i/np/Zc/ere vaytere//irtgspr0c«&re" kan worden gemaakt.'*" Tevens wordt
aandacht geschonken aan de vraag in hoeverre de rechterlijke uitspraak inzake het
bezit van de Duitse nationaliteit een bindende werking kent.

Hoofdstuk 5 sluit af met paragraaf 5.4 waarin wordt beschreven welke positie de
vaststelling van Duitse nationaliteit inneemt in het geval dat door middel van een
Vier/a5swrtg,ybe.ycAwmfe een beroep op het Bw/wfesver/as'swrtg.ygenc/tf wordt gedaan
door een burger. Ook de bindende werking van de uitspraak van het

komt aan de orde.

De laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk, paragraaf 4.3.3, is afgesloten met de
opmerking dat de bevoegdheid tot de ultieme vaststelling van het bezit van de
Duitse nationaliteit, op grond van het beginsel van de scheiding der machten, in
handen van de rechterlijke macht ligt.""* Het Beierse
heeft op de volgende wijze uitdrukking gegeven aan dit principe: "Z)/e

mc/tf £e/wgf, rfwrc/z Verwa/fM/ig.saJtf «Vie
B?«'C rfer rfeMWcA^ 5raaWa«g^/iöngA:e// z« frejöfen."'""

Het mag dan weliswaar buiten twijfel staan dat de rechter bevoegd is tot
vaststelling van het bezit van de Duitse nationaliteit, voor de vraag echter welke

um —.
£ie voor de begrippen "imp/j'«>fe uartrfW/i/igf/tfrcetfure* en

Par. 2.1.
'* Vgl. Eck, StAZ 1992, p. 107; Kanein, p. 24; Kollmann, DÖV 1990, p. 194; Sturm, p. 25.

BayVGH, U. v. 05.04.1976, DVBI 1977, p. 108. In gelijke zin tevens: VG Freiburg, U. v.
03-10.1978. StAZ 1979, p. 302; BayVGH, U. v. 07.12.1983, StAZ 1984, p. 167.
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rechterlijke instantie hiertoe geroepen is, kent de wet geen eigen regeling. Noch in
het /?e/c/w- u/u/ Sraawa/ige/wr/£A;e/7.yg£S£rz, noch in enig andere wet treft men een
eigen, aparte rechLsgang ter vaststelling van het bezit van de Duitse nationaliteit
aan. De national iteitskwestie wordt in beginsel behandeld als een voorvraag in een
geschil over een ander recht (of een verplichting). Dit leidt ertoe dat de vraag naar
de nationaliteit aan de orde kan komen binnen een mime verscheidenheid aan
procedures. Uiteraard betekent een zodanig mime hoeveelheid procedures dat het
oordeel over de nationaliteit wordt getroffen door verschallende rechterlijke
instanties, die niet alle onder 66n en hetzelfde hoogste rechtscollege vallen. Op
ieder rechtsgebied fungeert een hoogste rechtscollege. Zo bestaan achtereenvolgens
het

het

Het feit dat zoveel verschallende rechterlijke instanties tot een oordeel over de
Duitse nationaliteit kunnen worden geroepen en daarnaast het feit dat tevens een
hoogste rechter ontbreekt die inzake nationaliteitsaangelegenheden het laatste woord
heeft, hebben in het verleden geleid tot tegenstrijdige beslissingen betreffende het
bezit van de Duitse nationaliteit in vergelijkbare zaken 6n tot het door de hoogste
instanties wederzijds niet-erkennen van elkaars uitspraken.'""

Dit heeft in Duitsland, zoals ook in Nederland is gebeurd ten aanzien van de
toenmalige Nederlandse situatie,""* aanleiding gegeven tot kritische kanttekenin-
gen.'"" Schätzel wijst in 1958 op dit gebrek aan eenheid binnen de rechtswegen
en het daaraan inherent verbonden gevaar dat over vergelijkbare zaken verschillen-
de beslissingen worden genomen. Hij is daarbij zelfs zo somber dat hij opmerkt:
"Er w/ ÖMC/J ZM te/ürcAte/i, da/8 em Gege/wa/z <fer /4M$w.yMngen des Bundes verra*-
jM/jj?.̂ <»nr/jW «m/ rf^r o/i^r^n ofter^r^n ßunrfw^mcÄ/? /n «//i/^e/t 5/aaWa/igeAöng-
Jfce/w/ragen M'/^er <7M/Zeör." Aan zijn bange vermoedens verbindt hij de volgende
conclusie: "E/n n r a « S/aafsangendr/gitejWge.yefz so//re rfa/zer auc/i den

e/ne g r ^ e r e /iM^nerfoawi*«/ zwwe/u/en wnd Vorsorge freien,
Zer.jp/i7/erM/ig /« Fragen der 5raaWangenör/gA:e/r endgü/rig

"™ Hcckcr. StAZ 1986, p. 337, steh dat (op dat moment) de vier laatst genoemde
ric/ifcn nimmer een uitspraak hebben gedaan waarin nationaliteitsrechtelijke kwestics een rol speelden.
"»' BVerfG. U. v. 09.11.1955. BVerfGE 4, 322, [327] dat in tegenspraak is met BVerwG. U. v.
30.10.1954, BVerwGE 1, 206 (beide zaken gaan nict over dezelfde persoon, nationaliteitsrechtelijk
echter zijn de zaken identick). Idem in BGH, B. v. 29.12.1953, BGHst 5, 230 cn BVerfG, B. v.
30.01.1953. BVerfGE 2. 115. Zic ook par. 5.4.3.1.
"«Vgl . par. 1.2 en 2.8.3.
"» Zie o.a. Göhring. NJW 1954, p. 1063; Makirov, JZ 1955. p. 659.
"<* Schatzcl. p. 12.
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Man A« Dwtt*

Aan de bovenstaande wens van Schätzet is tot op heden niet voldaan. Wenst
iemand derhalve een gerechtelijke uitspraak over het wel of niet bezitten van de
Duitse nationaliteit te verkrijgen, dan dient een beroep te worden gedaan op niet
specifiek nationaliteitsrechtelijke rechtswegen. Een vaststaand gegeven hierbij is dat
de nationaliteitskwestie dan slechts aan de orde komt als voorvraag inzake een
ander juridisch geschilpunt.

Zo op het eerste oog lijkt hieruit te volgen dat in het Duitse recht de vaststelling
van de nationaliteit alleen kan plaatsvinden binnen "i/qp/»ci>r* vayme7//n£spr0c«/u-
r«". E6n van de gevolgen van het afhandelen van de nationaliteitsvraag als
voorvraag is dat de vaststelling een onderdeel van de rechtsgronden is en geen deel
uitmaakt van het dictum ("(/rre/75/e/ior" of "£«WcA«</M/2^/ormW"). Nu zal in het
navolgende evenwel blijken dat het Duitse administratieve recht een algemene
rechtsgang kent waarin, weliswaar niet geheel los van een hoofdvraag die in eerste
instantie altijd moet zijn gerezen, op de nationaliteit als voorvraag loch kan worden
beslist op een zodanige wijze dat het oordeel van de rechter aangaande de nationali-
teit een onderdeel van het dictum vormt.

5.2 De administratieve rechtspraak

Uit hoofde van § 40 Verwa/fwng.ygeric/i/.y0r<//iM/ig staat de algemene administratieve
rechtsgang bij, in eerste instantie, het Vierwa/rMng.yger/c/tf en, in hoger beroep, het
Otervenva/rM/igsgericAr open indien de vraag naar de nationaliteit in een publiek-
rechtelijk geschil ("ööfe/if/Zc/i-rec/jr/icAe Srraf/gJte/r")'"" opkomt.

De administratieve rechtsgang die men alsdan kan volgen, is nader gepreciseerd
in de §§ 42 en 43 VwGO. In beide gevallen eindigt de zaak met een "C/rr«7" (§
107 VwGO)."<*

Op grond van § 42 VwGO kan worden ingesteld hetzij een i4«/<?cArwrtg.yJWage,
hetzij een Verß/7/c/j/w/igsfc/age. Met een /in/ec/ifMrtgs/r/age wordt beoogd de
ongedaanmaking van bepaalde administratieve handelingen, de zgn. "Venva/ftmgj-
a ^ ^ - U07 Qf gg^ handeling onder het begrip "Vmva/fw/ig.yaA:f" valt, kan worden
bepaald aan de hand van de definiering uit § 35 Venva//w/ig.yve//a/ire/wgeyerz
(VwVfG)."°* Een gangbare Nederlandse vertaling van het begrip "Vienva//M/ig.y-
ofo" luidt: V«i eenzi/V/zge pwMeJfcrec/tfe///)te rec/ittfaz/ufe/mg va/i /ie/

|™ Vgl. Ute, p. 34, 35 en 52.
"* Het mercndeel van de in de paragraaf 5.2 te behandelen rechtspraak betreft een "l/rt«7", een enkele
keer gaat het om een "SMC/I/UJ?" (§ 122 VwGO). De formele verschilfen tussen beide vormen van
uitspraak zijn van ondergeschikt belang voor het onderwerp van de nationaliteitsvaststelling en wil ik
dan ook niet nader uitwerken.

Niet de ongedaanmaking van alle administratieve handelingen is mogelijk, maar alleen die van
'VentufrjosgAito/i". Bijvoorbeeld "teatofcten" (feitelijke handelingen) vallen hierbuiten.
"™ Van 25.05.1976 (BGB1. I p. 1253).
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op *^" I/K/ZV/V/K«/ geva/, o/ mef andere vworcfen:

In tegenstelling tot de hierboven genoemde /In/ec/ito/jgsfc/age, een klacht die
beoogt een bestuurshandeling ongedaan te laten maken, is het bij het instellen van
een Vi/g/Z/c/t/wig^/age de bedoeling dat de administratie door de rechter tot het
ondernemen dan wel het nalaten van een bepaalde handeling wordt verplicht. Een
Verp_/7/cAr«rt^/a^e wordt ook wel een Lmru/igiJt/age genoemd.'"" Het zal
verderop blijken dat vooral de Vierp/Z/cA/«rtg.yA:/age bij nationaliteitsgeschillen
veelvuldig wordt toegepast. Het gaat in die gevallen om een actie de overheid te
dwingen tot afgifte van documenten ter identificatie, zoals paspoorten, of om
afgifte van een document waamit het bezit van de Duitse nationaliteit blijkt, de
SfaaWa/j#e/jorigte/7.saMJvt'm. In de in dit boek ontwikkelde categorisering van
nationaliteitsacties voor de onafhankelijke rechter vormen de /4/i/<?c/tfw/jg.yA:/age en
Verp/7/c/i/M/i#.sA:/age voorbeelden van "/mp/fctete vay/5rW/m^proced«r«".""

Een voigende grondslag voor een rechtsvordering tegen de administratie biedt §
43 VwGO. Para#ra/?/i 43 VwGO biedt de mogelijkheid een Fe.yWte//M/ig.sA:/age
aanhangig te maken. De Festtte//w/ig.y*/age kan ten doel hebben: de vaststelling van
net bestaan of het niet-bestaan van een rechtsverhouding. OoJc kan de vaststelling
van de nietigheid van een administratieve handeling worden gevraagd.

Hierna wordt eerst de Verp//c/tfM/ig.s£/age ingevolge § 42 VwGO nader bespro-
ken, vervolgens zal aandacht worden besteed aan de F&rtrfe//u/!£.?A;&igi van § 43
VwGO en daarna komt kort de samenhang tussen de beide vorderingen aan de
orde.

5.2./

5.2./. 7

Een voorwaarde voor het aanhangig kunnen maken van een § 42 VwGO-procedure
(een /ln/<?c7tfM/t£s- dan wel een Vi/p/Z/cAru/igsft/age) is op grond van hetgeen § 68
VwGO voorschrijft, dat, in beginsel,"" eerst een bezwaarschriftprocedure bij de
administratieve autoriteiten is gevoerd; dit is het "oeAo'rrf/f'c/ies Vbrv /̂/flA-

'"* Het "VbrverfaAren" vindt plaats binnen het administratieve orgaan dat

'"" Bok. p. 128 en 129.
'"• Tschira/Schmitt Glacscr. p. 160; vgl. BVcnwG, U. v. 21.05.1985, Buchholz 13o § 25 RuStAG
Nr. 5.
" " Ziepar. 2.1.
" " Nederlandstaligc lileratuur: Banda. p. 67-73; Bok. p. 130 en 131.
" " De uitzonderingen die het artikel toelaat, staan ook in § 68 VwGO vermeid. Vgl. Tschira/Schmitt
Glacser, p. 162. 165 en 170.
" " "Drw Vonv^hAfirn ^ i w u ra'r * r E r M w « if« VWrffnpn<cAj" (§ 69 VwGO).
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wan

de bestreden beslissing heeft genomen. In het Duitse recht bestaat in sommige
gevallen tevens de mogelijkheid nä een afwijzing op het bezwaarschrift een beroep
in te dienen bij een hoger administratief orgaan."" Voor het karakter van de
rechtsgang is het niet van belang of slechts alleen een bezwaarschrift kan worden
ingediend, dan wel daarna nog een administratief beroep mogelijk is. In beide
gevallen worden de bezwaren binnen het bestuur behandeld en is in principe ruimte
voor zowel doel- als rechtmatigheidstoetsing.'"* Het Tv/iofrf/zcA« Vonw/aA-
r « " wordt ook wel omschreven met de term "Viemw/fM/ig$iw/äA/wi" of ook wel
met "WWerspruc/wv^r/öA/wi".''^ De rechLsingang en de procesrechtelijke regels
betreffende het Tv/iö/tf/ic/i« Vorv^aArf/i" worden nader geregeld in § 79
Wnva//K/igsver/äyjre/ug«e/z en § 68 tot en met § 80 Wrwa//«/ig.y#eric/i/.yorrf/i«/ig.

Pas na de behandeling van het bezwaar in het "Vorver/ö/t/wi" komt de justitiabe-
le de mogelijkheid toe het nationaliteitsgeschil voor te leggen aan de onafhankelijke
rechter op grond van § 42 VwGO. Pas op dat moment vangt het eigenlijke

aan.""

J.2./.2

Met name procedures die betrekking hebben op de weigering door de administratie
om over te gaan tot afgifte van paspoorten (Päwe,), identificatiekaarten

en verklaringen omtrent de Duitse nationaliteit
hebben de vraag naar het bezit van de nationaliteit tot onderwerp."^-

Indien een verzoek tot afgifte van een zodanig document, en de, in beginsel
noodzakelijke,"^' administratieve rechtsgang (het "Z?e/2ÖAtf//c/ies Vorverra/irert"),
hebben geresulteerd in een afwijzing, is het mogelijk op grond van § 42 VwGO de

"" Ute, p. 29.
"" We, p. 117, Tschira/Schmitt Glaeser, p. 11.
"" Wegens de "£>7irf>Kng rf« Hftfenprudu" uit § 69 VwGO.
"" In plaats van het begrip Vmva//wng.spr0z<?/3 wordt ook wel het begrip V«->va//tt/ig.r.sYr«7v«j2j/irCTi
gebruikt. Vgl. BVerwG, B. v. 21.11.1994, StAZ 1995, p. 217.

" EEen S/aaKange/iöngto'KaujH'm is een bewijs van het bezit van de Duitse nationaliteit. Ten aanzien
vandegene op wiens naam het document is afgegeven, wordt vermeid: ";sf rf«/fsc/ieM Staa/sange/itfri-
£<M". Dit alles in tegenstelling tot een i4i«>vm üier rf/> /tedifH/e//ung air De««c/i«r, een document
<kt ter beschikking wordt gesteld aan de zgn. status-Duitsers. In dit laatste document wordt met
betrekking tot degene op wiens naam het is afgegeven, verklaard: "«f D«//jc7ie(r)". In het geval van
«n "facAtt.wW/ung afe Deuwc/ier" bezit de betrokkene niet de Duitse nationaliteit; zie hiervoor par.
4.1.4.

"" BVerwG, B. v. 02.05.1988, NJW 1988, p. 2196, waarin het gaat om een geweigerde verblijfsver-
P"uung (i4tt/en//ia/«ertottAnir), aangevraagd door de betrokkene omdat hij meent niet de Duitse
nationaliteit te bezitten en geweigerd door de administratie die van het tegenovergestelde uitgaat, is een
"«zonderine

Zie voetnoot 1114.
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zaak aanhangig te maken bij de administratieve rechter en zodoende een
/«ngs/jroze/?" te starten.

Zoals reeds hierboven is vermeld, wordt de op grond van § 42 Abs. 1 VwGO
geinitieerde actie in het Duitse recht omschreven als een Ver£/Z/cA/«/ig.yA;/age. Dat
wil zeggen, dat het beoogde object van de rechtsgang niets anders is dan een
uitspraak van de rechter waarin de administrate de verplichting wordt opgelegd
alsnog tot uitreiking van het gevraagde document over te gaan.

Om tot een zodanige uitspraak te kunnen komen, zal de rechter een onderzoek
dienen te verrichten naar de vraag of de desbetreffende instantie inderdaad het
gevraagde document terecht heeft geweigerd. Is dit, naar inzicht van de rechter,
niet het geval geweest, dan wordt vervolgens de verplichting opgelegd over te gaan
tot afgifte.

Bij dit alles dient niet uit het oog te worden verloren, dat de reden tot de
oorspronkelijke afwijzing door de administratie kan zijn gelegen in een factor die
ligt buiten de beoordeling van het eventueel bezit van de Duitse nationaliteit. Speelt
de nationaliteit wel een rol in de besluitvorming van de ambtenaar en dient
vervolgens de rechter daarover een oordeel te vormen, dan nog geeft het vonnis
geen ander uitsluitsel dan over de vraag of de administratie alsnog moet worden
verplicht tot de gevraagde handeling. In deze rechtsgang kan namelijk slechts aan
de orde worden gesteld de onrechtmatigheid van het niet-afgeven van het gewenste
document, slechts op impliciete wijze komt het door de betrokken ambtenaar
gegeven oordeel over het al dan niet bezitten van de Duitse nationaliteit aan de
orde. De uitspraak van de rechter betreft dan ook slechts een oordeel over de
(on)rechtmatigheid van de weigering en het vonnis legt vervolgens wel of niet de
verplichting op tot afgifte van het gevraagde document over te gaan. Het karakter
van de Ver/>/7/c/i/M/j#.yA:/age leidt er dientengevolge toe dat de rechter slechts op
indirecte wijze een oordeel velt over het vraagpunt van het bezit van de Duitse
nationaliteit. Dit leidt ertoe dat de rechter in wezen slechts op impliciete wijze
overgaat tot vaststelling van de nationaliteit.

Ter illustratie volgt hieronder een prototypisch geformuleerd dictum van een op
§ 42 VwGO gegrondvest oordeel: "Der ß«t/. war zw ve/p/7/cA/e/i, der AT/,
/Iwswm öfter //»re </<wttc/rc Sraatea/ige/iör/g/re/r aM«M$re//e7i (.. J . D/e tf/. Aa/
/4/upruc/i rforaw/, <&# /Tir vom ße*/. e/n .so/cAer y4itfwew a«5gesre//r wird (...J.

sie wf rfeuwc/ie Stoawa/igeAorige."""

"* VGH München. U. v. 09.11.1988, NJW 1989. p. 3107.
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5.2.7.J 5/ndenae werÄr/ng van nef vonn« » - }?.'r?i

De vormgeving van het dictum heeft haar directe gevolgen voor de bindende
werking van de nationaliteitsvaststelling. Hierover stelt het ßwndejvenva/tongjge-

öfter das fletfenen der dew/jcAe/i 5raöWan-
d/e F.r/e//wng ewer Sraa/5angendr/gfce/ttaujwe/.ye.s

«, da s/e /ed/g/Zc/i e/ne Vo/^a^e fte/re#en, an o'er tfec/iMtrq/f (§ 727 VH-GO)
«nes z«/" ;4MJsfe//Mng e/nes jo/c/ien i4aj"we/$e.s ve^p/7/cn/enden f/rTe/'/j n/cn/
rr

Naar aanleiding van deze uitspraak stelt Meyer dat een succesvolle procedure ter
zake (de administratie wordt verplicht het gevraagde document te verstrekken)
evenwel niet betekent dat de impliciete vaststelling door de rechter van de Duitse
nationaliteit van betrokkene de eerdere vaststelling als niet-Duitser door de
administratie vervangt. Met de VWp/7/cn/w/ig.yA:/age wordt volgens Meyer: "f . . . . J
fli/r recA/jiträ^/g enWc/i/eden, oft der Kläger e/nen /4njpr«c/i a « / e/nen i4«jwew /ia/
a/er n/cn/; d/e ß/ndwn^5>vj>A:wng dej f//te//5 (̂ § 727 VwGOJ ftez/e/i/ J/C/I n/cn/

/, da/3 der /C/ager deuwc/ier 5raawangenör/ge/- wf oder n /cn /" . ""

5.2.2 Z)e

5.2.2.7

In het geval dat men zieh met een Fe.tf.tfe//«ng.yA:/age tot de rechter wendt, is de
administratieve fase van het "Vbrver/anren" niet nodig (§ 68 VwGO). Tschi-
ra/Schmitt Glaeser vermelden voorts dat aan het kunnen instellen van de Fe^wre/-
/«ngsWage geen termijn is verbonden."^'

De vorm die de klacht kan aannemen, kan worden onderscheiden naar gelang de
in de klacht gelegen wens tot positieve dan wel negatieve vaststelling van de
rechtsverhouding. Een positieve Fe.ste/e//wng.y£/age beoogt de vaststelling van een
publiekrechtelijke rechtsbetrekking, terwijl een negatieve Fe^meZ/wn^/age juist de
vaststelling van het niet-bestaan van de publiekrechtelijke rechtsverhouding ten doel
heeft.""

De klager dient voor deze procedure processueel belang ("fterecn//gto 7n/ere5^e"
noemt § 43 VwGO dit) te hebben. Betreffende het "ftereenrigtes 7n/erewe" van de

BVerwG, U. v. 21.05.1985, Buchholz 13o § 25 RuSlAG Nr. 5.
^ Meyer, NVwZ 1987, p. 26. Vgl. Ule, p. 316.
^ Nederlandstalige literatuur: Banda, p. 75 en 76; Bok, p 131 en 132.
^ Tschira/Schmitt Glaeser, p. 182 en 192; idem Redeker/v. Oertzen, p. 222.

V l Eyermann/Fröhler, p. 380; Hufen, p. 349; Redeker/v. Oertzen, p. 216; Tschira/Schmitt
p. 186.
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initiatiefnemer tot een administratiefrechtelijke Feyme//w/ig.sA:/age heeft het
verwa/rw/igsger/c/i/ het volgende bepaald: in de gevallen dat men een vaststelling
van de nietigheid van een "V<enva/fw/ig5a/fc/" wenst, blijft het begrip niet beperkt tot
Vec/ir//cAey /mereMe" (de term die voorkomt in § 256 ZPO, het artikel waarin de
Fe.smW/w/jg.yA:/a£e voor de vaststelling van civiele rechtsverhoudingen wordt
mogelijk gemaakt), maar is het ru imer"" en "jc/i//^j3r ( ^ y e d « a/j

«/I."""
Voor de vaststellingsacties aangaande een administratiefrechtelijke rechtsverhou-

ding geldt daarnaast volgens het BVerwG, dat door de bestreden overheidshande-
ling de rechtspositie van de klager wordt geraakt. Het BVerwG heeft dienaangaan-
de gestcld: "(• )/ rfwwo JI/K/ ÖMC/I *//> ro/uf/gi/z, a«/ rf/e Firfrfe//tt/zg d«

von <fem /?ec/i^v^r/iä/mw imwr/iw

Naar de mening van Ule kan "fcer^cA//^/« //i/erewt" pas ontstaan nadat vanuit
de overheidsadministratie een handeling is ondernomen waarmee de betrokken
justitiabele het niet eens is. Ule merkt dienaangaande op: "£J/I

"""
Aangezien men zieh in deze rechtsgang wendt tot de administratieve rechter Staat

zonder uitzondering de overheid als wederpartij tegenover de klager. Hieruit volgt
dat er geen rechtsingang op grond van § 43 VwGO kan bestaan in het geval dat er
tussen twee particulieren twijfel is gerezen over de nationaliteit. In een zodanig
geval is namelijk niet voldaan aan de voorwaarde uit § 40 Abs. 1 VwGO dat er
sprake moet zijn van een "ö^<?n///cA-r̂ cAr//cAe Sfr«f/gifc«7".""

In de literatuur vindt nog vermelding, dat aan een overheidsorgaan (Vmwa/fMngs-
te/id/vfc) niet de bevoegdheid toekomt het initiatief te nemen tot deze rechts-
gang."" Tevens is het niet mogelijk een oordeel te vragen over de rechtsverhou-
ding in een hypothetische of een toekomstige situatie."* Daarentegen is het we"l

"" Vgl. ook Eycrmann/Frthlcr. p. 389; Ule. p. 212.
"" BVerwG. B. v. 30.07.1990. NVwZ 1991, p. 470.
"" Idem als de vorige voetnoot.
"" Ule. p. 212; Tschira/Schmitt Glacser. p. 194.
"" Eyermann/Fröhlcr. p. 389.
"" Ule, p. 213; vgl. echter Rcdeker/v. Ocrtzen. p. 223. die hierop een nuancering aanbrengen.
"" Eyermann/Fröhlcr. p. 383 en 384; Tschira/Schmin Glacser, p. 188.
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mogelijk een klacht in te stellen die is gericht op de vaststelling van het wel of niet
hebben bestaan van een rechtsbetrekking in het verleden.""

5.2.22

Ook met betrekking tot de vraag naar het bezit van de Duitse nationaliteit is het
mogelijk op grond van § 43 VwGO een FMtt/e//H/igjJt/ag£ aanhangig te ma-
ken. "* Blijkens de jurisprudence Staat het BM/ufejvenva/fu/igjgenc/i/ op het
navolgende standpunt: "Day ZteyteA«! aVr d>«/.yc/ie/i S/aa/.ya/ige/iörigJte"/f wf em der
F«ttte//M/ige/i nac/i § 43 ,4fa. 7 W C O ZMgä/ig//'c/jey /tec/i«ver7?ä/fm.y.""" Zoals
al in het voorgaande is gebleken, is de desbetreffende procedure niet specifiek voor
nationaliteitsaangelegenheden, maar in het algemeen bedoeld om een (administratie-
ve) rechtsverhouding of de nietigheid van een "Vmva/fMng.yaA:/"""' te laten
vaststellen.

Op deze plaats kan de constatering worden gedaan dat in het geval van het
aanhangig maken van een Fey/ste//Mng$Ä:/age de vraag naar de nationaliteit op dat
moment losgekoppeld raakt van andere juridische kwesties. Dat de nationaliteits-
kwestie als hoofdvraag van de procedure geldt, heeft het BVerwG recentelijk
benadrukt met de opmerking: "Ztei sraawangeAör/g/:£f7.yrec/tf//c/jert

ftfrfef rfoy Zteste/ie/i orfer Mc/itöeyte/ieTi rfer S/aatea/ige/iöngÄ:«
E/ittc/!e/rfMrtg.sgege/wrafld M«rf «/c/ir /erf/g//cA eme Vb/^rage.""" Dit bete-

kent in het kader van de in dit boek ontwikkelde typering van vaststellingsprocedu-
res dat een § 43 VwGO-procedure waarbij de vaststelling geschiedt of de betrokke-
ne al dan niet de Duitse nationaliteit bezit, is te beschouwen als een

Met betrekking tot het specifiek bij de nationaliteitsactie vereiste belang heeft
Meyer opgemerkt: "(... .J; day er/brde/7/cAe F«w? / /«n^ /n re r«^ w/ z. ß. <ia««

j aiy

"" Eyermann/Fröhler, p. 386; Redeker/v. Oertzen, p. 219. Wcl heeft het BVerwG, U. v. 10.05.1984,
DOV 1985, p. 207, nr. 40, ten aanzien van het insteilen van een procedure met een retrospecticf
vaststellingsdoel de beperking gesteld: "Di> F«M/S//M/I^ d « "ß«/e/i«u" « n « vergangenen /?ecntt-

/ Jtann n/'c/i/ ftegenrr werden, wenn dieses /?ecn/jverhä//n« tone anAa//enden W/rttwngen

"* Vgl. Eyermann/Fröhler, p. 383; Meyer, NVwZ 1987, p. 26; Kopp, § 43 VwGO, Rdnr. 12;
Redeker/v. Oertzen, p. 217.
"" BVerwG, U. v. 21.05.1985. Buchholz 13o § 25 RuStAG Nr. 5, p. 11. Vgl. ook BVerwG, U. v.
06 12.1983, BVerwGE68, 220.
"* Zie voetnoten 1107 en 1109.
""BVerwG, U. v. 23.02.1993, NVwZ 1993, p. 782.
""Vgl. par. 2.1.
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In de algemene beschouwing over de rechtsgang uit § 43 VwGO is al gebleken,
dat er in deze procedure een overheidslichaam in de hoedanigheid van wederpartij
dient te worden aangeklaagd. Desalniettemin kent de nationaliteitsrechtelijke
jurisprudentie een uitspraak in een F«me//wi^Ä:/fl^ waarin van een aangeklaagde
wederpartij geen sprake is geweest. De uitspraak betreft het geval waarin een vader
ten behoeve van zijn minderjarig kind een Feste/e//MngA:/flge instelt, waarvan het
doel is geweest de vaststelling dat het kind niet de Duitse nationaliteit bezit."*
Het kind is in de procedure op grond van § 65 VwGO "to/geftu/e/z", waardoor het
deelnemer in het proces was geworden,"*' maar een overheidsinstantie als we-
derpartij ontbreekt.

Onder het overheidslichaam dat in beginsel dient te worden aangeklaagd bij het
instellen van de Firf5/e//u/ig.rf:/age wordt in het algemeen verstaan het overheidsli-
chaam waarmee de klager over het bezit van de Duitse nationaliteit van mening
verschilt. Het zal daarbij veelal gaan om een niet-federaal lichaam. Het
vwv/fwrt#.Y#<?nt7i/ heeft bepaald dat in de nationaliteitsrechtelijke

voor het 7>e/7at/i/i" (§ 65 VwGO) van de rederale Staat
ta/id" geen noodzaak bestaat."**

Als gevolg van het feit dat het in een § 43 VwGO-procedure gaat om een
"zW/sfamftge vasW/e//mg5procerf«re" omvat het dictum in een Ferfrfi//K/!£5&&!£e
niets anders dan de vaststelling van het wel of niet bezit van de Duitse nationaliteit
door de klager. Alsdan luidt de uitspraak bijvoorbeeld: "Di* ÄYägerm wf

""** In het geval dat een vaststelling als "DeuttcAer /m
" * werd nagestreefd, luidde het dictum van het Verwaltungs-

gericht in Bremen: "/l. Der JW. wf /i/cA/ <fewttc/ier 5/aaWa/i^^/iön^r." en "B.
AT/, wf awc/i m'c/rr Diutoc/rcr oA/i* tfeuftcAi S/aa/sange/idr/gA:«7. ""**

"" Meyer. NVwZ 1987, p. 26.
"« VG Düsseldorf. U. v. 20.01.1977, NJW 1977, p. 1607. Een procedure op grond van § 43 VwGO
waarin wordt verzocht om de vaststelling dat de betrokkene niet de Duitse nationaliteit bezit komt
weinig voor. Ecn ander voorbecld is BVcrwG, U. v. 21.12.1961, DÖV 1962, p. 310.
"•> Rcdeker/v. Ocrtzen, p. 346.
"" BVcrwG, B. v. 02.08.1979, Buchholz 31o § 65 VwGO Nr. 55. In dit geval procedeert de klager
primair tegen de afwijzing van zijn naturalisatie. In dat kader was de Bu/H/Mr?puM/'A: D^uKr/itonrf door
de rechter in de procedure MgrAu/M. Tijdens het proces stelt de klager echter aanvullend een
FM«fW/M/ijfjtto^p in tcr vaststelling van zijn Duitse nationaliteit. De F«ttrW/M/igs/t/a£* slaagt-
Daartcgen stelt de ß«nrf«r(r/>«/>/i* D^uudi/amf bij het BVerwG Rmrion in. Dc federale overheid wordt
niet-ontvankelijk verklaard. want: "WMnr »wi Srg/wi d « V^^bArwu nur rf^r

j m w o i , JO >«J/r « « * ö«7<K/i<n^ rf^r Sum/^r^puÄ/üt IVuucMam/ nidi/ ifl

"« OVG Nordrhein-Westfalen, U. v. 21.11.1989, StAZ 1990. p. 111. Vgl. Riegauf, p. 70.
"<*Zic par. 4.1.4.
"«' VG Bremen. U. v. 14.03.1988. NJW 1989, p. 1377.
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5.2.2.3 Bi/w/e/Mfe weritmg van Aef vonn«

Het feit dat tijdens de Fe^rW/u/i^^/c/age de nationaliteitskwestie als hoofdvraag
wordt beschouwd, is, als hierboven reeds is opgemerkt, weer van belang voor de
vormgeving van het dictum. Immers, in tegenstelling tot een "/mp//a>fe vos/ste/-
/wt>5/?r0cedMre" waarin de beoordeling van de nationaliteit een voorvraag betreft en
niet in het dictum is verwoord, vormt in een "ze//sfa/u/jge vasfsfW/jn#s/>rc>c«/«/-e'"
de beslissing inzake de nationaliteit het dictum.

Ten aanzien van de bindende werking van het "F«ttte//M/i#M/rT«7" schrijft Ule
dat onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds bindende werking tussen
partijen en anderzijds bindende werking ten opzichte van andere rechters. De
bindende werking tussen de betrokken partijen betreft de materiele rechtskracht van
de uitspraak en die acht hij op grond van § 121 VwGO aanwezig."'* Voor de
materiele rechtskracht is het van geen belang of de betrokken partijen elkaar een
volgende maal voor dezelfde of voor een andere rechter treffen. Zolang het
dezelfde partijen zijn, geldt tussen hen de materiele rechtskracht van het eerdere
vonnis waarin hun rechtsverhouding is vastgesteld. Ule laat op dit punt weten: "£s
itt in der /?ecAfs/?recAwng des Bu/ufefger/c/tte/to/s, w der

die
ma/ene//e /tecAtt*ra/fr awcA /wr rf/> GericA/e

Daartegenover Staat, volgens Ule, dat het vonnis geen algemeen bindende
werking heeft, zodat anderen dan de betrokken partijen er niet aan zijn gebonden.
Hetgeen betekent dat het adieren van dezelfde of een andere rechterlijke instantie in
combinatie met een andere wederpartij ertoe leidt dat geen gebondenheid bestaat
ten opzichte van het eerdere vonnis. Het gevolg is derhalve dat indien in een eerder
"FMttte//H/jgsKrr«7" op grond van § 43 VwGO gewezen tussen een burger (tf/äger)
en bijvoorbeeld een gemeente (ZteA:/agte) ten aanzien van de klager is vastgesteld
dat hij de Duitse nationaliteit bezit, deze vaststelling niet bindend is ingeval van een
later dispuut over de nationaliteit tussen dezelfde burger maar een andere wederpar-
tij. Ten aanzien hiervan geeft Ule het volgende voorbeeld: "7W/^ z. ß. dar

/« e/nem Frozgß aw/ Fe5me//w«g der S/aa/sartge/idrigte/f d/e
der ATäger d/e dewWc/ie 5raa/5a«geAongA:e/r ^»/7zr, so w/ day

Ger/cAr //i einem £Ae^cAe/dw/zg5proze/8 des /iT/ager^ an d/ese Fê W/e/Zwng
«cftr geftwnden.""»

Ule geeft evenwel toe dat hierover in de literatuur afwijkende meningen worden
geuit. Een zodanig ander oordeel over de bindende werking van het "Fwtete//«/ig$-
•w«7" is te vinden bij Schätze!: "/Inders s/eAr es yedocA, wenn d/e fleAörde

p. 312; cf. Eyermann/Fröhler, p. 397.p ; y , p
"Ule, p. 314; vgl. Knöpfte, BayVBl. 1982, p. 227; Rosenberg/Schwab, p. 72.

Ul
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S/aa/.yangenör/gJtei7.yaitfw'e/.ye.y orfer « / I M Payees v^rwe/^rr. A///
n« /n <//> ên Fä//^n gü/u//g.y/en/o//.y e/ne J^/t/araromc/i«

l/ir&u/ufe er/ang/ w^rrf^n, vv /̂cn^ day ftwr^«r//c/i^ Gericn/ n/c/j/ Mm/«/ «nrf <#>
A/og/icnJte// ojofen /ä/fr, dö/8 es z. ß. //i «m«m F,ne.y/rei7 d/e S/aa/ftznge/törigJtei/ </«
/n/iaftery anders beur/e///. Wenn <//« ausge.ycn/o.y.yen w«r</«/i 50//, £«/a/ / es der
Fe.y/$/e//ung der ä/aa/AZ/ige/torigto// dwrc/
awc/i day ftürger/zc/ie «nd day F/na/izger/c/j/ Mnde/."'"'

Meyer laveert in 1987 voorzichtigheidshalve tussen beide uitersten door en merkt
in zijn reeds eerder aangehaalde artikel op: "Day ßVmvG /w/ j/cA nocn /i/cn/ z«
der Fra^e ^edwjßer/, oft wnd g«g«^«/t/ä//j

«ne a//e fle/iörden «nd Gmc/i/e er/iiyje/ide, ü&er den
der 7?ecflWJtra/hv/nfcw/i# f§ 727 VvvGO) n/'/iöMsge/iertde 5/nd«n

wor/'/j iTir ÄecnMgrMnd //egen itönn/e."""
Een duidclijk antwoord op de vraag hoever de bindende kracht van een "Fes/sfe/-

/H/i#.y«rfe/7" inzake het bezit van de Duitse nationaliteit reikt, kan onder de huidige
stand van zakcn dus niet worden gegeven. Een "Fe5/5/e//«ngJurte/7" op grond van §
43 Verwa//M/ig.y#er/c7jf.y0rd/!M/jg heeft, naar alle waarschijnlijkheid, geen werking
"er^fl omne^". Dit wil zeggen dat het geen kracht jegens eenieder heeft, zodat
anderen dan de bij het vonnis betrokkenen niet aan het vonnis zijn gebonden. Wel
is in een recente uitspraak van het flMndejvenva//«/ig^er/c/i/ uitgegaan van
gebondenheid van de federate overheid (ß«/ide.srepM£//Ä: DeuWcn/and); dit op grond
van de werking van de materigle rechtskracht. In de desbetreffende uitspraak heeft
het BVerwG namelijk een nadere invulling gegeven van het begrip "wederpar///".
Dit begrip is immers voor het bestaan van de materiele rechtskracht een kernbe-
grip. Als het gaat om de Duitse nationaliteit, dan is de federale Staat begrepen
onder "wederpar///".

Dat dit in het Duitse rechtsstelsel niet zonder meer voor de hand ligt, valt op te
merken uit de door het BVerwG gegeven motivering van het oordeel. Het BVerwG
overweegt: "D/e a«c/i d/e Genc/i/e ömdende itec/ttt&ro/} emej f/r/e;fa w/r/t/ ^em. §
727 V\vGO #rM/id.yfl/2//c7i nur zvvwcne/i den ße/e/7/g/en des 7?ecnW5/re/W wnd /7»ren
/?ecnwnacn/o/gern. D/e ßwnde.yre/?uMA: De«/jcn/a»u/ vv/rd a/jer von der
w/rfcM/î  dej zw/\ycnen dem /^/. und der 5/od/ 5. ergangenen
«r/aö/. Da/je/ tonn «nenWcn/eden ö/e/7?en, oft und gegeften/a//s /mw'«w«7 der
gericn///cner Fnwcne/dungen a//geme/n )Br Gencn/e und Benörden verft/nd/ic*
w / . " " D/e Bindung der Be*/ ."" /o/g/ au^ den recn///cnen ße^onderne/w,
durcn d/e s/cn 5/aaWangenö'r/gitei75recn//icne FesW/e/Zungsur/ei/e von gewö7tn//c/jw,
nur eine re/fl//ve ß/ndung erzeugenden Fe^me//ung5ur/e//en un/er^cne/den. 5i>

"" Schätze!, p. 243. Rosenberg/Schwab, p. 73, delen deze memng.
"" Meyer, NVwZ 1987. p. 26.
"" De hierboven geciteerde opmerking van Meyer behoudt derhalve haar geldigheid.
"" I.e. het SM/irf«vrrH«/fun^am/, een ministen« op federaal niveau.
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w dze Bz7i</u/i£jH'zrJtu/!£
ez/ier Sraawa/igeAör/gAe/tebe/idrde « n «

g w/.""" Deze bindende werking op grond van de vereen-
zelviging van het betrokken overheidslichaam en de federale Staat als "w«fe/parf(/"
ten opzichte van de klager, is des te verrassender aangezien, zoals vermeld in
paragraaf 5.2.2.2, het BVerwG eerder heeft uitgesproken dat het in de vaststel-
lingsprocedure 7?ez7aden" van de "2?w/u/e.yre/>ẑ /zA: DeMWc/iza/u/" niet noodzakelijk

Tevens wijdt het BVerwG in de onderhavige uitspraak uit 1993 een interessante
overweging aan de vraag of in de twee onderscheidenlijke procedures wel sprake is
van dezelfde rechtsstrijd. Het geval wil namelijk dat het vonnis waar de bindende
materiele rechtskracht vanuit gaat, is gegeven in een procedure op grond van § 43
VwGO. Het vonnis betreft derhalve een Te$me//«/ig.yurrezr. De tweede procedure
die de klager aanhangig heeft gemaakt, is ingevolge § 42 VwGO echter een
Wrp/zc/i/wflgjJt/age. Derhalve doet zieh de vraag voor of er wel kan worden
gesproken over eenzelfde rechtsstrijd. Het BVerwG meent van wel en doet
daaromtrent de volgende uitspraak: 7m vor/zege/jdew Vie/̂ z/ir^n
zwar nwr noc/i rfi> Vif/p/tcAfM/î  der ßeW. z«r f r
(BWfljcj, D/e 5//u/«/igyw/r/tMng rfer /?ecAwA:ra/r «r a ter a«c/i rfan/i z«
wen« der S/re/rgege/wta/u/ n/cA/ /rfe/zrwe/j wf, rf/e
/o/ge y>doc/i ywr rf/e ipä/ere is/zftc/iez'rfung «fter eme/i
vorgre//7/c/i vv/r^r. Day wr öez rfer E/iWcAe/rfMng «fter rf/e £r/e//«ng erne,?

5.2.5

Tussen de §§ 42 en 43 Vienva/̂ M/ig^erzc/iWorrf/iw/ig bestaat een zekere mate van
samenhang. In dit verband moet aandacht worden geschonken aan het tweede lid
van § 43 VwGO. Hierin wordt namelijk bepaald dat een Fe5Wre//M/zgJÄ:/age niet
mogelijk is "sowezr der ÄT/öger seme Äec/zte d«rc/j Ge5ra/rz//ig5- oder Lew/M/ig5A:/agtf
ver/o/gen /:a«n oder /läfle ver/o/gen A:ö>i/ze«." Een zodanige bepaling als uit § 43
Abs. 2 VwGO Staat bekend als een "5z^5/dzarz7äW)t/a«5e/".

De vraag heeft zieh dan ook voorgedaan of het bepaalde in § 43 lid 2 VwGO
ertoe leidt, dat een Feste/e//M/ig5Jt/age met betrekking tot de Duitse nationaliteit niet
mogelijk is, indien de feiten zö liggen dat de klager reeds is geconfronteerd met

' BVerwG, U. v. 23.02.1993, NVwZ 1993, p. 782.
' BVerwG, U. v. 23.02.1993, NVwZ 1993, p. 782.
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bijvoorbeeld de afwijzing van een "Stafl/sangeAdngte/ttaitfH'e/s" en derhalve ook
de weg van § 42 VwGO kan of had kunnen volgen.

Deze vraag is door het Vmva//wrtg.ygerzc/tf.s/i0/ van Beieren ontkennend beant-
woord."" Het staat, naar het oordeel van het Hof, de betrokkene in beginsel
vrij een keuze te maken tussen de rechtsgang volgens § 42 Abs. 1 VwGO (Ver-
£/7/c/tfM/2££&/ageJ en de rechtsgang volgens § 43 Abs. 1 VwGO
gej. Het Hof beargumenteert dit door te stellen dat met een
niet geheel hetzelfde kan worden bereikt als met een FeyWte//«rtgsA:/age. Immers,
alleen door het instellen van het laatste type klacht kan de betrokkene bereiken dat
hij een ultieme vaststelling van zijn nationaliteit door de onafhankelijke rechterlijke
macht verkrijgt. Een VWp/Z/c/i/«/igÄfc/age daarentegen, leidt slechts tot een uitspraak
inzake de nationaliteit als resultaat van de beantwoording van een voorvraag.

Het standpunt van het Beierse VGH vindt ondersteuning in de literatuur.
Tschira/Schmitt Glaeser schrijven over de werking van § 43 Abs. 2 VwGO dat
de/.c bcpaling slechts tot voorrang van een actie uit § 42 VwGO leidt: "(.....J,

</«rcA Ges/a/Zu/igs- oder Lmfw/igivt/age we/z/grff/u wi
mir <fe/w/fti/! £#fe/fcr/vtfä/ g?uü/ir/mter wr. ""** En het

meerdere van een nauonaiiteiisreuiienjKe rew.He'uUug.s/i&ige uOttu ecu rHjsr>/ti»'"
brengt von Mangoldt kernachtig onder woorden met de opmerking: "<&$

C ;."""
Het Vmva/rwng.yger/c/jr in Freiburg is enkele jaren later dan het Beierse VGH

geconfronteerd met dezelfde vraag en heeft daarbij de Feyme//M/jg.yfc/age toelaatbaar
geacht op grond van de volgende overweging: "D/e //i § 45 /Ite. 2 VvvGO

w/ rfwrc/i itW/if /?edi/.yv0ryc/ir//r g?/ia/r^n, erne AT/ärMng //ir^r 5/aaWfl/i-
/ aw/ d?m föW/c/ĵ /ij Wiege cter

Ook het ßM/irf«venvo/rMngjgmc/i/ is van mening dat, waar het betreft de vaststel-
ling van de nationaliteit, de rechtsgang uit § 43 VwGO niet wordt uitgesloten door
de eventuele mogelijkheid dat de klager eveneens de weg van een V<er/?/7/c/i/w/igJ-

(om de administrate bijvoorbeeld te dwingen hem een "Sraatta/ig*Adr/g*«o-
te geven) kan of had kunnen volgen. De gedachtengang van het BVerwG

is hierbij min of meer dezelfde als die van het Vervwa/fttfig.sgeric7!W/jo/ van Beieren

" " BayVGH. U. v. 05.04.1976. DVBl 1977, p. 108.
'"• Tschira/Schmitt Glacscr. p. 190.
" " v. Mangoldt. annotatic bij BayVGH, U. v. 07.12.1983. StAZ 1984, p. 167.
"<* VG Freiburg. U. v. 03.10.1978, StAZ 1979, p. 303.
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win A« 0Kia?

De bredere rechtsbescherming die § 43 VwGO biedt, benadrukt het
met de overweging: "f....J, wäA/wu/ /m fa//

Vor/rage.
ft/Wer. ""*'

De mogelijkheid een FwmW/w/igsJt/age aanhangig te maken, wordt derhalve niet
verhindert door de "Su^^t/far/räM/aure/" in § 43 Abs. 2 VwGO."" Een zeer
praktijkgericht advies ten aanzien van deze materie geeft Sturm. Hij raadt aan bij
de weigering of de intrekking van een paspoort of een soortgelijk document in
plaats van een actie uit § 42 VwGO, die is gericht op de uitreiking van het
gewenste document, zonder omhaal direct een Fetfrfi//u/fg5A;/age aanhangig te
maken.""

Van praktisch belang is tevens het feit dat het mogelijk is, onder de hierboven
geschetste voorwaarden, in 66n geding zowel een Verß/7/c/ifw/igfc/age of een
/4n/5?c/j/M/igsJWag£ als een FesWte//M/igA:/age aanhangig te maken. Dit gebeurt in
nationaliteitszaken soms ook."" De gecombineerde behandeling van de rechts-
middelen uit §§ 42 en 43 VwGO wordt mogelijk gemaakt door § 44 VwGO en kan
soms, al naar gelang de omstandigheden van het geval, opportuun blijken te
zijn.""

S.3 De overige rechtspraak

5.5.7 Z)* c/v/e/e procet/i/res

Zoals eerder al is opgemerkt, kan ook door niet-administratieve rechterlijke
instanties zelfstandig op de voorvraag betreffende de nationaliteit worden be-
slist."" Op het gebied van het privaatrecht gaat het daarbij vooral om geschillen
in de familierechtelijke sfeer, in het bijzonder om echtscheidingszaken."" Para-
grap/i 606a Z/vz'/proze/So/vfaMrtg geeft een regeling betreffende de internationale
competentie van de Duitse rechter in familierechtelijke zaken. Voor het bepalen

"*' BVerwG, U. v. 21.05.1985, Buchholz 13o § 25 RuStAG Nr. 5. p. 11 (zic par. 6.3.3.4).
Zo ook HessVGH, U. v. 11.11.1991, InfAuslR 1992, p. 101: "CHr«iM«"toi Jfea/in ÖKCÄ, O* d«>

ßög«r im £rfo/gj/a//e nur rf/> F«me//«ng d « £rwerfe rfer rfeuttcA^/i S/aattange/idrigte'/ f J orfer

fä// Jk«'/ie d«rc/igr«/CTKfen ßcrfeniten geg^n dar Jtec/ittJc/iu/Zfn/fretff an rfer

g
"" Sturm, p. 25.
"" Zie bij voorbeeld BVerwG, U. v. 12.07.1960, DÖV 1960, p. 756; BVerwG, U. v. 06.12.1983,
BVerwGE 68, 220; BVerwG, U. v. 09.05.1986, Buchholz 13o § 25 RuStAG Nr. 6.
|* Vgl. VG Freiburg, U. v. 03.10.1978, StAZ 1979, p. 302.

Zie par. 4.2.3. Vgl. Rosenberg/Schwab, p. 71; Sturm, p. 25; Tschira/Schmitt Glaeser, p. 194.
Zie Spellenberg, /n/CTioft'o/io/es Ve//anrearrccn/«n £Äesacn^n.
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van de competentie in echtscheidingszaken geldt dat daarvoor de vraag naar de
Duitse nationaliteit of de staatloosheid 66n van de voorvragen is.

Zo stelt het Lö/w/g^r/c/ir Hamburg in het kader van een echtscheiding (ambtshal-
ve) de Duitse nationaliteit van de verzoekster vast en de daaruit voortvloeiende
eigen competentie in de desbetreffende echtscheidingszaak. Hoewel de vrouw in de
overtuiging leefde dat zij bij de huwelijkssluiting ruim 24 jaar eerder haar Duitse
nationaliteit had verloren, reden waarom zij nooit had geprotesteerd tegen haar
"5/aa/^/o.y^aMJwe/5" (zij had niet de nationaliteit van haar echtgenoot verworven),
stelt het La/u/#?/7c/!f vast dat zij niettemin al die tijd in het bezit is gebleven van de
Duitse nationaliteit."**

Ook bij een adoptie dient de nationaliteit vast te staan. De nationaliteit van de
adopterende ouders is namelijk van belang omdat deze de bepalende factor vormt
voor de vraag naar welk recht de adoptie dient te geschieden.""

5. J.2

5J.2./

Het SVrw/fcese/zftMcA (StGB) kent slechts een zeer beperkt aantal bepalingen waarin
het begrip "DeMWc/jer" een rol speelt. Het algemene deel van het wetboek kent
twee bepalingen (§§ 5 en 7 StGB) inzake de internationale reikwijdte van de
strafbepalingen. Daarnaast formuleert § 100 StGB de enige delictomschrijving van
het S//Y(/j[»<\v<'tefrMc/i waarin de omschrijving: "Wer a/s DewttcAer, dter

opgenomen. De § 109h en § 144 StGB kennen eveneens het begrip
dat evenwel in de beide bepalingen geen betrekking heeft op de dader van het
strafbare feit, maar op het slachtoffer ervan.

Zoals in het gehele Duitse recht wordt ook in het strafrecht het begrip "D«tf-
ingevuld door de afbakening van dat begrip op grond van Artikel 116 Abs.

™ Alsberg/Nüse/Meyer stellen dat de strafrechter de bevoegd-
heid mist om een tot Duitser genaturaliseerde persoon te beschouwen als vreemde-
ling in het geval dat het de strafrechter mocht blijken dat de naturalisatie ten
onrechte tot stand is gekomen, bijvoorbeeld indien naderhand is gebleken dat niet
aan alle vereisten voor naturalisatie is voldaan.'"'

"** LG Hamburg, U. v. 13.11.1974. IPRspr 1974 Nr 206. Vgl. over dit onderwerp Lichter, p. 119.
"" Zie LG Stade. B. v. 27.08.1975. IPRspr 1975 Nr 110.
"*> Drehcr/Trfindle. p. 38.
"" Alsbcrg/NüscyMeyer, p. 439.
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en

5.5.2.2

Het uitleveringsrecht bevindt zieh op het grensvlak tussen het administratieve recht,
het strafrecht en het volkenrecht."^ De rechtsmacht om een beslissing te nemen
over een voorgenomen uitlevering is niet in handen gelegd van de administratieve
rechter, maar ligt daarentegen bij de gewone rechter. Over de uit het buitenland
afkomstige verzoeken tot uitlevering oordeelt op grond van § 13 IRG"" het
Ofterto/utogenc/i/. Dezelfde Paragraph sluit hoger beroep van dit oordeel uit.

Uitlevering door Duitsland van een persoon aan het buitenland is verboden
iodien het betreft een "Dewwc/itfr /m S/n/?£ «fterar Gru/u/ges^fz«" (Art. 16 en Art.
116 GG).'"* Het opwerpen van deze hindernis tot uitlevering door degene wiens
uitlevering is verzocht, betekent dat een onderzoek dienaangaande noodzakelijk
wordt.

In een enige jaren geleden gepubliceerd overzichtsartikel over internationale
rechtshulp schrijft Schomburg dat het ßM/ufejv£/#w.yM/ig.yger/c/i/ het verbod eigen
nationalen uit te leveren in zeer strikte zin handhaaft.'"' Het BVerfG heeft
bijvoorbeeld gesteld dat bij uitleveringsverzoeken zowel de "S'tafl/.sa/m'a/wcAa/J"
(openbaar ministerie) als het gerecht de (uit Artikel 16 Abs. 2 GG voortvloeiende)
verplichting hebben om ambtshalve te controleren of de betrokkene geen "Dew/-
jcAer im 5//i/t£ <fteres Grw/u/geserzey" i s . ' " ' Wordt een zodanig onderzoek ach-
terwege gelaten dan resulteert dit in een schending van het grondrecht uit Artikel
16 Abs. 2 GG.""

Kan niet met zekerheid worden vastgesteld of de betrokkene inderdaad geen
"DeMttcfor /m S//me d/eses Grwndgeye/zey" is, dan mag naar algemeen wordt
aangenomen in de literatuur geen uitlevering plaatsvinden."™

5.5.5 ßmrfen* HwAwig van A«/ vo/mü

Hierboven ben ik reeds ingegaan op de betekenis van de materiele rechtskracht van
een vonnis. Voorop Staat de algemene regel dat de materiele rechtskracht alleen het
dictum (Te/wr") kan betreffen.'"' Slechts het dictum heeft bindende werking

'™ v. Bubnoff, p. 9.
"" G««z jy,̂ r die in/erna/io«a/e Aec/tttfaV/e in 5/ra/iacA«J van 23.12.1982 (BGB1. I p. 2071).
"" Zie v. Bubnoff. p. 11 en 56; Maunz/Dürig, Art. 16 GG.
"" Schomburg. NStZ 1992. p. 355.
"" Zie BVerfG. B. v. 10.07.1958. BVerfGE 8, 81 [84]; BVerfG. B. v. 12.02.1964, BVerfGE 17. 224
[227]. Het openbaar ministerie verricht inderdaad een zodanig onderzoek: BVerwG, U. v. 21.05.1985,
tochholz 13o § 25 RuStAG Nr. 5 (par. 6.3.3.4).
|" BverfG, B. v. 22.06.1990, NJW 1990, p. 2193. Vgl. Giegerich. ZaöRV 1992, p. 369.
^ Maunz/Dürig, Art. 16 GG, aant. Ill; v. Bubnoff, p. 58.
"* Vgl. voor privaatrechtelijke vonnissen § 322 ZPO.
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tussen partijen. "*° De rechtsoverwegingen die hebben geleid tot het vonnis,
derhalve inclusief de beoordeling van de feiten en de juridische voorvragen, hebben
daarentegen nooit rechtskracht."*'

Omdat over de nationaliteit wordt geoordeeld in een voorvraag, staat in een
civiele - of in een strafzaak het oordeel daarover nooit in het dictum. Dit leidt ertoe
dat in deze uitspraken geen sprake kan zijn van enige materiele rechtskracht met
betrekking tot de beslissing over de nationaliteit. Het doet vervolgens niet ter zake
of in een volgend rechtsgeding wederom de rechtsstrijd zieh afspeelt tussen
dezelfde partijen. Schätze! komt, op grond van het feit dat de materiele rechts-
kracht beperkt blijft tot het dictum, tot de volgende uitspraak: ",4//

J/C/J rfaAer zwndcfaf ü£er d«> S/aaWa«^e/iö
/ / en/i <//e Tito/sc/je/V/w/ig nocA so

/i«r "//icwte/i/er", t/./i. <//c £>itec/ieü/u/ig sc/w^f /n .Sac/itf/i der
it«/i Geric/»/ m £du/ufert, d/«e Frage anJe« z«

5.4 Dc beslissingen van het Bundesverfassungsgericht

5. •*. /

Een V^f/ayjM/ig^Mc/iwer^ kan, onder de voorwaarde die is vermeld in paragraaf
4.2.4, door een ieder worden ingesteld die van mening is door "f.....,) rf/e Ö$?/J///-

w «Viem j^mer Gr«/w/r^cA/^ orfer w emem Werner //i i4/t/ite/ 20 Xfa. 4,
i i , JÄ, 707, 705 «nd 704 rf« G/ww/gwerz« em/w/rene/i /JecA/e v^r/ffz/ z«

« H I , C.....>." (§ 90 Abs. 1 BVerfGG)""
Door de begrenzing die § 90 Abs. 1 BVerfGG stelt, is de competence van het

5w/id^ve//a^M/ii»^er/cA/ beperkt tot het oordelen over enerzijds een mogelijke
aantasting van grondrechten (alleen die uit het G/wu/gwefz)"** en anderzijds een
mogelijke aantasting van de rechten die besloten liggen in de afzonderlijk in § 90
Abs. 1 BVerfGG genoemde Artikelen 20 lid 4, 33, 38, 101, 103 en 104

De grondrechten uit het Grw/u/gesefz die onder bescherming van een
M*/igs£«c/iwOT<fe kunnen worden gebracht, zijn de rechten genoemd in de Artikel
1-17 en 19 GG.'"" De rechten die aan de orde zijn in de Artikelen 20 Abs. 4,

"** In het privaatrceht de rechtsopvolgers van partijen incluis, § 325 ZPO.
"•' Rosenberg/Schwab, p. 934; Roxin. p. 307.
"" Schätzel. p. 244.
"*> Vgl. Pcstalozza (II). p. 169 c.v..
"•• Zuck. p. 128; zic § 95 Abs. 1 BVerfGG.
"•» Pestalozza (H). p. 175; Zuck, p. 129.
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MOM to Dwu«

33, 38, 101, 103 en 104 GG staan in de literatuur bekend onder de samenvattende
titel: "gn/ndrev/iWä7»/i/zdie /tedite "."**

De bovengenoemde grondrechten en de daarmee gelijkgestelde rechten dienen
derhalve als een kapstok waaraan de klager zijn klacht moet ophangen, wil hij
toegang tot het ßM/ufe.yve//as.SH/!g$geric/j/ verkrijgen."*' Het is daarbij niet moge-
lijk een Vler/ay.su/jg.ste.rc7w£/-de aanhangig te maken voor een toekomstige, hypothe-
tische situatie."** Het 73M/idesv£A/as.yM/?g.yg£r/cA/ beperkt de toetsing niet tot de
middelen die door de verzoeker worden aangevoerd, maar toetst de bestreden
beslissing ambtshalve."^

In het geval dat in een Ver/assK/ig.yfteyc/jHwde' tegen een rechterlijke uit-
spraak"* het BVerfG in zijn oordeel schending van grondrechten of een daar-
mee gelijkgesteld recht vaststelt, heft het BVerfG de bestreden rechterlijke beslis-
sing waarin de schending plaatsvindt op (§ 95 Abs. 2 BVerfGG). Het ßunrfwvfr-
/awu/igsger/c/ir stelt vervolgens niet zelf een nieuwe beslissing in de plaats van de
vernietigde beslissing, maar verwijst de zaak naar "«>i ZMJ/ä>id/#e.y Gw/c/i/" (§ 95
Abs. 2 BVerfGG). Het BVerfG mist namelijk de competentie de zaak af te doen in
de vorm van een definitieve beslissing."" Met betrekking tot de taak en doel-
stelling van het 5w/id£yve//ay.yM/zg.ygenc7ir heeft Geiger reeds in 1954 opgemerkt:
"/4/t. 95 /4fa. 7 M- 7 GG fcetf/m/nr, da/0 day 5V<?//G *vjttc7i<?/de/ "wter d/<? /!«*/<?-

des GrM/idg&yefz&y aws /4nto/ß vo/i Sfr«f/gJfc«f«i....". D/e Ver/iartd/Mflgew des
?atey ergefte/j i/ndeuf/g, rfa/8 man

Aar, wm z« ver/i«r^, rfajß day Ger/cfo
vv/e w em^m Zjv/(proze^ dwrc/j
au/ dt> Aws/egM/ig dw GG

cÄez'de«. Oder ga/iz em/äcA a«5g^dr«cA:r: i4M^a/7e dw 7iVie//G
wf nac/i «/werem GG d/e i4«5/egMng d^r 5ä7ze ««5^r^ Ve/̂ WJM/Ig f.....,). ""**

Desondanks komt het uit praktische overwegingen een zeer enkele keer voor dat
het BVerfG wel zelf de zaak definitief afhandelt en niet verwijst naar een andere
rechterlijke instantie. Dit zijn zeldzame gevallen, waarvan de gang van zaken in de
literatuur wordt gekritiseerd.""

"" Vgl. Eyermann/Fröhler, p. 171; Zuck, p. 127 en 131.
"" Vgl. Schlaich, p. 13 en 125; Zuck, p. 132.
"'" Schramm/Schmidt-Troje, p. 342.
"" BVerfG, B. v. 15.04.1980, BVerfGE 54, 53 [67].
"* Zie par. 4.2.4.
'" Pestalozza (II), p. 200. De terugverwijzing hoeft niet plaats te vinden naar de instantie die als laatste

over de zaak heeft geoordeeld, maar kan tevens naar een rechter in eerste aanleg.
* Geiger, NJW 1954, p. 1058.

Pestalozza (II), p. 200 en 201; Schlaich, p. 199.
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5.42

Het wel of niet bezitten van de Duitse nationaliteit is een vraag die niet als zodanig
binnen de hierboven geschetste competentiegrenzen van het ß«/ufcyve/yay.yM/igjge-
r/c/i/ valt. Een slechts op vaststelling van de Duitse nationaliteit gerichte rechts-
klacht zal door het BVerfG niet kunnen worden behandeld. Een zodanige behande-
ling zou immers niet stroken met de, tot de opgesomde grondrechten en de daaraan
verwante rechten, beperkte toetsing die voor het ß«/u/«ve//ay^u«^^er/c/ir open-
staat. Deze restrictie heeft Bachof als volgt kernachtig geformuleerd: "Be/ der
Vle^luj«/tg^Mc/ivv^rde «/ 5/re/7geg?/w/a/u/ die Frage, 06 der Besc/zwerdeyw/irer üi
e//iem Gr«ndrec/i/ ver/efzf wwrde. ""**

Op vaststelling van het bezit van de Duitse nationaliteit gerichte klachten heeft
het BVerfG dan ook als zodanig afgewezen met de overwegingen: "Der
day ßurtdevver/a.ysM/jg.ygmc/!/ re/fof möge d/e deuwc/j^ 5/aataz/zgi/idr/gfe/r
/e/i, w/ a7/ird//i#? wnsfa///ra/r. Af/7 der Ver/iissM/jgsftesc/m'erde itön/ien nwr d/e aar §
95 flVW/CG ers/c/»///c7ien Z/e/e ver/o/gr werden. Gemäjö § 95 /lös. 2 BVer/GG wf

ßM/jde.vver/a.s5wn/?5/?er/c/i/ after gru/ufrd/z/zc/i nur fte^gr, d/e
«/id d/e 5ac/ie a/i «/! zu^rä/idi^» G?nc/i/

we/sen.""" Daarnaast is ook wel overwogen: "Der i4n/rag dej
.y, dav ßMndejver/<7.v.vMnj?^er/c/j/ 5e/fe/ möge seme deutöc/ii

w verwer/e/i. "'"*

Tegenover hetgeen in het voorgaande is opgemerkt, Staat echter dat het BVerfG in
een Ver/flMM/i^vftesc/iwerde op impliciete wijze w61 een oordeel velt over het
mogelijk bezit door de klager van de overkoepelende Staat "Deutec/ier /m 5/n«e d«
Gr«/id^ese/zes" (waaronder tevens de categorie van personen valt die de Duitse
nationaliteit bezit),"" indien deze staat een noodzakelijke voorwaarde is voor de
uitoefening van de rechten waarover het BVerfG heeft te waken. Het voldoen aan
de hoedanigheid "Dew/sdier /m 5m/ie des Grw/idgese/zes" is namelijk in het kader
van sommige door het Grundgesetz gewaarborgde rechten een voorwaarde, zodat
het kan voorkomen dat het BVerfG genoodzaakt is zieh te buigen over deze

"" Bachof. NJW 1954. p. 511.
"* BVerfG. B. v. 15.04.1980, BVcrfGE 54. 53 [66].
'"•BVerfG. B. v. 21.10.1987. BVcrfGE 77. 137 [146].
'"" Vgl. Alexy. NJW 1989. p. 2850.
Maar niet een ieder die onder het begrip "D«<ttcA*r im 5/wi^ rf« Grw/u/f«ffz«" valt, bezit de Duitse
nationaliteit: zie par. 4.1.4. BVcrwG. U. v. 09.06.1959. BVerwGE 8. 340 [341], stelt ter zake: 'A»

: M « r c W r t afao J W C C T Z V GppCT o D f ö c «
«m/ «)/(•/!<•« oAnf rfru/^rA^ 5raa«art^ /̂i<5rigit«/." In dezelfde uitspraak merkt het BVerwG

op: "Dfr iwn GrundgMrt; ^Mcfta/fmr 5ra/u5 rf^r ZV«ttd»«i oA/i* S/aawan^f/idn^it«f (niet helemMl
correct; sommigen zijn in het bezit van een nationaliteit, maar dan niet de Duitse; bew.) irf jrinw AW«'

rf. ScAon m// Äüctoi'cÄ/ a«/ <f« ^ * '
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hoedanigheid en onder omstandigheden derhalve over de kwestie van het bezit van
de Duitse nationaliteit.

Uit het bovenstaande volgt derhalve dat. als gevolg van de (beperkte) aard van
de werkzaamheden van het ßM/ufcsv«/aysK/ig5geric/i/, een grondrechtelijk geori-
enteerde kapstok aanwezig dient te zijn waaraan de toetsing van het wel of niet
bezitten van de Duitse nationaliteit kan worden opgehangen. Al toetsend of er een
grondrecht is geschonden, oordeelt het BVerfG op impliciete, maar desalniettemin
in sommige gevallen op zeer uitdrukkelijke, wijze over het bezit van de Duitse
nationaliteit.

De meerderheid van de uitspraken inzake een V<er#w5«/ig,y£«cAvver<fe waarin de
nationaliteit een rol speelt, betreft uitleveringszaken.'"* De toetssteen vormt hier
de eventuele schending van Artikel 16 Abs. 2 GG. Het BVerfG is in deze gevallen
genoodzaakt het bezit van de Duitse nationaliteit'"^ te toetsen dan wel te onder-
zoekenof de betrokkene "Sfa/uwfewwc/w"'*" is.

Bij andere dan met het uitleveringsrecht verband houdende schendingen van
grondrechten waarvan de problematiek is terug te voeren op national iteitskwesties,
is wel een beroep gedaan op Artikel 3 Abs. 1 en 3 GG,'*" of op Artikel 16
Abs. 1 GG"°*.

Ter illustratie wordt hieronder eerst de zaak waarin Artikel 16 Abs. 1 GG een
hoofdrol speelt, toegelicht. In dat artikel is daarbij cruciaal hetgeen de eerste zin
van het eerste lid steh, namelijk: "D/e dewttc/ie Sraatea/ige/?drigA:e/r darf /i/c/if
enrzogen werrfe«." Een secundaire rol is in deze zaak weggelegd voor Artikel 116
Abs. 1 GG. Na bespreking van dit geval zal vervolgens aandacht worden geschon-
ken aan een van de zaken waarin Artikel 3 en Artikel 116 Abs. 2 GG een rol
spelen.

In de zaak waarin de beweerde grondrechtenschending is gelegen in schending van
Artikel 16 Abs. 1 GG wordt de eigenlijke kern van de problematiek gevormd door
de vraag of de betrokkene, die de V<er/a«Mrtg.y£eyc/iH>enfe aanhangig heeft gemaakt,
onder Artikel 116 Abs. 1 GG valt. De zaak speelt zieh af voor de hereniging van

'" Zie over uitlevcring ook par. 5.3.2.2.
"" Zie BVerfG, B. v. 28.05.1952, BVerfGE 1, 322; BVerfG, B. v. 12.12.1952, BVerfGE 2, 98;
BVerfG, B. v. 30.01.1953, BVerfGE 2, 115; BVerfG, U. v. 09.11.1955, BVerfGE 4, 322; BVerfG,
B v. 10.07.1958, BVerfGE 8, 81; BVerfG, B. v. 22.06.1990, NJW 1990, p. 2193.
'*" Zie BVerfG, B. v. 12.02.1964, BVerfGE 17, 224. (Voor het begrip S/a/itfrfewttc/i«-: zie par.
4.1.4.).
*' BVerfG, B. v. 14.02.1968, BVerfGE 23, 98; BVerfG, B. v. 15.04.1980, BVerfGE 54, 53.
"* BVerfG, B. v. 21.10.1987, BVerfGE 77, 137.
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beide Duitse staten op 3 Oktober 1990 en heeft betrekking op een persoon die,
komend uit de DDR, zieh in het toenmalige West-Duitsland heeft gevestigd.'*"

De nationaliteitsrechtelijke vraag spitst zieh toe op het volgende: is iemand in het
bezit van de Duitse nationaliteit indien hij deze Duitse nationaliteit heeft verworven
ten gevolge van naturalisatie in de DDR op een wijze die het /te/c/is- w/u/

/tegesefz, noch 66n van de £ « * £ * zwr /tegw/w/ig vo/i Fragen der
/, noch enige andere in de BRD erkende naturalisatieregeling'** kent?

Deze vraag is op de volgende wijze beantwoord. Voorop steh het BVerfG een
algemene (rechts)regel die dient te gelden bij de beoordeling van alle, aan het
systeem van het RuStAG en de aanverwante regelgeving vreemde, naturalisaties in
de DDR.'*" Daarna is het BVerfG overgegaan tot de toetsing van het concreet
voorliggende geval aan de zojuist opgestelde regel. In het geval van deze klager
komt het BVerfG tot de uitdrukkelijke vaststelling dat hij de Duitse nationaliteit
bezit.'"*

Gezien de competentiebeperking van het ßw/uteyver/ossM/igsger/c/i/ tot de schen-
ding van de eerder vermelde grondrechten is de vraag die vervolgens noodzakelij-
kerwijs rijst, de vraag welk grondrecht is geschonden doordat deze persoon, naar
het BVerfG is gebleken, ten onrechie met is behande/d a/s in fiet öezff van dt
Duitse nationaliteit. Eventueel kan de conclusie luiden dat meer dan e"6n grondrecht
is geschonden, maar veel relevantie heeft dat verder niet. In de uitspraak blijkt dat
het BVerfG in het niet erkennen van het bezit van de Duitse nationaliteit van een
persoon die daarentegen die nationaliteit w61 bezit, een vorm van (de facto)

'"" Zic hicrover tevens De Groot, p. 20; Hecker, ArchVR 1991, p. 40 e.V., die in deze bijdrage alsnog
forsc kritiek levcrt op de in de vorige voetnoot vermelde uitspraak van het BVerfG; Makarov/v.
Mangoldt, Decl 2, Art. 116 GG, Rdnr. 15; Tratnik, p. 156 en 157.
'"* Zie bijvoorbceld BVerfG, B. v. 28.05.1952, BVerfGE 1, 322, waar het gaat om de nationaliteit van
iemand uit Bohemen (voorhecn Tsjechoslowakije, per 01.01.1993 ligt dit gebied in Tsjechie). Zie ook
BVerfG, B. v. 12.12.1952. BVerfGE 2, 98 en Hailbronner/Renner, p. 20, 382 e.V.. Na deze
uitspraken hecft de wetgever zieh over deze problematiek gebogen en in 1955 een regeling getroffen
met het "Geseft jur Aege/ung w n Fragen der S/aatta/jge/idrigitei/''. Vgl. ook de in par. 6.3.2
besproken jurisprudence.
'*" Deze regcl luidt: "( . . . ) /o/g/ a«j rffm Gefcor </?r VVaA/wt£ rfer £/nA«7 </«r denttc/ten
£e/i<üri#A:ei7 (/4rf. / / 6 ^fcj. / , /<5 /4to. 7 GG ,̂ das eine m>rma/ive AonJtrefiw'eru/ig des j'
e/i/Aa//enen W!«/fnrr«nigtt/i^5^?f*ott «/ , da/? dem Erwerfr der S/aa/ifcü^^rjc/ia/? der
DemoitnjrwcAen /?e/>u*//>Jt /ür die KecAworrf/iK/ig der Sundesrep«/»//* De«Kc/i/a/id in den Gre«en i o
ordre /JMWI'C die /7erAMwihtM/ij des fnverbs der deuttdien 5faa«an^eAdn'^/teif fre«Mme5ie/i u'-
BVerfG. B. v. 21.10.1987. BVerfGE 77. 137 [149].
Rccds eerder is door een hoogste rechter in westelijk Duitsland een uitspraak gedaan over de recho-
kracht van een niet aan het RuStAG conformc naturalisatie in het oosten. Zie BGH, B. v. 23.02.1954,
BGHst 5. 317 (322] en naar aanleiding hiervan Niese. JZ 1955. p. 321.
'** Röpcr, DÖV 1988. p. 488. steh dat de onderhavige uitspraak van het BVerfG relevantie heeft gehxi
voor 5% van de bevolking in de voormaligc DDR. Het gaat daarbij volgens Röper om ruim 800.000
mensen.
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ontneming van de nationaliteit onderkent en derhalve een schending van Art. 16
Abs. 1 GG. Het BVerfG stelt dienaangaande: "Die i4£/?A/iu/t£ <fer F«wW/«ng
J « / I ^ <te«ttcA«i Sfcratta/ige/iörig/fcetf w/tf s/cA wie «nc Tf/tfz/Wiu/ig <fer Sraawa/i-
; t Adrigta'r auy. "'*"

Voluit wordt in het dictum als grondrechtsschending geconstateerd: "Di>
on£*£/"/j0fe/i*/i EntecAe/tfw/igen verte/zen d>n BwcAMwdV/wArer w semen
/ « a«5 /4r/. 76 /4fo. 7 Sa/z 7 /. V./n. /4rf. 776 ,4fo. 7 GG s o w /n re/ne
a«/G/e/c/i£e/w/iö7M/ig aus /4/t. 5 i4oj. 7 GG i. V.m. den den Dentec/ie/i voroe/ta//e-
nw Gnwrfrar/tfevi. "'** De vaststelling dat de betrokkene de Duitse nationaliteit
bezit, Staat niet in het dictum aangezien de nationaliteitskwestie slechts een
voorvraag ten opzichte van de grondrechten betreft en (zie boven) het dictum
slechts de geconstateerde grondrechtenschending kan betreffen. In een geval als het
onderhavige wordt dan ook door het BVerfG een schending van andere grondrech-
ten geconstateerd dan bij de zaken waaraan een uitlevering ten grondslag ligt.

In de hier aan de orde gestelde zaak stelt het BVerfG derhalve, ter beantwoor-
ding van een voorvraag, met zoveel woorden vast dat de betrokkene de Duitse
nationaliteit bezit, zodat het BVerfG de zaak materieel nationaliteitsrechtelijk
beschouwd volledig heeft uitgewerkt. Echter, aangezien het BVerfG de bevoegd-
heid mist de zaak ook in formed opzicht volledig zelf af te doen, is i.e. het
BVerfG overgegaan tot terugverwijzing naar het

Als gezegd, Artikel 116 GG allein vormt een onvoldoende grondslag voor een
Ver/oMH/ig.yZ?£yc/m>mte. In het geval dat de kwestie in wezen om de interpretatie
van Artikel 116 GG gaat, dient de klacht derhalve te worden gefundeerd op de
schending van bepaalde, in het Grwrw/geyefz genoemde, rechten waarvoor het
BKmfeyver/äMwngsger/cAr bescherming biedt. Bij dit alles komt vanzelfsprekend ook
nog het vereiste dat het moet gaan om rechten die de klager toekomen.'*"

In de hieronder aan de orde te stellen zaak'*'° gaat het, volgens de klagers, in
essentie om een interpretatie van Artikel 116 Abs. 2 GG. Ook het La/u/gm'c/i/ en

r, voor welke instanties de zaak eerst is behandeld, zijn van die

'*" BVerfG. B. v. 21.10.1987, BVerfGE 77, 137 [147].
Het #unrf«5v?nfa/tasig5g£ric/!/ volgde al eerder de gedachtengang dat indien jemand de Duitse

nationaliteit bezit, maar wordt geschonden in de rechten die hem als zodanig toekomen, dit feitelijk een
schending van Art. 16 Abs. 1 GG betekent. Vgl. BVerwG, U. v. 19.11.1954, BVerwGE 1, 234 [239];
BVerwG. U. v. 16.09.1966, DÖV 1%7, p. 95. In 1980 stelt Schleser, p. 326, naar aanleiding van dczc
•aaute uitspraak met betrekking tot de weigering van een "5/aa/jangeAöngJt««att5H'«j" aan iemand die
•ngevolge het bezit van de Duitse nationaliteit wel degelijk recht heeft op een dergelijk document:

g
'* BVerfG, B. v. 21.10.1987, BVerfGE 77, 137 [147].
"" Vgl. Pestalozza (II), p. 175.

BVerfG, B. v. 14.02.1968, BVerfGE 23, 98.
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veronderstelling uitgegaan. Het fl«/u/«v?rfayj«n^^ncAr, ten slotte, komt tot de
uitspraak dat Artikel 116 Abs. 2 GG in dit geval in het geheel niet van toepassing
is.

Een bijkomende moeilijkheid in deze zaak is tevens geweest dat niet degene
wiens nationaliteit in het geding is de klacht heeft ingesteld, maar dat dit is gedaan
door derden-belanghebbenden ten aanzien van wie natuurlijk niet dezelfde grond-
rechten kunnen zijn geschonden.

De zaak heeft, in het kader van een erfrechtelijke kwestie, betrekking op de
nationaliteitsvaststelling van een overleden persoon. De klagers, die uiteindelijk het
BVerfG inschakelen, zijn de gepretendeerde, maar miskende erfgenamen. Zij
maken aanspraak op de erfenis van hun tijdens de tweede wereldoorlog gestorven
oom, waarbij voor hen van doorslaggevend belang blijkt of op de afhandeling van
de erfenis Duits erfrecht kan worden toegepast. De toepasselijkheid van Duits
erfrecht zou het gevolg zijn van het bezit van de Duitse nationaliteit door de
overledene.

Nadat de zaak tot en met het O&er/a/kfejgm'c/jf voor de erfgenamen op onfor-
tuinlijke wijze is verlopen, wordt een beroep gedaan op het ßw/ufejv£r/5zwurtg.sg*-
r/c/jf. De klagers laten hun Vle//<mw/jg.yfteyc/iwmte steunen op de bewering dat ten
opzichte van hen Artikel 3 GG (het gelijkheidsbeginsel) wordt geschonden.

In deze zaak stelt het BVerfG niet het behoud of het verlies van de Duitse
nationaliteit door de overledene vast. Het stelt wel, net als in de hierboven
behandelde casus inzake de verlening van de Duitse nationaliteit door de DDR,
algemene regels op aan de hand waarvan de beoordeling over de nationaliteit dient
plaats te vinden.'*"

Na vervolgens de constatering te hebben gedaan dat de zojuist geformuleerde
regels niet de rechtsoverwegingen zijn geweest die het Ofter/a/KfcygencAr ten

'*" Dczc rcchtsrcgcls luidcn: "(•• J /aj8/ ricA ^rt. / / 6 /4fo. 2 GG n w m d«i Fa7/en anHwdCTJ. w?
rfi> Btf roflSrn«! rfiV Mog/i'rM«/ ZiaZwi <*fr r /lattwi. inrr/i W?//«i Z« frfltunden K/U/ aam/7 d«i «/ICT

d w »n <//'«?r Vorjcnri/f
</«> w r <frm 5.

. 2 GG.
n ^n/ang an

5. Affli /WJ imfor fv« iinrf, W/inw mch/ anaVry ^/wndW/ werden, afa d/>y>m;rn. <//>
^MCÄ fr« dfn won )'i

d»> w r d«n 5. Afai 7945 vfrMortwi «nd, Ü/ dan^r in Btfracto z« ZI>ACTI, da/8 «> /
H W » /Tinr d«<«rn? 5/«fl«anjf^dn'^it«7 aH/jr<vn HW///OT. f ;. M<r w i n « C Ä o /
do/Sir frucft«"«. d<jS di> Brtrojfrnm narn d^m Zu5ommfniin/rn d « narionalro;ia/j'5ri5r/i«'n /tejwn« • "
im fl^Mii^Wrtn d<r Aft>£/irnta7, i/i « n y r « « . rfcn/w/aa//idi-d«no*ra/wdi« D«ttc/ i /and zttriioU«*«"

von di«?r Afög/i"cn*«7 M u m GW>raudi m*nr nd/T«i macAm HWWCTI. win/ man a/iM**"
8 5i> aw/inr? d«<ttcn* 5 /aa&an^ndn^«7 ve^zidi/CTi «tv/ften." BVerfG. B. v. 14.02.1968,

BVerfGE23. 98 [111. 112].
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grondslag heeft gelegd aan zijn beslissing,'™ volgt vernietiging'™ en verwij-
ring. Het BVerfG vermeldt nog in de uitspraak: "Day /4mwg<r/c/ir w/rrf <fr/i ,4/trrag

" " "

.¥J ß/n</e/iJe wirfr/fg va/i Je «/ttpraaA van Ae/

In paragraaf 5.1 heeft reeds summierlijk vermelding gevonden dat in het verleden
de onderscheidenlijke hoogste rechterlijke instanties in de Bondsrepubliek (inciden-
teel) ten aanzien van dezelfde rechtsvraag tot verschillende rechtsopvattingen zijn
gekomen. Omdat over de (mate van) bindende werking van uitspraken van het
ßw/u/esve//as5M/ig.rger/dj/ in de Duitse rechtspraak en literatuur geen overeenstem-
ming bestaat, is het in het kader van de onderhavige bespreking van de Ve/#u-
jwigsftwc/rowtf* zinvol op deze gebeurtenissen iets uitgebreider in te gaan.

Zo is het met betrekking tot een bepaalde nationaliteitsrechtelijke vraag voorge-
komen dat het 5w/Kteyverwa/m/ig.yg£ricA/ heeft geoordeeld: M«cA we/w

von Ge/ger"" g^/o/gr w/'rrf, würrfe rf/e ömrfen^e ÄTrq/i' rf^
ßwrtd£sv£//as.yw/!g.ygmdzw vom 72. Dez^mö^r 7952 s/cA n/'c/i/ a«/

WtV/en

"""

Hetgeen niet verwonderlijk is, aangczicn het door het BVerfG in de onderhavige uitspraak
opgestelde rechtsoordeel getuigde van een nieuwe intcrpretatie. Vgl. Hecker, StAZ 1986, p. 338: "ß«
'968 na/i/n rf/> A. A/. näm//c/i Ver/j«f d^r rfeutec/ie/t 5/aa/ra/ige/iön^Ä:«7 rfurc/i <//> ^(«feürgeruw^en a«."

Op grond van het feit dat de klagers zijn geschonden in de hun uit Art. 3 Abs. 1 en 3 GG
toekomende rechten.
| ^ BVerfG, B. v. 14.02.1968, BVerfGE 23, 98 [112].

" Een toemalig lid van het ßKTufarvej/attungsgemrA/, die in NJW 1954, p. 1060, schreef: "
7C

g an d/
fflnimw."

un ^* S"W van het fl«nrf«venva//ttn^5genc/i/ dat deze uitspraak geeft.
BVerwG, U. v. 30.10.1954, BVerwGE 1, 213 [215]; zie Schätzel, die zieh bij deze opvatting

»»nsluit, p. 242. De uitspraak van het Z?H/jo'Mv«/arjB/!g.rg*ric/!/ waarnaar het flum/«v?nva/rung5gen'cA/
mditeitaat verwijst, is BVerfG. B. v. 12.12.1952. BVerfGE 2. 98.
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Ook nadien blijken de rechtsopvattingen van het flwnoVsver/as.yu/zg5geV7c/tf en van
het ß«/wfe5vmva/fw/ig.ygeric/tf niet synchroon te lopen. Eenzelfde rechtsvraag wordt
verschillend beantwoord."'*

Eveneens met betrekking tot een nationaliteitsrechtelijke vraag waarover het
ßwno'eyver/asswrtg.s'ge'r/c/!/ zieh reeds had uitgelaten, is het voorgekomen dat,
ditmaal, het ifa/Kfesger/c/iti/H^ tot een andersluidende beslissing over het bezit van
de Duitse nationaliteit is gekomen.'*" Göhring concludeert naar aanleiding van
dit geval: "Da ate u/ier/ra/Z/c/ie' rattac/ie, dq/0 ÄVter/G «/u/ flG// I/I der g/e/c/tai

gige/!/i///ge /4/w/cA/e/i verfre/e/j, «/c/?/ iz>i/na//g w/ w/u/ s/cA yeaVrz«'/
:a/!w, vw'r</ s/cA aVr Gwrtzgeter m/f c/er Frage oe/ajjevi möwe/i, w/e

£</iAi/j7/c/rA;e<7 o'er /tecAteprec/iw/ig «na"

/ t »1220

De door Göhring bepleite wetswijziging is een wens gebleven. Deze constatering
leidt aan de ene kant tot de gevolgtrekking dat het probleem, in theorie althans,
onopgelost is gebleven en dat er zodoende nog steeds sprake is van een lacune in
<te TCge/getYflg. / 4 A ? <A? dratarc Aranf mag Hv?«Afn ••e/WKtefs-toW Jaf d?z<? ataarctt-
sehe onvolkomenheid in de praktijk geen problemen oplevert, aangezien er vanuit
mag worden gegaan dat, zou dit anders zijn, wel degelijk een wettelijke regeling
zou zijn ontwikkeld.

Sinds het BMna*«ver/aj5Mn^ger/c/ir in 1951 met zijn werkzaamheden heeft
aangevangen, is in de literatuur naar aanleiding van enkele gevallen als de boven-
staandc waarin andere hoogste rechtsinstanties blijk gaven van andere rechtsopvat-
tingen dan het BVerfG,'"' gediscussieerd over de preciese reikwijdte van de

" " BVerfG. U. v. 09.11.1955. BVcrfGE 4, 322: tegenstrijdig aan BVerwG, U. v. 30.10.1954,
BVerwGE 1, 206. (Over de vraag of een nog in Duitsland wonende ex-Oostenrijker na herstel van de
Oostcnrijksc staat dc Oostcnrijksc of Duitse nationaliteit heeft). Het BVerfG stelt: "Dor Bu/utowfaJ-

{uit BVerwGE 1, 206} /5r

rfwn 5/<7<iW»rrftflnrff rf« ZVuttrAm / f«c / i« wgriwufcn Fragen rf^r 5watta/ige/i<JngÄr«7 to

gg
"" BGH, B. v. 29.12.1953. BGHst 5. 230. In strijd met BVerfG. B. v. 30.01.1953, BVerfGE 2. 115
Het BGH stelt kortweg: "Dw g*g?n/«7ig«n ^«ßl«iH/ig vrmwg «'di rf^r tff*«i/itfm/^ S«ui/ «'<*'
(inzittrMiQSm. 5»> H»«rrff w/n 0um/«vrr/iu;iMg5g«hc/>; in ;Wn«m fl«cA/u^ vom JO. /o/iuar /95i
{»BverfGE 2, 115} vwr/rf«i; fr i » ind« me*/ g««4(? § i7 flVGG vrrfr»>u///cA." De nationaliteitsrech-
telijke kwestie waar het hier otn handelt, is eveneens (zie voetnoot 1218) in het "Gfjfß z«r /ffgri»W
»wi Fn igw rf^r 5fcMttangWid'rigJt?/r * uit 1955 afdoende gercgeld. Wat echter geen regeling heeft
gevonden is het feit dat de hoogste rechterlijke instanties niet aan elkaars rechtsoordclen zijn gebonden.
'*» Göhring. NJW 1954, p. 1063.
"" Vogel, p. 574 en 601. geeft als voorbeeld een rechtsvraag inzake ambtelijke dienstbetrekking«
waarover BVerfG en BGH verschillend oordeelden. Vgl. Kcrbusch, p. 138-140.
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bindende werking van de uitspraken van het BVerfG.'"* Het eerste dat aan deze
discussie opvalt, is dat het hoogtepunt ervan in de jaren vijftig heeft gelegen, dus in
de tijd waarin V*//as.sM/ig.sgenc7i/öarA-<'/r'"' en het Gesefz «£e/- (/as fiwii/ttveyftu-
5«n^5gencA/ nieuwe verschijnselen zijn. Volstrekt voor de hand liggend is dat in
een aanvangsperiode de mogelijkheden en grenzen van het nieuwe type rechtspraak
nog onduidelijk zijn en tot exploratie uitnodigen.'"* Een tweede facet aan de
discussie dat de aandacht trekt, is dat deze in de loop van de jaren aan scherpte
heeft verloren. De andere gerechten zien op min of meer vrijwillige basis af van
uitspraken die afwijken van een eerder uitgezette lijn door het

5.4J.2 /teiJbv//Y/fe va« de

Als gezegd, is in de literatuur een uitgebreide discussie gevoerd over de omvang
van de bindende werking van de uitspraken van het BVerfG op een Vier/aMMngj-
ftMc/nvmfe. Bij een nadere beschouwing blijkt dat de kwestie uiteenvalt in twee
verschillende onderwerpen. Het eerste daarvan heeft betrekking op de vraag w/e,
personen of instanties, de gebondenheid betreft. Men kan hier spreken van de
subjectieve reikwijdte van de bindende werking.'^' Over het antwoord op deze
vraag heeft, ook in het verleden, in de jurisprudence en onder de schrijvers geen
verschil van mening bestaan. Op dit onderwerp ga ik in paragraaf 5.4.3.2.1
uitgebreider in.

Op het gebied van het tweede onderwerp is daarentegen nooit consensus bereikt.
De vraag die onder de Duitse Juristen geen eensluidende beantwoording heeft
gevonden, is de vraag waaräfri de betrokken personen en instanties precies zijn
gebonden. In een iets andere formulering gesteld: het gaat hier om de vraag tot
welk(e) gedeelte(n) van de beslissing de gebondenheid zieh uitstrekt. Met betrek-
king tot deze vraag kan men spreken van de objeetieve reikwijdte van de bindende
werking.'*" Bij het aan de orde stellen van de objeetieve reikwijdte van de bin-
dende werking moet in het oog worden gehouden dat (afgezien van de feiten van de

Zie de literatuur die Vogel aanhaalt op p. 574 onder voetnoten 29 en 30. Vgl. tevens Pestalozza
01), p. 319.
™ Zie par. 4.2.4.
J*Vgl. Friesenhahn, p. 671.
"* Zo schrijft Pestalozza (II), p. 327: "D»> FacÄgericA/e, au/ deren ß/wdung « in <fcr / V o m a/n

^ an*omm«i mrrf, AaAen «/iterjcÄ/ed/j'c/j raig/>r7. Von der Srrenge d « SGW, <ter nur den
fc/mfend ateepr/err, «Zw Verruc/ie das 7>ag£fl<fe rfer Gründe /i/nzu/ie/i/wn, aA

zur Wi///a7in^A:«; «>ize/wer £«/jc/wia'«/igCT a*« flVervvG, d/e JIC/I a/i a"/> L^/7iä/Jze, afao a/i

g §
Vgl. Kerbusch, p. 116; Vogel, p. 598.
Vgl. Kerbusch, p. 117.
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zaak) de gehele uitspraak bestaat uit het dictum, de rechtsoverwegingen ten aanzien
van het Grwu/geye/z en de rechtsoverwegingen ten aanzien van het "gewone"
ßw/u/ey- of Lä/u/e/recA/. Na, zoals aangekondigd, eerst op de subjectieve reikwijdte
zijn ingegaan, wordt vervolgens in paragraaf 5.4.3.2.2 de objectieve reikwijdte
behandeld.

5.4.3.2.1 Subjectieve reikwijdte

Eerder is al vermeld dat de vraag wie is gebonden aan een beslissing van het
ß«/i^5v^r/a55w/ig5ger/c/i/ op een Vier/iw.yM/tg.s£esc/jw£r<fe nooit tot discussie
aanleiding heeft gegeven. Algemeen wordt de bindende werking van een uitspraak
op een Ve/̂ 3.HK/!gjlOTc/iH'er</i voor de bij de uitspraak betrokken partijen er-
kend.'"* Deze vorm van bindende werking Staat beter bekend als de materiele
rechtskracht van een beslissing.'"' Buiten twijfel Staat dat de materiele rechts-
kracht betrekking heeft op het dictum.'"°

naurnunct Ven» hft ^v^/7 ö/)*»r drt.v ßw/ufe.fverfassMrtj?.yjemc7i/ met betrekking tot
de uitspraken van de constitutionele rechter een specifiek eigen bepaling, die de
uitspraken een bindende werking verleent die verder reikt dan de bij de uitspraak
betrokken partijen. Ook andere overheidsinstanties dan de al bij de zaak betrokken
instantie worden gebonden. Op grond van de bepaling in § 31 Abs. 1 BVerfGG
strekt de bindende werking zieh namelijk 66k uit tot "d/e Ve//awM/ig.y0rgan£ <&5

M/K/ Ä ' " '

5.4.3.2.2 Objectieve reikwijdte

Met de zojuist vermelde bepaling uit § 31 Abs. 1 BVerfGG is tevens de tot nu toe
in de literatuur en rechtspraak onbeantwoord gebleven vraag naar de objectieve
reikwijdte van de bindende werking aangesneden. De vraag namelijk die de
bepaling uit § 31 Abs. 1 BVerfGG oproept, is of de in die Paragrap/i genoemde
bindende werking me'e'r omvat dan slechts het dictum van de uitspraak en zo ja, of
deze bredere bindende werking alsdan beperkt blijft tot overwegingen van het

'** Badura. p. 481; Kerbusch. p. 13; Pcstalozza (II), p. 304; Schlakh, p. 249; Vogel, p. 584 cn 624;
Zuck. NJW 1975. p. 908.
" " Vogel, p. 584; vgl. par. 2.6.1 en 5.2.2.3.
'"» Klein. NJW 1977, p. 697.
'*" Met uitzondering van hct Bi«u/«vw7fa«u/ig.yg*nc&/ reif, dit volgens de rechtspraak van het BVerfG.
U. v. 19.07.1966. BVerfGE 20. 56 [87]. Hierdoor wordt "fossilisering" van hct constirutionele recht
voorkomen. Zic Badura. p. 482; Klein, NJW 1977. p. 700; Zuck, NJW 1975. p. 910.
'*" Het gaat hierbij om "a/V rfaa//t'cfc«i Organe", Klein. NJW 1977. p. 699. Friesenhahn, p. 70».
spreekt over de "/4//j?m«'n\rrfci/u//icArt«7 naeft § J/ Mfej. /" .
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BVerfG aangaande de grondwet (derhalve tot het "Viff/SiMM/igs/wÄ/") of dat alle
overwegingen in de uitspraak bindende werking kennen, zodat bij voorbeeld ook
overwegingen ten aanzien van het nationaliteitsrecht daaronder vallen. Aanleiding
tot deze onzekerheid geeft de formulering van § 31 Abs. 1 BVerfGG. In het artikel
wordt namelijk gesproken over de bindende werking van "rf/> Enttc/ieü/w/ig^n </«
/?«/«/«v£//<z«M/ig.s£mc/jw". Vanzelf roept dat de vraag op tot welk(e) gedeelte(n)
van de uitspraak de bindende werking beperkt blijft of dat zelfs moet worden
aangenomen dat de bindende werking de gehele uitspraak betreft.'*" vuv\

Echter, niet over alles wat § 31 Abs. 1 BVerfGG betreft, bestaat onzekerheid. Er
is bij voorbeeld nooit discussie gevoerd over de vraag of § 31 Abs. 1 BVerfGG
bewerkstelligt dat het dictum bindend is voor de in dat artikel genoemde overheids-
instanties.'"* Die vraag is altijd bevestigend beantwoord. Derhalve is onder de
bindende werking van "<//> £>i/5c/j£/dwng£/i <fe$ B«/K/ejv?r/a,wu/ig^?r/c/iw"
minimaal te verstaan gebondenheid aan het dictum voor partijen (op grond van de
materiele rechtskracht) en andere overheidsorganen (op grond van § 31 Abs. 1
BVerfGG).'"' Zoals in de paragrafen 5.4.1 en 5.4.2 is duidelijk geworden, is
bij een gegrond Vier/oy.yw/ig.ŷ e.yc/iH'tf/Yfe de inhoud van het dictum beperkt tot het
constateren van de grondrechtenschending.'^

Op dit punt aangekomen, moet worden geconstateerd dat vanaf hier over
eventuele verdergaande bindende werking ingevolge § 31 Abs. 1 BVerfGG
consensus onder de Duitse Juristen ontbreekt.'*" Als hierboven vermeid, is in de
literatuur is vrij uitgebreid gediscussieerd of niet alleen het dictum, maar ook de
gronden die hebben geleid tot dat dictum tevens bindend zijn vastgesteld door het
BVerfG. Men spreekt in deze discussie over de bindende werking van de zoge-
naamde "frage/ufen 7Wte rfer Ztegrwndw/jg <fer üVittc/je/dM/ig".'"*

Uit hetgeen is weergegeven aan het begin van paragraaf 5.4.3.1 blijkt dat het
BVerfG sinds de aanvang van zijn werkzaamheden in 1951 het standpunt heeft
ingenomen dat niet alleen het dictum, maar ook de gronden die hebben geleid tot
dat dictum voor alle organen van het staatsgezag bindend moeten worden ge-
acht.'"' Dit standpunt steunt op een door Geiger ontwikkelde theorie.'"° Gei-

'*" Vgl. Kcrbusch, p. 106.
'** Schlaich, p. 253; Vogel, p. 571.
™ Vgl. Vogel, p. 573.
'"* Vgl. Vogel, p. 624: "Die 'fonitre/e £n/jcn«</wi^/ionn'. au/<//> J/CA <ft> Aec/ittArq/} e/tfrecfa,

/ m <fer F«/jte//j/ng. dq/0 <ft> «w^^/bcA/ene (. J Wa^/wAm^n ^cgen <//> im Tenor

' Vogel, p. 572. Vgl. het citaat waarnaar voetnoot 1217 verwijst.
"" Vgl. Friesenhahn, p. 700.
"* Vgl. BVerfG, U. v. 23.10.1951, BVerfGE 1, 14 [37]. Idem: BVerfG, B. v. 20.01.1966, BVerfGE
J9, 377 [392]; BVerfG, U. v. 19.07.1966, BVerfGE 20, 56 [87]. Vgl. Vogel, p. 570; Zuck, p. 346.
"* Zie Vogel, p. 573 en 599. Vgl. het citaat waarnaar voetnoot 1217 verwijst.
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ger is bij het opstellen van zijn theorie ervan uitgegaan dat de bindende werking
ingevolge § 31 Abs. 1 BVerfGG niet beperkt blijft tot rechtsoverwegingen aangaan-
de de grondwet, maar dat tevens rechtsoverwegingen die betrekking hebben op
"gewoon" recht (d.w.z. niet het "Ver/owM/igsrecAf" betreffen) bindend zijn.'*"

In eerste instantie is in de literatuur de opvatting van Geiger afgewezen en werd
alleen bindende werking van het dictum aanvaardbaar geacht.'*" In 1958 schrijft
Schätzet geheel in overeenstemming met de toenmalig heersende leer: "/l/ufers d»>

M/K/ .vc/jo/Ti?« /tecAttArq/? «wr sow«'/ der 7Wior der £>iWc/iezV/«/zg re/di/, mc/tf
tozw#//c/i der
des

Na verloop van enige tijd is echter onder de auteurs een lichte kentering
mcrkbaar. Meer en meer, maar zeker niet door alle auteurs, wordt geaccepteerd
dat rechtsoverwegingen die betrekking hebben op het "Ve//<zs.y«/ig.srec/tf" wel
bindend zijn.'"* Een bindende werking voor rechtsoverwegingen inzake het
gewone recht is de literatuur tot nu toe blijven afwijzen. Overigens sluit het
ßawfe.yve//ay.yw/jg.ygericA/ zieh inmiddels bij deze afwijzing aan. '" '

Schlaich geeft het meer genunaneeerdere beeld dat ten gevolge van de flexibelere
houding onder veel schrijvers is ontstaan weer als hij schrijft dat het BVerfG
slechts wil weten van gebondenheid aan: "f. ,) /4M5W^n </« Genc/iW w den

.̂ .̂ "'"* Van dezelfde strekking is de navolgende
opmerking door Pestalozza: "Da w/ «nma/ rf/e ß«c/irä/ut«ng

Nog in 1972 Staat de literatuur volgens Vogel de visie inzake de bindende
werking van de "rrag*/tt/en 7W/e <fer ß^rünrfun^" van het ßu/ttte$ver/a$stt/ig.yge-
r/c/j/ "wrtcA vv/V vor z«röcA:Aa/^m/ to aZ>/eA/ienrf ^^ewütor. "'*** Daartegenover
stelt Kerbusch tien jaar later in zijn dissertatie: "Der von Ge/ger

. § i7 /4fe. 7 fiVer/GG er^rrecite 5/cA
5/cA d/> wo/i/

'"' Pesttloaa (II). p. 326 (i.h.b. voctnoot 279).
'™ Vgl. Vogel, p. 571.
' " ' Schätzel. p. 242.
iM4 Vogel, p. 574. Vgl. Badura. p. 482; Friesenhahn, p. 700; Pestalozza (H), p. 325.
" " Pestalozza (II). p. 326; Vogel, p. 571.
'"• Schlaich. p. 253.
'* ' Pestalozza (II), p. 326.
'*• Vogel, p. 574.
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* <up* crrn KM A« Dmw? nan'ono/ifritervcto

m /?e*cAf.spre'c/iung M/U/ ScAn/tfum an-
" ' " ' Zelf behoort Kerbusch niet tot de door hem gesignaleerde

meerderheid.'*°

Naar de huidige stand van zaken staat het BVerfG nog steeds op het standpunt dat
reeds in 1951 in zijn jurisprudence en bij monde van Geiger is uitgedragen,
namelijk dat ten gevolge van de werking van § 31 Abs. 1 BVerGG de "fragwufen
7«7e der 2tegrü/itf7ng rf^r fnWc/i«V/«/ig" bindend zijn voor de in dat artikel
genoemde instanties.'"' Zoals hierboven vermeld, worden van de bindende wer-
king de rechtsoverwegingen die geen betrekking hebben op de grondwet uitgeslo-
ten. Wat het gewone recht, waaronder het nationaliteitsrecht, derhalve betreft, heeft
hetgeen het 5M/ufesverwa//u/ig.sgmd!/ stelt in het citaat aan het begin van paragraaf
5.4.3.1 nog immer zijn gelding behouden.

351

Kerbusch, p. 121.
Vgl. Kerbusch, p. 116, 122, 151, 169 en 216.
Vogel, p. 570, 571 en 599.
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Hoofdstuk 6

Bewijsrechtelijke aspecten in het Duitse nationaliteitsrecht

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen de vragen naar het toepasselijk bewijsrecht en naar de
bewijslastverdeling bij de rechterlijke vaststelling van de Duitse nationaliteit aan de
orde. Voorop wordt daarbij gesteld de beperking tot de rechterlijke vaststelling in
administratiefrechtelijke procedures. Dit betekent derhalve een beperking tot het
administratieve bewijsrecht.'*"

In hetgeen hieronder volgt, wordt eerst ingegaan op het administratieve bewijs-
recht (paragraaf 6.2) waarbij de volgende deelonderwerpen: onderzoeksverplichting
(par. 6.2.1); bewijslastverdeling (par. 6.2.1.1); Ztavm/ayf/iormert (par. 6.2.1.2);
bewijswaardering (par. 6.2.2) en Ztewmma/? (par. 6.2.2.1) de leidraad van
behandeling vormen. In het navolgende komt ook aan de orde welke bewijsmidde-
len in een gerechtelijke procedure kunnen worden gehanteerd ten einde het ver-
meende wel of niet bezit van de Duitse nationaliteit te boekstaven (par. 6.3.1).
Voorts wordt in paragraaf 6.3 het bewijsrechtelijk jurisprudentieonderzoek weerge-
geven. Op gelijke wijze als de Nederlandse jurisprudence is de Duitse jurispruden-
ce onderverdeeld in een categorie A met daarin de uitspraken betreffende een
beroep op verwerving van de Duitse nationaliteit en een categorie B waarin de
uitspraken betreffende een beroep op behoud van de Duitse nationaliteit zijn
opgenomen. De uitspraken in het kader van categorie A worden behandeld in
paragraaf 6.3.2 en de uitspraken van categorie B in paragraaf 6.3.3.

Zoals dit eveneens het geval is in het Nederlandse recht wordt in het Duitse recht
het standpunt ingenomen dat fcewi/ze/i in juridische zin niet betekent dat omtrent de
feiten absolute zekerheid dient te worden bereikt. Absolute zekerheid omtrent de
feiten wordt derhalve, indien zulks niet of slechts met grote inspanning mogelijk is,
niet nagestreefd.'*" Voldoende is daarentegen het bereiken van "«/i so
Grad a« Wa/zrsc/iei/i/ic/ife/r (. j , <&gf? fe/n vernwn/Wger, rf/e
Mar uZ>eryc/K2Me/ufer Afe/wc/i noc/i

genoemde beperking tot administratiefrechtelijke vaststellingsprocedures en het administratieve
icon, wegens het beperkt aantal voor jurisprudentieonderzoek bruikbare uitspraken, niet volledig

*orden doorgevoerd. Er wordt een civielrechtelijke uitspraak behandeld (in par. 6.3.3.1); ccn uitspraak
^n het Bwnfogeric/ittAo/.
™ Vgl. Kopp, §108 VwGO, Rdnr. 4a.

Eyermann/Fröhler, p. 717. Idem Peschau, p. 11; Kopp, § 108 VwGO, aant. 5; Ule, p. 144.
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Indien de materigle rechtsregel dat uitdrukkelijk toelaat, zoals in het geval van
een voorlopige voorziening'"' (V//isfw«7/g£ /4norrfn«ng"), is in bepaalde geval-
len het voldoende indien het feit "gfow/j/iq/r" wordt.'"* Het onderscheid tussen
"ßevvm" en "G/auMa/fr/nac/jw/ig" wordt door Eyermann/Fröhler als volgt ver-
woord: "Wä/i/wa/ <fer ßewm a/i GevvzjßA«7 gre/ize/ufe WaArsc/ie/Mc/ite// zw

De bovengenoemde begrippen hebben betrekking op de vraag in welke mate een
feit dient vast te staan, wil kunnen worden gesteld dat het is bewezen. In het Duitse
bewijsrecht wordt dan gesproken over ßwm/mjS . ' " ' Aan de Ztewewmq/0 wordt
in paragraaf 6.2.2.1 nadere aandacht geschonken.

6.2 Administratief bewijsrecht

Slechts zeer weinig bepalingen in de Verwa/Tw/ig.yger/cA/.yordw/jg, de wet die het
administratief procesrecht bevat, hebben betrekking op het bewijs. Van die weinige
bepalingen zijn de §§ 86 en 108 VwGO zonder meer de belangrijkste. Aan de
strekking van § 86 VwGO en § 108 VwGO wordt in de paragrafen 6.2.1 en 6.2.2
aandacht geschonken. Daarnaast hebben de §§ 96-98 VwGO betrekking op het
bewijsrecht. Deze Paragrqp/je/i worden hieronder besproken.

Ten behoeve van de vergaring van het bewijs kent de
een drietal bepalingen dat betrekking heeft op het formele bewijsrecht in admini-
stratieve procedures (§§ 96-98 VwGO). In een administratiefrechtelijke Ferttfe/-

gelden derhalve deze bepalingen.
96 VwGO bevat de hoofdregel dat het bewijs tijdens de mondelinge

behandeling van de zaak wordt vastgesteld (het zgn. onmiddellijkheidsbegin-
sel) . '" '

In § 98 VwGO worden de §§ 358-444, 450-494 Z/W/prozejOorrf/iw/ig van overeen-
komstige toepassing op de bewijsvergaring in het administratieve proces verklaard.

'"' Ingcvolgc § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 ZPO. Vgl. Berg, p. 22; Peschau, p. 15; Ule, p. 272.
'"• Ule, p. 272. geeft een opsomming van dergelijke bepalingen: bijvoorbeeld § 99 Abs. 2 VwGO, dal
betrekking hccft op een mogelijke weigering door een overheidsorgaan om tijdens een geding aan de
rechter gcgcvcns tc verschaffen: "/4w/ /lfi/ra^ « n « ß?r?i7igr?n ?n/5cA«'rfrt das G^nc/U '
rfwrcÄ SMCA/tt/ff. oft gfauMa/r jf*'mocÄ; ii/. dq/8 rfj> g«ffi://fACT Vorauj^/zungfn /Br rf/
rf^r Vor/n^f von IMtwmfrn orf^r ^toM «nd <ft> Ert«'/««^ von /4itr*uny?CTi voWi>g«i." Vgl. tevcns Berg,
p. 115 en 116; 124-127; Peschau, p. 16.
" " Eyermann/Fröhler. p. 646 en 647. Vgl. Häußer/Kapinos/Christ. p. 151.
"*• Ook wel "SfHVtjJtnfm'Mfn" genoemd; Nierhaus, p. 48, omschrijft h « als volgt: "Di> ViwBitfWC»»-
g?n. «n/^r rf^n^n rfrr Ri'rn/fr «>IOT Sacnwrna/f a b frH7««i anj«/i«i darf."
'"* "G/widror: <fcr I/nmim/tehtWr"; vgl. Hufen, p. 618; Kopp, § 96 VwGO, Rdnr. 3; Redeker/v.
Ocrtzen. p. 514.
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in A«

De betreffende bepalingen uit de ZPO hebben met name betrekking op formele
bepalingen inzake de bewijslevering. Het betreft dan de wijze waarop een descente
(§§ 371-372a ZPO) plaatsheeft, een getuigenverhoor dient te worden gehouden (§§
373-401 ZPO) of een deskundigenbericht wordt ingewonnen (§§ 402-414 ZPO).
Maar de onderhavige bepalingen hebben eveneens betrekking op (Mu/ufe/i en de
bewijskracht daarvan (§§ 415-419 ZPO).'** Daarnaast betreffen de bepalingen
uit de ZPO de eed (§§ 478-484 ZPO) en de zekerstelling van bewijs (§§ 485-494
ZPO).

Het van toepassing verklaren van de bovenvermelde bepalingen uit de ZPO heeft
tot gevolg dat de meerderheid van de in het administratieve proces van toepassing
zijnde formeel-bewijsrechtelijke bepalingen afkomstig is uit de Z/'v///?roz£/(toft/«M/ig
en niet uit de Vm*«//Mng$gmcA/.s0rrf/i«/jg.

Twee markante verschillen tussen het civiele en administratieve bewijsrecht
worden door Ule genoemd. Een wezenlijk onderscheid tussen beide vormen is het
feit dat de rechter in een administratieve procedure genügen kan oproepen en hören
die niet door de partijen zijn aangemeld.'*" Een volgend verschil is dat in het
administratieve proces feiten die tussen de in het geding betrokken partijen niet
worden bestreden door de rechter mede, ambtshalve, worden onderzocht en aan
bewijs onderhevig ^

6.2./

Een bepaling die in het administratief procesrecht van groot belang is, is § 86
Vmva//Mrtg.sgenc/ir.y0rrfrtw/ig. Daarin is de voor het administratieve proces zo karak-
teristieke onderzoeksverplichting van de rechter naar de feitelijke omstandigheden
van de zaak neergelegd. Deze onderzoeksverplichting, als gevolg waarvan het
Duitse administratieve proces een duidelijk actief optredende rechter kent, wordt
"tformMc/w/2g.y/nar/me" of "C/n/er.yMc/jw/ig.sgntfttfaafz" genoemd.'^" Het onder-
havige procesrechtelijk uitgangspunt leidt ertoe dat het de rechter is, en niet de
partijen, die de omvang bepaalt van de feitelijke omstandigheden op grond waarvan
de uitspraak zal worden gedaan.'** Tevens vloeit uit het beginsel van de onder-

'*° De Zi'wTprozgSorrfnMng onderscheidt vier categorieen t/ntwnrfen. Dczc zijn: authcntiekc aktcn waarin
een partijverklaring is opgenomen (§ 415 ZPO); onderhandse aktcn: "/*nva/urtun</«i" (§ 416 ZPO);
authentieke akten met daarin een verklaring van een ambtenaar ( § 4 1 7 ZPO) en authcntielce akten
*aarin de verklaring van een ambtenaar het feitelijk verloop van de gang van zaken betreft (§ 418
ZPO). Zie voor de bewijskracht: par. 6.2.2 en 6 .3 .1 .
'*' We, p. 134.
I* Ule. p. 270.
'* Ule, p. 133 en 134. Vgl. Nierhaus, p. 5 en 11; Nierhaus spreekt op p. 478 in dit verband ook van

Redeker/v. Ocrtzen. p. 473.
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zoeksverplichting voort dat de oordelende instantie niet alleen ambtshalve de reeds
in de zaak bekende feiten onderzoekt,'*" maar ook dat de instantie zo nodig
ontbrekende feiten ambtshalve in het geding brengt.'** In aansluiting hierop kan
alvast worden gewezen op de hoofdregel in het administratieve bewijsrecht die
inhoudt dat alle bewijsmiddelen zijn toegelaten.'^

Met betrekking tot de onderzoeksverplichting is het verder nog van belang op te
merken dat gedurende de procedure weliswaar aan de kant van de rechterlijke
instantie deze verplichting bestaat, maar dat aan de andere kant de procespartijen
een verplichting hebben om de rechter bij het onderzoek behulpzaam te zijn.'^
Voor partijen bestaat namelijk ten aanzien van het door de rechter te verrichten
feitenonderzoek een medewerkingsplicht. Het ßM/fcfesvmva/m/igjgeTJc/i/ neemt
desbetreffend het standpunt in dat de onderzoeksverplichting van de rechter haar
grens vindt daar waar de medewerkingsplicht van de procesdeelnemers be-
gint.'**'' Meer in concreto over de invulling van deze medewerkingsplicht stellen
Redeker/v. Oertzen het volgende: "D/e A//rw/VA:M/zg.s/>/7/c7i/ ra'dtf a/n wi/revfe/t, wo
?.v .v/cA wm 7*ateac/i£rt aw.v der e/gen^n, n«r <fe/n Ztete/7/'gten Z?e£a/i/z/ev
</W/; J/> w/ fl/w £*/7/i£.r/«j, www er M/n Ta/sac/ie/i ge/j/, a7e /i/c/i/ ZM/H
re/c/i M/H/ rfam/7 aVr Sp/iäVe des fie/ei/igte/i ge/iöre/i."'™

Bij het verzaken van de medewerkingsplicht door e^n of beide procesdeelnemers
is de rechterlijke instantie niet gehouden een grondiger onderzoek te verrichten dan
dat zou worden verricht bij volledige medewerking van de betrokken partij(en). Het
feit dat een partij niet voldoet aan de medewerkingsplicht kan door de rechter
worden verdisconteerd op het moment dat de waardering van het bewijs aan de
orde komt.'"' Als gevolg van dit uitgangspunt formuleren Redeker/v. Oertzen
de volgende Stelling: "D/e {//i/er.yHCrtK/!g$/nax//n£ w

"" Waarbij ccn zekere begrenzing van het ambtshalve onderzoek wordi gevonden in de volgende door
het ß«m/Mvmi'fl//u/i£5g*ricAttAo/gefonnuleerdc ovenveging: "Gru/idjä/zZ/cA fajwi rfw /f/c/i/fr «n a«i

rwnrf̂  /f^CT." Zie Redeker/v. Oertzen, p. 477. Aan de
andere kant hceft de rechterlijke instantie de bevoegdheid bewijs te verlangen van een feit dat tussen
partijen niet bestreden is: Ule, p. 270.
'"* Ulc, p. 135: "Das OnVA/ faww» und m«/8 aüo j « n * Enwff/i//i^f d>
von rf^n ßrt«7/jfw n/c/if wrgrfcrarA/ j//uy, Mnrf ßrw«.$* fr^irtfn di> von
.vi'nd." Vgl. Berg, p. 41 cn diens opmerking op p. 163: "Wnva/n<ng.yvfrffl/!wi wnrf
g e n « n/cn/ nflnr/oi j'nn'nanrffr « i w . Oi> Musgfsfa/rung rfex V>nwi/rHngjv«JliAr«is t«riffi/n/ men/ <i<»i
l/m/<ing rien/f rficner Ermi7//i<ng«t. "
"*' Kopp. § 86 VwGO. Rdnr. 5; Kühl, p. 98. Vgl. par. 6 .3 .1 .
'"" Vgl. Fliegauf, p. 72; Kopp, § 86 VwGO. Rdnrs. II en 12; Redekcr/v. Oertzen, p. 473; Tschi-
ra/Schmitt Glacscr, p. 293.
'*» Rcdckcr/v. Oertzen. p. 474. Vgl. Berg. p. 51; Kopp. § 86 VwGO. Rdnr. 12; Ule. p. 135. »
beginsel Staat ook wel bekend onder het begrip "/4n/Suig-£«fe-Saß", vgl. Nierhaus, p. 263 en 336-338-
"™ Redeker/v. Oertzen. p. 474.
'"' Kopp. § 86 VwGO, Rdnr. 12 cn § 108 VwGO, Rdnr. 17.
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izs GericA/ uvrcfe m// /Arer /////<? $cAo/t rf/> JWagftegru/u/evutefl ra/sac7ie /m-
<fcn. "'"* Eyermann/Fröhler sluiten daarop aan en stellen: "£>J> £/7mw/w/i£.s/j/7/cAf

De voor de administratieve rechter in het leven geroepen onderzoeksverplichting
leidt binnen de administratiefrechtelijke literatuur tot de gevolgtrekking dat de
procesdeelnemers stelplicht noch bewijslast hebben.'"* Wel dienen, zoals hierbo-
ven reeds is vermeld, de procesdeelnemers medewerking te verlenen bij het
feitenonderzoek dat de rechter verricht.'*"

Het ontbreken van stelplicht (ite/joupru/igs/ayf) en bewijslast (fie*wm/ÜArw/ig,s-
ß/7/c/i/) voor de procespartijen, die het gevolg is van de onderzoeksverplichting van
de rechter, leidt Berg tot de volgende uitspraak: "Ifoter GWfw/ig iter l/nferw-

faz/m a/fern <fas Gmc/ir m Bevvmno/ gera/e/i. Day w/ <//>

«1276 ^^|^ jg evenvermelde opmerking aangaande "flew^/j/iof" voegt Pe-
schau toe: "B^w^wnor m^m/ </wÄa/Z> /m Wnva/mn^jproze/o, </q/J ft^onrfer«

In geval van het bestaan van "ob/e/tf/ve fiewm/os/gte/f", het moment waarop
"f. J rf/e t/ngew//3A«r /j/c/tf me/ir zw 6e/i^e« «/", '"* is derhalve sprake van
een situatie waarin ondanks de inspanningen van de rechterlijke instantie en de

'™ Redeker/v. Ocrtzen, p. 474.
"" Eyermann/Fröhler, p. 644. Idem Kopp, § 86 VwGO, Rdnr. 5.
'"* Berg, p. 172; Fliegauf, p. 71 en 72; Nierhaus, p. 334; Kopp, § 108 VwGO. Rdnr. 11; Tschi-
ra/Schmitt Glaeser, p. 294; Ule, p. 274. Bewijslast is hier bcdoeld in de zin van bewijsleveringsplicht:
in het Duits ^Etewm/ii/irM/ig.sp/ftc/i/''. Dienaangaande buitelen in de literatuur de synonieme begrippen
over elkaar heen: Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 11, omschrijft BfH-myiyirwng5p/7/c/i/ ook wel met de term
"/ormW/e ß e w m t e / " (die dus ontbreekt). Berg, p. 172, spreekt eveneens van ß^vvm/jyi/wigjß/ZicTi/,
maar noemt dat tevens de "j«ft/eife/ivf Beu'«j/arr" (die dus ontbreekt). Redeker/v. Oertzcn, p. 568,
onderscheiden de begrippen ßov«'jr/S/jrungi/j/7/c/i/ en ß^wm/ajf. Zij hanteren voor ß?-
wris/?yirung5/>/7icA/ ook de termen "iui/'eJtTivc orfer proz«^«a/e ßewm/ar/". (Die, zijnde synonieme
begrippen voor /teweü/u/in<ng5£/7ic/if beide in het administratief proces dus ontbreken). Eyer-
•nann/Fröhler, p. 644, stellen dan weer: "/4IAT rfem t/n/ersttc/iun^grun^rarz/o/g/ w«7er, rfa^ « im
Vfnva//ung^cncAf5vsr/fl/ir«n gn/ndjä/z//c/i Jt«ne (pr0z«J«ö/e.) ße>vm/ar; (BCTveiy/>/7/c/i0 g'fe'-" Dcze
»uteurs spreken derhalve van "prozmua/e ß^wm/ay/" (die dus ontbreekt).
'*" Deze medewerkingsplicht wordt beschouwd als een middel van de rechter om te voldoen aan de
hem opgelegde onderzoeksverplichting. Het heeft niets van doen met enige verplichting van de
procesdeelnemers tot een stel- of bewijsplicht. Vgl. Nierhaus, p. 334 en 479.
'** Berg, p. 128. Vgl. Peschau, p. 74. In dit verband haalt Ule, p. 274, een uitspraak van Lent aan,
di kennelijk heeft gesteld: "Die fieweir/ar/ tyr aüo « n c Äcge/u/ig n/cA/ rf« ß e w m ,

Peschau, p. 74.
Berg, p. 41. Zie Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 11, die een zodanigc situatie omschrijft met: "</i>
i C//i^rw«jßcW:«7 von r<3«ac>iCTj"; Peschau, p. 11, spreekt over "//n Fa//
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volledige medewerking van de partijen desalniettemin op het gebied van de
feitelijke omstandigheden niet tot klaarheid kon worden gekomen. De literatuur
spreekt ten aanzien van een zodanige situatie ook wel van een

6.2././ De

Ook in een no/i-//^ue/ s/fuaf/e, de situatie dat met betrekking tot de zaak in kwestie
moet worden geconcludeerd dat er "ofy>Jfc//ve /tewm/of/gAri//" bestaat, zal de
rechter een uitspraak moeten doen.'**° Het kan niet anders, of er zal een proces-
partij zijn die het geding verliest. Of, op zijn minst, zal er een procespartij zijn ten
aanzien van wie in het verdere procesverloop het ongunstig blijkt te zijn dat een
bepaald feit niet kan worden vastgesteld.'**' Mogelijk is dit tevens de partij, die
ten gevolge van de niet-vaststelling van het bewuste feit het geding verliest. Met
betrekking tot de partij ten laste van wie in het proces het (ongunstige) gevolg van
de niet-vaststelling van een feit komt. wordt gesteld dat deze de "ofy«fc/jve 5ewm-
kwf" van dat feit draagt.'"* Als synoniem voor "oft/efcrive ßewew/asf" wordt het
begrip "mafenW/e Ztewm/osf" wel gebezigd.'*"

De beslissing welke partij de "ofyVMve Ztewm/art" draagt, dient door de rechter
te worden genomen aan de hand van regeis voor de bewijslastverdeling.'^ De
literatuur spreekt in dit verband over de "v^rwa//M/î 5/jroz?WMa/e ß « t o t e / i -
/•£". '" ' De "venva//M/jg.y/jro2e.s.sMa/£ ßewe/.y/a.yf/e/ire" bevat de "flewm/atf-
r*ge//r, '"" die ook wel de "ßewm/aywormen "'^' worden genoemd.

Er zij aan herinnerd dat de begrippen "ßewm/ayf" en "ßewm/as/r£ge/rt" alleen
zijn toe te passen op een geval waarin sprake is van een '"*

'"* Kopp. § 108 VwGO, Rdnr. 11; Nierhaus, p. 33; Peschau, p. 11; Ulc. p. 274.
'"" Ook in het Duitse recht geldt voor de rechter de decisieverplichting. Berg, p. 169, spreekt over

"; Peschau, p. 11, spreekt over "̂
"•' Vgl. Ulc, p. 273: "f j . so &*/<»/« j/i y«fcm WrfaAw» «nw /tege/wig d r̂ Fra^, «w <*"
Fo/^fn d « flrwm/oji'^it«/ W/izWnrr l/miräm/«, ( J, 2« //IQ^OT Aa/." Vgl. Eyermann/Fröhler, p. 644.
"" Berg, p. 170; Tschira/Schmitt Glaeser, p. 294; Ule, p. 273. Vgl. Peschau, p. 74.
"" Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 11; Peschau, p. 11; Redeker/v. Oertzen. p. 568; Ule, p. 273, die meWt
dat in de literatuur eveneens "F««/W/«ngj/<Kf"als synoniem geldt. Vgl. Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 5:
7?fgW/i rffr <>£>y>Mv«i ß^>v«j/ar/"; Nierhaus, p. 258: "o
"" Nierhaus, p. 166.
"•» Ulc. p. 274.
'"• Nierhaus, p. 38.
"" Peschau. p. 72; Nierhaus, p. 45.
"*• Nierhaus, p. 38: "Di> fl^nrw/asf ^myt nur «nrf ^m </<vui «n, www frofz

/tonn/*. (. >;d«w non //'<7«rt wf -f. >- «ft
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Indien ten aanzien van een bepaald feit geen /Jo/i-Z/owef .w/war/e geldt, is er geen
sprake van toepassing van "ßewe/.y/as/rege/fl", maar is sprake van "ßewemvür-
i ' " ' Het verschil tussen beide situaties legt Nierhaus als volgt uit: "Der

nä/f $icn in ßere/cn rfer ßewemvwrd/gw/ig aw/, wen/i w/id so/a/ige
«• fce/ sewer £/i/sc/iezdw/ig von dem Vor/w/tdenje/n txfer Mc/ifvor/ia/»den.ye//i der

efe/i ra/^ac/ie w^erzewgf «r; er verton rf/wfn Bere/c7i w/id w7>er.yc7ire/7e/
ZM a*em /?eg/me rfer Bewew/asf/wrme/i, vve/1/1 er e/ittc/ie/de/, 0/1/ie

ngr z« /iö/?en. "'*" ;•;
Op bondige wijze anders geformuleerd: de "veni«/r«/i^5proze55Ma/e Beu>ew/oyr-

te/ire" bevat derhalve de "/?ege/n dq/wr f. J, we/cAer froze/ßöefe/7/^/e d/e Fo/ge/i
(fer Mc/j/erwe/\y//c/ute/7 emer 7ateac7ie z« /ragen /w/."'"'

Het geval waarin door de rechter geen overtuiging inzake de feitelijke omstan-
digheden wordt verkregen ten gevolge van het feit dat 66n of meer procesdeel-
nemers niet voldoet aan de "A//rw/rA:wflg,s/?/7/c7if" wordt in de literatuur niet
ondergebracht bij de situaties waarin sprake is van "oö/eJfcr/ve ßewe«/o5/gitei7''. In
een zodanig geval dient de rechter niet volgens de "ßewew/atfrege/n" tot zijn
beslissing te komen, maar volgens de "5ewe/.yvvüra7gwng" (bewijswaarde-
ring).'»

Een doorslaggevende invloed op het verloop van het rechterlijke besluitvormings-
proces heeft derhalve de constatering op enig moment in de procedure dat ofwel
sprake is van een situatie waarin omtrent de feitelijke omstandigheden moet worden
gezegd dat zowel de versie van het overheidsorgaan als de versie van de betrokken
burger tot de feitelijke mogelijkheid behoort (er bestaat "oft/eto/ve ßewew/o^/gAre/f",
ook wel non-Z/öwe/ 5/fua/ie genoemd), dan wel de constatering op enig moment in
de procedure dat, onder de werking van de "lforer.ywdjang.smax/me", naar de
overtuiging van de rechter voor het standpunt van 66n der partijen de feitelijke
omstandigheden van de zaak voldoende zijn vastgesteld'"' (er is geen sprake van
"otyeto/ve 5ewe/5/oi/gA:e//"). In het laatste geval gaat de rechter over tot toepassing
van de relevante materieelrechtelijke rechtsregel en doet een uitspraak in de zaak.

Nierhaus is overigens van mening dat uitgezonderd het geval waarin "f....J der
Sac/iverna// zwe//e/jr/re/ zwr C/iberzewgwng de^ ÄecnWanwender^/e5W/en/, f.... J " de
rechter ervan dient uit te gaan, dat sprake is van een rtö/i-Z/owef .H/waf/e.'*** Nier-

' " Nierhaus, p. 38.
"" Nierhaus, p. 38.
"" Tschira/Schmitt Glaeser, p. 294.
| * Eyermann/Fröhler, p. 645; Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 5 cn 17; Tschira/Schmitt Glaescr, p. 294.
"" Vgl. Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 4: "£r/brder//c/i u/u/ Vbrauw«zi/n^ySr die ncA/er/ic/ie Mbe^ra-

Nierhaus, p. 474. Vgl. Berg, p. 214: "So/e/n man dar g««z/ie/ie Ü&meugKngjgefto/ e/ns/ ni/n/n/,
"•HO man von ofc/«fcriw Beweistoi^Jt^i/ imm^r scAon dann jprecnen, wenn jicn aaj Genen/ die vo//e
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haus poneert de Stelling dat blijkens de jurisprudentie te snel wordt overgegaan tot
het genoegen nemen door de rechter met niet zulk sterk alsook met minder sluitend
bewijs dan wenselijk zou zijn en dat als gevolg daarvan in minder gevallen dan zou
behoren, wordt geoordeeld dat er sprake is van een /10/1-//4U1/ s/rwar/e.**" Aan
de mate van het bewijs ( f iw«»j ( l ) '™ stelt Nierhaus derhalve vrij strenge
eisen. Met het oog op de sterkte van het bewijs waaraan de rechter zijn
zewgw/ig" dient te ontlenen, stelt hij: "ßewe/sma/ßra/wz/erwnge/i w/id
«7K/ " "

6.2./.2 "

In de bewijsrechtelijke literatuur is een uitgebreide discussie gevoerd over de
criteria die in aanmerking zouden kunnen komen voor de, ter beslechting van een
rt0rt-//<7wef Mlua/ie, noodzakelijke "Ztewm/ay/norme/i". Tevens is aan de hand van
rechterlijke beslissingen getracht "ßewm/aymormtfrt" op te sporen en te beschrij-
ven. Als gezegd, het hanteren van de "ßevvmkufrto/Twen" is noodzakelijk indien
een beslissing dient te worden genomen onder de omstandigheid dat het gerecht,
ondanks de werking van de "ifa/mwc/iK/zg.smax/me'', in "oö/eto/ve Äewm/iof" is
geraakt.

Over de onderscheidenlijke criteria wordt in de literatuur opgemerkt dat deze
geen hierarchische rangschikking kennen en dat ze afwisselend worden gebruikt in
de rechtspraak. Er bestaat tevens onder de schrijvers geen eensgezindheid over de
waarde en de juistheid van de verschillende criteria. Peschau komt tot de volgende
slotsom: "£"5 g/öf /m Vierwa/rw/igsrec/if ten a//ge/n£mgM/rige.y Prmzip, m/f <te/n
y«fes aM/frete/ide ftewitf/as/proMem jc/iemafwc/i z« /ia/tt//wz£e/i wäre. f. ,). 3//f
sdiem/wr gn#7g*7i Forme/n s/nd EntecAe/V/M/ige/i &«' «ngew/we/n 5ac/iv^rAa//
ZM rrejjfen."'""" Berg voegt daaraan toe: "£5 w/ /»dir Wnma/ 50,

z.ß. /m

vom Vor/iVgen d«r fa/iddi/idjfn Vorauw îwigCTi «nw M>nn nicÄ/ Ä<«

'**» Nierhaus, p. 474.
"* Ook wcl bewijssterktc. In de mate van bewijs is verschil mogelijk. Vergelijk bijv.
Wrt/irsr/iWn/icM«7" (d.i. een synoniem voor "G/att̂ Aa^madiM/is"); "rni/ an 5icAerA«7
Wa/irstVfW/i//cM«7" of ":wfi/<ris^fl" (de laatste twee zijn vonnen van wat ook wel
wordt genoemd, vgl. Ule, p. 272).
'*" Nierhaus, p. 474.
'"* Peschau, p. 153. Vgl. Ule, p. 274: "f. >, <fcgS <fcr Venvo/nw^prozqS w»> rf^r Zivi^proz^
itorrw fiiHYÜftufrvgffa t«n/ . Di> Fra^f. nac/i HWCAWI /f^rin rfi> BfMrw/ay/ im
\rrt«7r «
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ajp«T«i in

wcA/ zw w*«i/»«!, dq/B « «/i« /te/A^ rypwcAev £ru¥ü/atf/ä//? g/fr/, yür devwt
//i

Een betrekkelijke mate van eensgezindheid bestaat onder de auteurs over de toepas-
sing in de rechtspraak van de regel dat, indien bij het gerecht sprake is van
"0£/«fc//v£ Ztevvm/io/" degene die zieh beroept op een door hem gewenst en een
(derhalve) voor hem (hoogst waarschijnlijk) gunstig rechtsgevolg, ter zake van de
feitelijke omstandigheid leidend tot dat rechtsgevolg de bewijslast draagt.'**
Deze regel wordt het "Afarm£egü/i.y//gM/jg.s/jn>iz/p" genoemd.'**' Naar de mening
van Tschira/Schmitt Glaeser vormt het "No/"mZ>^M/w//gw/igä/»r//i2/p" de regel
waarop de rechtspraak zieh het meest orienteert.'^ Redeker/v. Oertzen laten
een zelfde geluid hören in de uitspraak:

z« Loste/i rf« B«^/'//^/e/i ^^A/, der a«s /Ar /A/w

Er zijn ten aanzien van het "Normfr^ö/tsr/^Mn^^r/Viz«/)" echter wel kritische
kanttekeningen geplaatst.'^ Evenwel wijst een gezaghebbend auteur als Nier-
haus de regel geenszins volledig af, al was het maar met het oog op de grote vlucht
die dit beginsel in de rechtspraak heeft gemaakt en heden ten dage nog maakt,
maar Nierhaus wijst er wel op dat onder omstandigheden de toepassing van het
"AtormbegM/?.sf/gMrtg.spri/2z/p" tot minder wenselijke resultaten kan leiden.'""
Hoewel kan worden vastgesteld dat bewijslastverdeling volgens het "Wormtegü/wf/-
gM/igspr/nzi/j" veelvuldig voorkomt, is het echter geen wet van Meden en Perzen.
De rechtspraak kent ook uitspraken waarin de regel geen toepassing heeft gevon-
den.'**

Bij het W0rm£egwrt.s//gw/2g.s/?n>iz//?" is een zeker direct verband te constateren
met de materiele rechtsregel die in de gerechtelijke procedure aan de orde is. Met
betrekking tot het zojuist aangeduide verband is de gedachtengang dat uit de
betrokken materiele rechtsregel het (gunstige) rechtsgevolg blijkt waarop hetzij de
administratie hetzij de burger een beroep doet. Met name Berg Staat als " ß w m -

"" Berg, p. 229.
'** Peschau, p. 33.
'"' Ule, p. 275, vermeldt dat ook de termen "Gwuri^te«rcgW" cn "M7/7n«i//i«on>* hiervoor worden
gebruikt. Vgl. Berg, p. 180; Nierhaus, p. 407.
'*" Tschira/Schmin Glaeser, p. 294. Vgl. Berg, p. 181.
'*" Redeker/v. Oertzen p, 568. Idem Eyermann/Fröhler, p. 644; Hufen, p. 618; Kopp, § 108 VwGO,
Rdnr. 13; Peschau, p. 21-28; Ule p, 275 en 276.
'*" Zie Berg, p. 184, die de "Atonnert//iwne" verwerpt; Nierhaus, p. 407 cn 408; Peschau, p. 34 en
35. De desbetreffende kritiek komt er op neer dat het soms moeilijk is vast te stellen: "/Kr we/c/ie/i rfer
ß««/igren e/n ftwtt/w«/« ra/fc«fandj/wntma/ vorr«7/w^ «r." (Citaat van Berg, p. 181).
'** Nierhaus, p. 409.
'* Vgl. Peschau, p. 29. 31 cn 32.
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/ay/worm" de regel voor dat in het geval van een /IO/I-//^«^/ S//WÖ//> de rechter om
desalniettemin tot een beslissing te kunnen komen, eerst bij de aan de orde zijnde
materiele wetgeving te rade gaat of daarin een bewijslastverdeling besloten
ligt.'*" Voor het onderwerp van dit boek zou dat derhalve de individuele verlies-
of venvervingsgrond(en) uit het materiele nationaliteitsrecht betreffen.'**

De achterliggende gedachte welke Berg ertoe leidt voor dit standpunt te kiezen,
is dat naar zijn inzicht: "(.... J , d/e Vier/«7K/ig

In het kader van zijn bespreking van het "Normtegßrtyft'gu/igspnnz/p" plaatst
Berg evenwel ook de opmerking dat het slechts zelden voorkomt dat de materiele
administratieve wetgeving aan de rechter inzake de te hanteren bewijslastverdeling
voldoende duidelijkheid biedt.'"° De oorzaak van dit manco is het gegeven dat
de wetgever bij het opstellen van de materiele regel geen aandacht heeft voor de
toepassing van de desbetreffende regel in het geval van "o£/>Jfcf/ve itewm/jof" bij
een rechterlijke instantie. In de bewijsrechtelijke literatuur wordt algemeen
onderschreven dat ten aanzien van de meerderheid van de bepalingen op het gebied
van het "Vmva//M/i/j.jr«:Af" geldt, dat de gezochte bewijslastverdeling niet zonder
meer in de relevante materiele rechtsregel kan worden gevonden.'^"' Dit maakt
het noodzakelijk in de desbetreffende gevallen over te gaan tot toepassing van enige
andere regel van bewijslastverdeling.

Behalve in het eerder vermelde Wormftt'gü/wf/gw/ig.sprMZ/p" zou een bewijslastre-
gel kunnen worden gevonden in de positie die de betrokken partijen in het proces
innemen. Onder de auteurs bestaat algemene eenstemmigheid over de vraag of voor
de uitkomst van de "ofyejfc//ve Ztewmfas/" de positie die de partijen innemen in het
geding een bepalende factor is. Zou bijvoorbeeld als regel gelden dat de bewijslast
rust op de partij die het geding aanhangig heeft gemaakt, dan betekent zulks dat de
bewijslast altijd bij de burger terecht zou komen. Toepassing van een zodanig
starre bewijslastregel wordt in de literatuur algemeen afgewezen.'"*

Een andere mogelijke regel voor de bewijslastverdeling zou kunnen zijn, dat de
bewijslastverdeling een samenhang vertoont met de ingestelde klacht."" Er zijn

'*" Berg, p. 219. Vgl. Berg, p. 41: "Emdar ma/eriW/i /JecA/ tow -UTW/ mj(/3- den Weg weiren. a«f
dem die verMei'frenden ZH«/W atou/fangm 5i>id." Idem Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 12; Peschau, p. 13
cn 32; Redekcr/v. Oerucn, p. 568: "Wirr die fleweuto/ mSgf. /tu^ JI'CÄ aur rfem ma/«n>//en Äecto

"" Vgl. Makarov/v. Mangoldt, § 3 RuStAG. Rdnr. 16.
"•»Berg. p. 183.
"" Berg, p. 219. Idem Nierhaus, p. 8; Peschau, p. 38.
"" Vgl. Nierhaus, p. 165; Peschau. p. 31. •
'»" Berg, p. 178 en 179; Eyermann/Fröhler, p. 644; Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 12; Peschau, p. 19.
"" Daarbij kan het in het administratieve proces gaan om een -4n/<rc/t/u/igs*/age,
een FwKf̂ //ung5Wâ <r. Zie par. 5.2.
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auteurs die van mening zijn dat de bewijslastverdeling in het geval van een
FMf5te/7M/ig.flt/ag£ (§ 43 VwGO) bij voorbaat vast ligt. Binnen het bewijsrechtelijk
kader wordt, volgens Eyermann/Fröhler, het onderscheid tussen positieve en
negatieve Feyttte//«/jg.sit/age van belang.'"* Volgens deze auteurs ligt in het
geval van een positieve FMtete/Vu/igsMage de bewijslast van het bestaan van de
rechtsverhouding bij de klager, terwijl bij een negatieve FKtt/W/un£.fA;/a£? de
bewijslast van het bestaan van de rechtsverhouding berust bij de "ß«t/a#fc>" (het
verwerend overheidsorgaan)."" Andere auteurs, waaronder Ule, zijn dienaan-
gaande evenwel een andere mening toegedaan. Ule stelt dat het niet zo is dat bij
een positieve FeymW/u/igs/ctage altijd de klager (de burger) de bewijslast draagt,
noch dat bij een negatieve F&rtrfe//u/ig5&fagtf altijd de beklaagde (het zieh verwe-
rend overheidsorgaan) de bewijslast draagt.'"* Ule Staat op het standpunt dat
(ook) in de FesWte/7w/!g.wt/age, ongeacht of het de positieve dan wel de negatieve
vorm ervan betreft, het "M?nnteg^/i£M/ig$prj>iz/p" dient te gelden. Kopp daaren-
tegen wil bij een Fe.yf5/e//M/jg.sJfc/age de invulling van de bewijslast als volgt zien. In
een F«terW/«/igsiWage ligt de bewijslast ter zake van de feiten bij de klager, tenzij.
de klacht is gericht tegen een inbreuk op een recht door de overheid (
/w/te/f/ic/jer isz/ignjofe")- In dat laatste geval ligt de bewijslast bij de
^»i3i7 peschau is eveneens van mening dat de bewijslastverdeling niet afhanke-
lijk dient te zijn van de "prozeMwa/e Ste//Mng" van de partijen.'"*

Met de hierboven weergegeven Ztewmtomormert zijn de in de literatuur meest
beschreven regels weergegeven. Het zou in het kader van het onderhavige proef-
schrift te ver voeren om een bespreking te geven van alle verder in de literatuur
genoemde criteria waarlangs tot een verdeling van de bewijslast kan worden
gekomen.'"'

"" Zic voor het onderscheid tussen positieve en negatieve FMtt/W/tt/igsWag? par. 5 .2.2.1.
"" Eyermann/Fröhler, p. 380. Idem Redeker/v. Oertzen, p. 216; Tschira/Schmitt Glaeser, p. 186.
"" Ule, p. 276.
"" Kopp, § 108 VwGO, Rdnrs. 14 en 15.
""Peschau, p. 21.
"" Als andere bewijslastregels noemt Berg bijvoorbeeld nog:j
(P- 190) w rfuftio pro /iterfa/e. D.w.z. aan het handelen van de overheid dienen vaststaande feiten ten
grondslag te liggen (rechtsstaatgedachte); uit de materiele regelgeving voortvloeiende andere bewijslast-
verdeling diem te worden afgewezen, wil er geen strijd met het GrH/irfgMrtz optreden. Deze regel werkt
ten gunste van de burger;
(P 190) i/i dwfc/0 pro a«cron/a/e. D.w.z ten gunste van de overheid wordt de rechtmatigheid van dicns
tandelen voorondersteld;
<P 197) het 4/ign#j-Verr«<figu/igs-/>ri/izip; ook wel genoemd: Sc/urtz d « /te«7z£«to/ui«. D.w.z. de
•**ijslast ligt bij degene die de bestaande situatie "verstoort";
(P- 205) bewijslastverdeling volgens de redelijkheid en de billijkheid;
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Voor het geval dat de rechtsprekende instantie niet wordt geconfronteerd met een
/ion-//^w^r 5<7uan>, maar daarentegen uit het onderzoek naar de feitelijke omstan-
digheden een overtuiging (i/fterz«/g«/i&) omtrent de waarheid van deze omstandig-
heden verkrijgt, is er, als gezegd, sprake van de waardering van het aanwezige
bewijs (ßewmwMr*//#w/j&).

Met betrekking tot de waardering van het aanwezige bewijsmateriaal vormt
binnen het administratief procesrecht § 108 Vierwa/ru/i^^er/c/iWorJun^ de bewijs-
rechtelijke spil.'"" Ingevolge § 108 VwGO heerst in het administratieve recht
het beginsel van niet-wettelijk vastgelegde waardering van het bewijsmateriaal (d/g
yra> 2tewemw<rt%Mn£). Een feit wordt ingevolge dit beginsel bewezen geacht
indien de rechter voldoende overtuiging (t/terzeugu/i&) verkrijgt dat het gestelde
feit daadwerkelijk is voorgevallen.'"'

In het administratieve bewijs is derhalve vrije bewijskracht (Trae ftetve/.nvurtft-
flK/ig"/*" van de bewijsmiddelen het uitgangspunt.'"' Ook de uitspraken van
een procespartij zijn onderhevig aan de vrije waardering van de rechter.""

Ten aanzien van een enkel bewijsmiddel wordt op dit uitgangspunt een uitzon-
dering gemaakt en is er geen sprake van vrije bewijswaardering. In een zodanig
geval ligt op grond van een wettelijke bepaling de bewijskracht van het middel
vast. In de literatuur wordt in het kader van die wettelijk vastgelegde bewijskracht
gesproken over " "

(p. 217) bcwijslastvcrdcling volgens dc abslracte waarschijnlijkhcid. D.w.z. dc gewone gang van zaken
wordt als rcgcl gcsteld en wordt aangenomen in het geval van een non-Z/gu« 5iriiaft>.
Gezicn Berg's reeds vermelde voorkeur voor bewijslastverdeling op grond van de betrokken materiele
rcchtsregel wekt zijn afwijzing van de zo juist vermelde bewijslastregels geen verbazing.
"*> Par. 108 VwGO luidt: "Dor One/»/ /

'"' Vgl. Berg, p. 71; Redcker/v. Oertzen, p. 563; Ule, p. 270.
"** Vrije bewijswaardering wil zoveel zeggen, dat moet worden afgegaan op de innerlijke overtuigings-
kracht van hetgeen uit het middel blijkt. Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 4.
"" Eyermann/Fröhler, p. 717; Hufen, p. 620; Ulc, p. 144. Ule wijst crop dat ook in het strafproces (§
261 StPO) en in het civielc proces (§ 286 ZPO) de vrije waardering van het bewijs het leidende
beginsel inzake de bewijswaardering is. Vgl. Nierhaus, p. 46.
"" In § 98 VwGO wordt § 453 ZPO van toepassing verklaard in het administratieve proces. Par. 453
ZPO luidt: "Dar Oric/i/ Aar <//> ,4urca£? <fcr Pan« nadi § 286 > « z« würdig«!." Vervolgens luidt 5
286 ZPO: "Das Oric/i/ Ziaf M/J/W B?n3citjich/igi«g </« g«am/OT /n/w/tt d^ ^ ^

wa/tr od^ryBr mc/tt H«Ar zu «uch/CTi s«. f. ;. "Vgl. Kopp, § '0*
VwGO, Rdnr. 4.
"* Eyermann/Fröhler. p. 717; Hufen, p. 620; Kopp, § 108 VwGO, Rdnr. 4; Redeker/v. Oertzen, p
564; Ule, p. 144.
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Zo is bijvoorbeeld de bewijskracht inzake (de echtheid en de inhoud van) akten
wettelijk vastgelegd.'"* Ten aanzien van akten wordt in het Duitse recht op de
algemene regel van vrije bewijswaardering een uitzondering gemaakt en is er
sprake van wettelijk vastgelegd "vo// fiewrö" (§§ 415, 416, 417 en 418 ZPO). Wel
behoort in beginsel tegenbewijs tegen hetgeen door de akte wordt bewezen tot de
mogelijkheid.'*" De bewijskracht van door buitenlandse autoriteiten opgestelde
akten kent geen wettelijke regeling in het Duitse bewijsrecht. Dienaangaande is de
opmerking van Kopp van belang, die stelt: "/iKj/drtdwc/te* d#e7i///c7i£ tMww/tvi
/wte/i grw/ufeä/z//c/i di'eKföe fiiwm&ra/} vv/e <fcutocA?."'"' Als gezegd, kent het
Duitse recht een aantal wettelijke bepalingen aangaande een wettelijk vermoeden
van de echtheid van akten.'"'

6.2.2.7

In paragraaf 6.1 is het begrip flnvmmq/8 reeds genoemd. Het begrip heeft betrek-
king op de vraag in welke mate een feit dient vast te staan, wil kunnen worden
gesteld dat het feit is bewezen. In dezelfde paragraaf is ook opgemerkt dat, vanuit
praktisch oogpunt, in het bewijsrecht l>ew(/z£/t niet een kwestie is van het verwer-
ven van absolute zekerheid. Gebleken is dat ten aanzien van een rechtens relevant
feit het verkrijgen van een bepaalde mate van waarschijnlijkheid voldoende is. Berg
komt tot de gevolgtrekking dat bijna zonder uitzondering de "ßewez.ywM/tf/gw/ig"
gestalte krijgt in de vorm van waarschijnlijkheidsoordelen, veroorzaakt door het feit

'"* Dit op grand van § 415 c.v. ZPO, in § 98 VwGO van toepassing verklaard in het administratief
procesrecht. Zie par. 6.2.
"" Vgl. § 415 Abs. 2 ZPO; § 418 ZPO. Vgl. par. 6.3.1.
"* Kopp, § 98 VwGO, Rdnr. 18. Idem Häußer/Kapinos/Christ, p. 152. Vgl. BVerwG, U. v.
15.07.1986, DÖV 1987, p. 39: "/4itf/äna7scnCTi Ö#WI///C/I«I IMunaV-n Jtomnwn rf/ejWfo itotvirtra/r zu
we deu/scAen Ö#CTJ///C/ICTJ l/r*u/ttfen." Vgl. VG Stuttgart, B. v. 11.04.1991, InfAusIR 1991. p. 224:
over het bewijs van een in Lagos (Nigeria) volgens Nigeriaans (traditioneel) recht (VG Stuttgart:
S/am/nesrec/j/) gesloten huwelijk tussen een Nigeriaan en een Britse. In dcze uitspraak wordt het Duitse
bewijsrecht beinvloed door het recht van de Europese Unie. De vrouw (van Britse nationaliteit) it
namelijk werkzaam in Duitsland en valt derhalve onder het bereik van het Verdrag van Rome uit 1957
(an. 48 EEG-verdrag). Het echtpaar legt als bewijs van het bestaan van hun huwelijk (gelegaliseerde)
Nigeriaanse papieren over. De Duitse autoriteiten achten dit niet voldoende bewijs dat indcrdaad een
huwelijk bestaat (waaraan voor de man verblijfsrecht bij zijn echtgenote is gekoppcld). Het VG oordeelt
echter dat op grand van de EEG-richtlijn nr. 68/360 d.d. 15.10.1968 de autoriteiten verplicht zijn:

7- )_/2r rfj> £Vr«7«ng «>!«• /4«/(»n/Aaü>5er/a«*n« a/i Fa/w7;«ing£/i<5rig£ « Ä Ö /<ngen<5rig«i « n «
Mi7g/i«taaa/.s d w £WG m/r rf/> Vortage «ner von rfer zj«/äm//'^en fl^/iörrf« »Tir«
ats^«/W/;e ß«cn«n/'g«ng verfan^sn, in rfer dar Venva/idicnq^iver/M/m« fcw/ä/i^r irt."
' " § 437 ZPO (£c/i /n«4 /n/änducncr ö#en///c/ifr f//*Mm/CT); § 438 ZPO (£c/if/i«
ö#<w//cner t/ntiw/CTi); § 439 ZPO (Ert/ärwng toer £c/i/n«rf von Pnva/«r*unden); § 440 ZPO (ßeiv«j
* r Ecn/n«d von Priva/urikunden).
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dat geen hogere mate van zekerheid in die gevallen voor handen i s . "* De vraag
waar het vervolgens om gaat, is de vraag naar w61ke bepaalde mate van waar-
schijnlijkheid. Hiermee is de kwestie van de ßewm/nä/J aan de orde gesteld.

De vraag is derhalve wi/fe mate van waarschijnlijkheid dient te worden nage-
streefd. In een enkel geval geeft de tekst van de betreffende wettelijke bepaling
uitsluitsel en is er derhalve geen twijfel mogelijk. Zo geldt bijvoorbeeld inzake
voorlopige voorzieningen dat een lichte mate van waarschijnlijkheid voldoende is
(en wel G/awMa/frrac/Hmg).'"' In de meeste gevallen biedt de aan de orde
zijnde wettelijke regeling echter geen aanwijzing omtrent de gewenste mate van
bewijs.

Uit het in paragraaf 6.1 weergegeven citaat van Eyermann/Fröhler komt naar
voren dat een zodanige mate van waarschijnlijkheid gewenst is, dat twijfel omtrent
de feiten wordt weggenomen. Indien geen sprake is van twijfel bij de rechter kan
worden gesproken over Vb/te t/oerzewgw/ig. Voor het begrip Vb//e
wordt ook wel het begrip S/migftewm gebruikt.'"* Het streven naar Vo/fe
ze«#Mfl# is het uitgangspunt.""

Binnen de literatuur bestaat echter onenigheid over de vraag of in het geval
waarin de wet geen bepaling omtrent de zwaarte van het bewijs bevat, en waarin
ondanks het onderzoek door de rechterlijke instantie en niet als gevolg van eigen
toedoen van de betrokkene(n), geen "o/i 5/c/i£/7te/f grazzende/i Wa/irsc/jem/jcMe/f"
wordt bereikt, maar er wel sprake is van "wftmv/Vge/ufe W2/jrjcA«'n//c/iJte//'\ dit
laatste toch niet voldoende bewijs kan opleveren.'"*

De auteurs die met betrekking tot de bovenstaande voorwaarden een lichtere
BwmTOjS afwijzen, geven wel toe dat in de jurisprudentie ten aanzien van een
aantal rechtsgebieden wel degelijk G/Yzu /̂tq/fouzc/zu/ig (synoniem voor « t e / w -
g^/jrfe WaArjcA«'/i//c/iifc«O'"* voldoende bewijs wordt geacht. E6n van deze
rechtsgebieden is incidenteel van belang voor het vaststellen van het bezit van de
Duitse nationaliteit. Bedoeld rechtsgebied betreft het Vierrr/ete/ie/irecA/.

In paragraaf 4.1.4 zijn over het ßw/ufcyvmnefte/iengeye/z reeds zijdelings enkele
opmerkingen gemaakt. Het ßu/ttteyvmriefte/i£/»ge.ye/z kent het criterium "Voüfcw/«tf-

". Hetzelfde criterium komt voor in het GM*/Z zur /tegi/u/ig von

""Berg. p. 216.
' » ' Zicookpar. 6.1.
'»» Ule. p. 272.
'"'Nierhaus, p. 71.
'"* Eyermann/Fröhlcr, p. 717. menen van wel. Kopp. § 108 VwGO. Rdnr. 18. bestrijdt dit. Nierhaus,
p. 71, is vanzelfsprekend van mening "rfq/J </i> ßfw««w/7nf^n«g«t jrumfadrt/icÄ ««r J tt*
Emttüf/i/i'̂ H/i^ rrrficiVrr Hvn/m dtlr/toi C. j . "
" " Vgl. Eyermann/Fröhler, p. 647; Nierhaus, p. 72.
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f uit 1955.'"* Voor de vaststelling van het bezit van de Duitse
nationaliteit is dit alles in zoverre van belang, dat. indien iemand de Duitse
nationaliteit heeft verworven ingevolge een gedurende de periode 1938-1943
doorgevoerde collectieve naturalisatieregeling (deze regelingen hebben betrekking
gehad op verschillende bevolkingsgroepen, voornamelijk in Oost-Europa) de
desbetreffende persoon wegens de werking van het bovengenoemd Gwefz zwr
/tege/ung von Fragen Jer 5/aaWange/jöngA:«7 de Duitse nationaliteit niet heeft
verloren na afloop van de tweede wereldoorlog, indien hij deze nationaliteit wenst
te behouden en hij "dVuWcAe VoüfcyzMg^ndr/ge" is. In de jurisprudence is uitge-
maakt dat voor het bewijs van de "dea/jc/ie VoüfcszMfldr/gte//" het voldoende is als
dit g/a«6/jq/r wordt gemaakt.""

6.3 Bewijsrecht in administratiefrechtelijke procedures ter zake van de Duitse
nationaliteit

6J.7

Zoals vele administratiefrechtelijke wetten geeft ook het /te/c/w- und
ge/iörigJtevteges'efz niet aan op welke wijze het bezit van de Duitse nationaliteit dient
te worden bewezen.'"* In paragraaf 6.2.1 is er reeds op gewezen dat als uit-
gangspunt in het administratieve proces geldt, dat als bewijsmiddel alle middelen
zijn toegelaten. Het bezit van de Duitse nationaliteit kan derhalve met alle middelen
worden bewezen.'"'

Van overheidswege worden ten behoeve van het bewijs van het verwerven van
de Duitse nationaliteit door naturalisatie of optie dan wel het verliezen ervan door
bijvoorbeeld het doen van afstand, van oudsher bepaalde documenten ßtaattan-
ge/wng&e/toMr&Mnden) verstrekt. De wettelijke basis van deze documenten vormt §
39 RuStAG. In § 39 RuStAG wordt tevens als aparte categorie vermeld de

, d/e zur Ztercne/n/gMng der Stoöteangenör/gA:«/ d/enen." Hierin vindt de

"* Zic tevens par. 4 .1 .1 . BVerwG, U. v. 15.03.1994, DÖV 1994, p. 913 (zie par. 6.3.2.6):
7- J .« / denttc/ier Vcfitreuge/iönger /. 5. d « § / -4fa. / / . SMflegG gew«CTi. D i « e r flfgn/f if/
"W rf«n d « deuttc/iCTi Vbifcyzttge/iöngen in § 6 ßVFG a. F. fezw. § 6 ^fa. 7 BVFG n. F. ü
"" Berg, p. 127; Nierhaus, p. 82-85; Eyermann/Fröhler, p. 717 en 718, achten voor de
itaft« «ZKTwgCTute WaArrc/i«>i/icM«f in plaats van 5(rwji>wflj (synoniem voor Vb/fe
voldoende.
'"* Vgl. de overweging van het LG Stade, B. v. 27.08.1975. IPRspr. 1975, Nr. 110 ter zake van een
adoptieprocedure: "( ,) ^ d a r f « _/wr di« flwrd/igi^ig d^r Af/ndMß/i/uzA/n* d « Atoc/iweir« der
Ä der /ln«e/i/w/iden. We der AfacÄtvew z« ^iAren ir/, iir, JOW«7 rrric/tf/ic/i, im

Äec/i/ «ich/ geregW/." Zie voorts Kanein, p. 24; Schleser, p. 324; Sturm, p. 24.
"* Vgl. Schleser, p. 324.
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zijn wettelijke grondslag."*" De
is een verklaring van en geldt in beginsel als een bewijs van het bezit

van de Duitse nationaliteit. Aangaande dit document is in de literatuur"*' en de
jurisprudentie"** bepaald dat het in beginsel voldoende bewijs levert, maar dat
tegenbewijs mogelijk is."*' Dit alles leidt tot de gevolgtrekking dat een S/aawan-
#eAdr/gJfce/toaw.jrwe/.y, hoewel een (Ma/ufe waarop wellicht § 417 ZPO"** dan
wel zeker"*' § 418 ZPO"** van toepassing is, onder omstandigheden geen
"vo// Ztevvm" hoeft te leveren, maar dit in de meeste gevallen wel zal doen.

Andere documenten waaruit het bezit van de Duitse nationaliteit kan blijken,
betreffen het paspoort en de Per$0/w/aujwe/.s. Ook met betrekking tot deze
documenten is bepaald dat zij weliswaar een aanwijzing omtrent het bezit van de
Duitse nationaliteit kunnen zijn, maar niet meer zijn dan dat.'*" Tegenbewijs is
mogelijk."** Hemberger stelt dat aan de hand van een paspoort of een Pmona/-
öM.vvvm het in de gevallen waarin geen aanleiding bestaat tot twijfel het bezit van
de Duitse nationaliteit "g/aw£/ra/i' zw mac/itn" is. Tegenover de relatieve bewijs-
sterkte van de Pmona/aMswe/s stelt Hemberger de bewijssterkte van de

«/ e//iz/g der

Een ten onrechte uitreiking van 66n van de bovenvermelde documenten heeft
geen constitutieve werking.""

Het begrip "•S/aa/rangf/H'irigJWttaitfM'm* komt uit § 1 ^//gemnne Vwwa/fKngjvoryc/inyr
w S/aattflflgf/wrigJtWttsad»«» (StAUrkVwV). Een zodanig document is het equivalent van de

verklaring van Nederlanderschap. die door Nederlandse gemeenten wordt afgegeven. Ten behoeve van
"Sta/i«<fru/5c/ifn" kent de StAUrkVwV de "Mujwrn ü£*r a7e /tecnttJ/e//ung afr Dfuttcrtw*. Vgl. Kühl,
p. 2; Makarov/v. Mangoldt, § 39 RuStAG, Rdnr. 10.
'"' Eck, StAZ 1992. p. 105; Heckcr, StAZ 1986, p. 339; Meyer, NVwZ 1987, p. 25; Schitzel. p
239.
'** BVerwG, U. v. 21.05.1985, Buchholz 13o § 25 RuStAG Nr. 4; OVG Nordrhein-Westfalen, U. v.
20.12.1988, StAZ 1990, p. 22.
"" Dit is in overeenstemming met de in par. 6.2.2 beschreven algemenc regel.
"** Par. 417 ZPO luidt: "Di> w

"** Kühl, p. 99, die de toepassclijkheid van §§ 417 en 418 ZPO op de
(STAA) bcsprcekt, houdt een slag om dc arm wat de toepasselijkheid van § 417 ZPO betreft. Dit doet
hij op grond van dc overweging: "§ 4/7 ZPO »vdr* au/ rf^n 5T/L4 a/iHwrfiwr, u-̂ nn d r̂ 5T/M ««'
E/iUcAnWunj; im 5/n/if rfi'«?r ß«rimmung mfAiWrr." Kühl werkt dit vcrder niet uit. omdat het naar rijn
mening niet erg relevant is. aangezien § 418 ZPO zonder twijfel (al dan niet: ook) toepasselijk is.
"** Par. 418 ZPO luidt: "dflwi/Wcft* lMn/uf«t. rfi> n'/im anrf̂ r«» afa rf«j in dw §§ 4/5, 4/7
fe««'r/mrt«i /n/ia// Aaivn, ivgrünrfw w//«i B^HVIJ rf^r dann ixzwgfOT TawacnCTi."
"*' Kancin. p. 24; Meyer. NVwZ 1987, p. 25; Sturm, p. 25.
'"• Sturm, p. 24.
'"« Hemberger. StAZ 1994. p. 309. Vgl. Schleser. p. 324.
"" Eck. StAZ 1992. p. 105; Meyer. NVwZ 1987. p. 25. BVerwG. U. v. 14.12.1972. BVerwGE 41.
277 [279]; BayVGH. U. v. 07.12.1983. StAZ 1984, p. 167; BVerwG. U. v. 21.05.1985, Buchboü
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Als gevolg van het feit dat het Duitse nationaliteitsrecht de mogelijkheid van
verwerving van de nationaliteit op grond van een bepaald aantal opeeiwolgende
geboorten in Duitsland niet kent,'"' is het leveren van bewijs van nationaliteits-
bezit door het overleggen van stukken aangaande opeenvolgende geboorten in
Duitsland niet een relevant bewijsmiddel.

Het overleggen van bijvoorbeeld geboorte-akten kan wel dienstig zijn om de
afstamming te bewijzen, maar in het kader van het in het Duitse recht heersende
HAS ftznguuiu stelsel"" is dan tevens noodzakelijk dat komt vast te staan dat de
personen van wie de afstamming is afgeleid de Duitse nationaliteit hebben bezeten.
Dit is het in het nationaliteitsrecht bekende probleem van de "probatio diabolica",
een probleem dat in het Nederlandse nationaliteitsrecht ook is onderkend."" Het
Nederlandse nationaliteitsrecht ontkomt intussen als gevolg van de werking van de
derde-generatieregel aan het tot op vele generaties terug noodzakelijke onderzoek
naar de oorspronkelijke nationaliteitsverwerving en mogelijke verliesgronden door
de opeenvolgende generaties.'"*

Het /ws sa/igwm/s stelsel, zoals dat vanouds voorkomt in het RuStAG, heeft in de
Duitse literatuur ten gevolge van de bovenbeschreven omslachtige bewijsbaarheid
van de verwerving en het bezit van de nationaliteit de nodige kritiek over zieh
afgeroepen. Bijvoorbeeld Kühl stelt dienaangaande: "Der A/ac/iwe/s fcw. rf/e

/f der deMttc/ien SM bedar/ des/uz/ft ö?Aörrf//c/i?r Fürsorge, we// rfaj
/tf «aAezw £o/7jprom//0/o.s"" das i4ö.s/am/?j«rtg.sprM2Jp venv/rA:/-

f, o/ine den Mac/tfe// d/eses Systems, d/e sc/»v/>n'^ £?ewe/.s£arA:e/7 </er dwrc/i
envoröe/zen 5M, dwrcA gesefz//c/ie Vermuta/ige/i oder

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat het vanuit praktisch oogpunt vaak zeer
omslachtig tot ondoenlijk zal zijn om tot vele voorgaande generaties terug te gaan
en van de betrokkenen de verwerving en het mogelijk verlies van de nationaliteit te

13o § 25 RuStAG Nr. 4; OVG Münster, U. v. 10.12.1985, NVwZ 1986, p. 936; BVcrfG, B. v.
21.10.1987, BVerfGE 77, 137 [147]; OVG Nordrhein-Wcstfalen. U. v. 20.12.1988, StAZ 1990, p. 22;
BVerwG, B. v. 20.03.1989, Buchholz 13o § 3 RuStAG Nr. 2.
'"' De Groot, p. 61 en 62; Kühl, p. 15 (i.h.b. voetnoot 1); Weidelener/Hemberger, p. 10.
'** Zie voetnoot 563.
'"' Vgl. Koens, p. 9. Lichter, p. 903, omschrijft probatio diabolica met: Te«/irijtewtj"; ««
<fer prajfcrwc/i /tau/n orfer n«r unzu^ig//'c/i z«
"" An. 3 lid 3 RWN en (oud) art. 2 sub a Wet Ned. 1892. Zie par. 3.3.1 (i.h.b. voetnoot 573).
"" De uitzondering op de regel betreft de vondeling: § 4 RuStAG; het bezit van dc Duitse nationaliteit

d
g p g

wordt verondersteld, tot het moment dat blijkt dat het kind niet via afstamming deze nationaliteit heeft
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onderzoeken."" Ook de wetgever is op een gegeven moment doordrongen ge-
raakt van dit onpraktische effekt van het /us sa/igum/s stelsel. Dit heeft geleid tot
de volgende toegeving op het gebied van de bewijslevering. In de Bondsdag is op 4
juni 1981 uit naam van de regering door de "Par/e/nentarac/ie Staa/sse/tre/är" von
Schoeler het volgende opgemerkt: "f/m rfe/i ScAw/er/gA:«7e/i zw oegegnen, d/e s/cA

ZeZ/ao/äw/en /«r d/e /4o£ö>n/n//nge ^r^^en Aön/ie/t, /ia/ d/e /4roe/ttge-
/i/t^/tm//t/f/fr/>n rf^r ßw/ufes/a/Kfer scnon vor 7aAr^/i oesc7i/o.«en,

es yür d/e F«W/e//wng rfer dewfscnen 5raaWange/iöng^/7 genügen so//, wen/i
/Infragsfe/Zer g/öuonö/r mac/i/, da/ß er oder d<eji/i/ge/i Personen, von denen er

se/ne de«/scne S/aatta/igend'r/gfo/r ao/e/ref, se/r de/n /. 7an«ar 79/4 -d&y /ie(/3r 5e/7
dem /n£ra///re/en des /?e/c/w- «nd 5/aa/sangenöngA:e/wgese/zes- afa dew/sc/ie
Sraa/songe/jönge oenande// worden «/. "'"* Alhoewel de hierboven weergegeven
opmerking in de Bondsdag is gedaan in verband met de wijze van afgifte van
"5/aa/sangenor/gA:e/r5a«swe/se" door de administratie, is het echter aannemelijk dat
de rechter in een administratief proces ter vaststelling van het bezit van de Duitse
nationaliteit door afstamming dezelfde maatstaf zal hanteren.""

Het is niet onbelangrijk om bij het bovenstaande goed voor ogen te houden dat
het gaat om (bewijs van de) verwerving op grond van afstamming van personen
met de Duitse nationaliteit. Aan de orde is derhalve het iws songu/n/s stelsel en de
daaraan inherent onpraktische bewijslevering."*" Aan de omslachtige kant van
deze bewijslevering wil men een tegemoetkoming doen. Dit gebeult door het
afzwakken van de Bewewnw/?. Met als gevolg dat indien het gaat om de verwer-
ving van de Duitse nationaliteit krachtens de rechtsgrond van afstamming, de
verwerving en derhalve het bezit van de Duitse nationaliteit "g/aMWw/r" wordt
gemaakt door de omstandigheid dat iemand altijd is behandeld als van Duitse
nationaliteit. Erkenning van het bezit van de Duitse nationaliteit is alsdan het
gevolg. Evenwel is tegenbewijs niet uitgesloten. Kühl heeft in dat verband aandacht
besteed aan de vraag in hoeverre dient vast te staan dat geen persoon uit de
nationaliteitsrechtelijke "Vor/anre/i)terre" aan een verliesbepaling heeft voldaan

'*" Kühl, p. 15, wijst nog op het volgende: "Di> Pr«/i<flg /ndg/icfttr W/7itf/grii/Kfe $re/// an

ZnV »wr Mra^/rrtM rf« /?«5/XG zunldbrvtcA/, u/«rf m/r/iin awe* <ft> Vfr/Mj/grü/u/f nac/i
gf//fnrff/n St4-/rc/i/ /n ßrtracAf itomwi^n." Vgl. Sturm, p. 24.
'"• BT-Drs 9/556. p. 9. Vgl. Weidelener/Hemberger. p. 15.
'"* Vgl. Hailbronncr/Renncr. p. 140 en 141; Makarov/v. Mangoldt, § 4 RuStAG. Rdnr. 22.
"** Een ander cffekt van het iiu jonguinü stelsel is dat de verwerving van een nationaliteit in wezen los
Staat van een bepaald Staatsterritorium. Vallen in oorsprong normaliter Staatsterritorium en verwerving
iiu ra/ijMinü van de bijbehorende nationaliteit samen. grenswijzigingen kunnen, indien het nationali-
teitsrecht niet mede een wijziging ondergaat. in die samenhang roet in het eten gooien. Refererend aan
hei naar het westen opschuiven van de grens van de Poolse Staat schrijft in 1989 Herrmann-Pfandt. P-
2: "Di> rfwMcA^ 5raaKanjf̂ /i<!>n|fAr«r, rfi> dwrcA GW>«rt erworben tnW, frerilZfli /K>CÄ ca. 50 Prozfl"
rf*r ArH/i>m </«</sc/i«i ß^HwAnrr rfrr </«u/;rA« Osrgri>i«r« ./«nwttt vtwi CW r̂ ««d AVi/S*." Vgl. tevens
Alexy, NJW 1989. p. 2851; Kimminich. p. 734.
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voordat de nationaliteit aan de volgende generatie kon worden "doorgegeven".
Naar deze auteur meent: "/»a/ wcA d« t w r AfacAprü/wig <ter t/«rc/i /4tora/wnM/i#

L4 rf/> G/a«£/w/i7nac/iM/ig z« scA/jejßevi, <&$ *«/ier <//«er Vorjfa/wwi
£rwerft w/u/ We/tergate der SM erne« SM-Vier/usfgrwid vmv/rMdi-

De eerder aangehaalde opmerking van de "Par/eTnenraräc/H» Sfaatofit/Trdr" von
Schoeler dat het bezit van de Duitse nationaliteit op grond van afstamining ook
door middel van langdurige overheidsbehandeling als zodanig kan worden bewezen,
is wel aangehaald ter ondersteuning van de Stelling dat het leveren van het bewijs
van de Duitse nationaliteit mogelijk is door het bezit van staat."" Dit sluit ove-
rigens aan op het gegeven dat in het administratieve proces, waarop in dezen het
nationaliteitsrechtelijke proces geen uitzondering vormt, alle bewijsmiddelen zijn
toegestaan.'*"

Zoals tevens in hoofdstuk 3 is gedaan met betrekking tot de Nederlandse jurispru-
dentie, is ook de bewijsrechtelijk relevante Duitse jurisprudence verdeeld in
beroepen op verwerving van de nationaliteit (categorie A) en in beroepen op
behoud van de nationaliteit (categorie B).
Hieronder volgt een beschrijving van bewijsrechtelijk relevante jurisprudentie. In
het onderstaande worden ter zake van een beroep op verwerving van de Duitse
nationaliteit zes uitspraken besproken en in het kader van een beroep op behoud
van de Duitse nationaliteit vier uitspraken.

6.3.2 /Mrwprw<fe/i/fe arfe^orfe /4: Zteroep op

De verwerving van de Duitse nationaliteit is, vooral in het naaste verleden, niet
beperkt gebleven tot de verwervingsgronden die het /?«c/w- um/

"*' Kühl, p. 15. Op p. 135 omschrijft Kühl dit met "Wn«n vemfln/Wgwi
"* Bleckmann, ZaöRV 1974, p. 325: "D/e /xtfjen/on d'^W/ 50// n«r rfen Abc/iwrn rfer

rf/'e rfurc/i /fMdfcgny a«/
fawn." Vgl. Sturm, p. 24.
"" Bleckmann, ZaöRV 1974, p. 326, benadrukt door te spreken van "<//««
AiAtf" dat possMj/on rf'era/ een bewijsmiddel betreft. Het is derhalve geen verwervingsgrond, maar kan
slechts worden gebruikt als onduidelijkheid bestaat betreffende het voorgevallen zijn van een verwer-
vingsgrond. (Of het ook mogelijk is om door middel van het bezit van Staat te bewijzen dat een
vcrliesgrond niet is voorgevallen, wordt niet door Bleckmann behandeld; zie daarover par. 7.3.1. voor
het Nederlandse recht.) Kan worden vastgesteld dat een verliesgrond zieh heeft gerealiseerd, dan kan,
ondanks het mogelijk jarenlang daarna nog worden behandeld als nationaal, /NOTOT/O/I (/'era/ niet leiden
tot de conclusie dat de nationaliteit is behouden. Zie tevens par. 6.2.1 en par. 6.3.1. Verwerving van
het Nederlanderschap ingevolge bezit van staat is, volgens De Groot, losbl. uitgave Personen- en
Familierecht, art. 19 RWN, aant. 1, niet mogelijk.
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kent.'-** In gelijke mate waarin bij de beschrijving van de Nederland-
se bewijsrechteüjk interessante rechtspraak de nadruk ligt op het bewijsrechtelijke
aspect en niet zozeer op het materieel nationaliteitsrechtelijke aspect van een casus,
wordt bij de bespreking van de Duitse bewijsrechtelijke rechtspraak dezelfde
prioriteit aangehouden. Dit betekent dat op materieel nationaliteitsrechtelijke
aspecten slechts zal worden ingegaan indien dit noodzakelijk is voor een goed
begrip van de casus.

Gezien het beperkte aantal bewijsrechtelijk relevante uitspraken dat ter beschik-
king Staat, heb ik gemeend zowel "ze//i/a/ro7ge" als "/mp//ri£te" vaststellingen te
moeten opnemen. Als gezegd, worden ter zake van een beroep op verwerving zes
uitspraken behandeld. Daarvan zijn twee uitspraken totstandgekomen op grond van
een procedure ex § 43 VwGO.'*" In 66n uitspraak is een samenloop tussen § 42
VwGO (verplichting tot afgifte van een "S/aarsang£/idr/gte/te«/*M/fcte «acA § 9/4Zw.
2 <tes 2.5M/?^G") en § 43 VwGO aan de orde.'** Twee uitspraken betreffen
louter administratiefrechtelijke "/>fl|p//c/ete vasme//mgsprocerfwr«" (§ 42 VwGO):
66n uitspraak daarvan betreft een i4rt/<?c/tfM/Jg.sA;/age van de intrekking van een
Wrm>fwie/iaM.Ywm,"" de andere casus gaat om een Vie/p/Z/c/irwn^/age tot
afgifte van een VmnVöentf/iaMJW/.y'*'*. In het zesde geval blijft het echter on-
duidelijk of het gaat om een "ze//jra/w//^^" dan wel een "/mp/jc/efe" vaststellings-
procedure."**

/ 7PÖ7

Car. i4. uiYspr. /. Ca.m.s'be.scAnyvmg. 2tew<y?()ma7fe/e/i,) van ee/t

In de onderhavige casus"™ stelt de betrokkene de Duitse nationaliteit te hebben
verworven bij zijn geboorte door wettige afstamming van een vader met de Duitse
nationaliteit.'"' De klager is in 1909 in de buurt van Hamburg geboren. Naar hij
stelt, is zijn vader (geboren 1865) voor zijn (klagers) geboorte genaturaliseerd.
Evenwel, de bewijzen met betrekking tot zijn vaders naturalisatie die de klager aan

"** Behalve de vcrwcrvingsgrondcn uit het RuStAG kan het gaan om verwervingsgronden uit 6£n van
de (drie) (?««:<• zur JtegWung von Fragen rfw SMattange/jdngArWf, maar tevens om verwerving
ingcvolge naturalisatie in de (voormalige) DDR op naturalisatiegrondcn die het RuStAG niet kent. Zie
voor dat laatste de in par. 5.4.2 besproken uitspraak van het Bi««/«ve/f<K5Mng5gencÄ/, B. v.
21.10.1987, BVerfGE 77, 137.
"*» BVcrwG. U. v. 10.01.1961. Buchholz 13o § 16 RuStAG Nr. 1 en VG Bremen, U. v. 14.03.1988.
NJW 1989, p. 1377.
"*» BayVGH, U. v. 07.12.1983. StAZ 1984, p. 167.
"*' BVerwG. U. v. 22.08.1979, BVerwGE 58, 259.
" " BVerwG, U. v. 15.03.1994, DÖV 1994, p. 911.
'"» BVerwG, U. v. 06.10.1966. DÖV 1967, p. 93.
'"° BVerwG, U. v. 10.01.1961. Buchholz 13o § 16 RuStAG Nr. 1.
' " ' Dit is een beroep op § 4 RuStAG.
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de administratie heeft overgelegd, zijn naar de mening van de desbetreffende
5/aatta/igeAör/g/:e/te6e/iörae niet toereikend om tot de vaststelling te komen dat de
vader door naturalisatie de Duitse nationaliteit heeft verworven en dat, als gevolg
daarvan, de klager eveneens in het bezit van de Duitse nationaliteit is. Tegen dit
oordeel ageert de klager met het instellen van een Festt/e//w/jg.yA:/a£e. In de twee
feitelijke instanties wordt de klager in het gelijk gesteld. De overheid steh daarop
/tevw/o/j'^ in bij het ßw/u/«v^nva//M/jg5ger/c/j/.

De essentie van de onderhavige zaak is het feit dat van de beweerde naturalisatie
geen onmiddellijk bewijsmiddel (de £/nMrgeru/igSMrÄ:«n</e of een copie daarvan)
aanwezig is. Slechts indirecte bewijsstukken staan ter beschikking. Zo blijkt dat in
een register te Hamburg de vader met zijn gezinsleden wat betreft de nationaliteit te
boek Staat, eerst met de aanduiding "Preußen", naderhand met "De«wc/ie.y /te/c/i".
Hetzelfde register meldt in het jaar 1908 dat ten aanzien van de, toen nog, /?reo/?/-
sc/»e S/atffta/igeAör/g*e/r van klagers vader een Mr/es/ des A'a/.yer//cA Dew/AcAen
Genera/favwMtate zn ßrtis^/ v. 25.5./90S vorge/ege/t Aflf." Voorts blijken zowel
klagers ouders als een broer van de klager in het bezit te zijn gesteld van Duitse
paspoorten.

In zijn uitspraak wijst het BVerwG het beroep van de overheid af. Weliswaar
steh het BVerwG in de uitspraak voorop dat het meest twijfel uitsluitende bewijs
van een naturalisatie wordt verkregen door hetzij het overleggen van de "Ver/ez-

dan wel door "d7e £7n/rag«/igen /« dem F.z>iMrgerMng.y//.yfe/! der
ßeAörde/z". Maar daarmee is volgens het BVerwG zeker niet gezegd

dat zodanige stukken het enige bewijs zouden kunnen vormen. Het betoog wordt
voortgezet met de overweging: "ßez vmf

.so/cAen, öfter rf/e em MzcAwezs dwrcA £zrtftMrgerwrtg.j/z.yfert
werrfen £a/M, «r rfer A/acAwm rfer Ver/e/ÄM/jg rfer 5raaWa/i^e/iör/^)t«Y a«c/i

We/se

Na de bovenvermelde standpuntbepaling inzake welke bewijsmiddelen aanvaardbaar
zijn om een (oude) naturalisatie te bewijzen, stelt het BVerwG: "Oft der Afac/iwew
/«r d/e Vie/7«7utfig der dewWcAe/i 5/aa/5a/i^e//ör/gto7 afa erftracA/ a«z«5eAe/z w/, w/
e/ne Frage der ßewe/jwwrd/gMn^."

Met deze opmerking wijst het BVerwG op een procesrechtelijke beperking in
zijn toetsingsmogelijkheden. De vraag of aan overgelegd bewijsmateriaal de
conclusie kan worden verbunden dat een bepaald feit bewezen is te achten, betreft
namelijk een feitelijk oordeel. De taak van het BVerwG (dat handelt in /tev/MO/i) is
met betrekking tot de ßevve/5w«rdtgMng, dat een feitelijk oordeel inhoudt, beperkt.
Slechts in het geval dat de uitkomst van de 5ewe/5würd/gM/i^ tegen regels van

™Zie par. 4.2.2.
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ervaring of logica indruist, heeft het BVerwG ruimte voor de vernietiging van de
uitspraak in feitelijke instantie.
Het BVerwG acht echter "d/e t/öerzewgu/ig"" des Genc/j/5 f. ;, dqß der
Afac/iwew rfer Ver/e/nw/i£ <fer pre«/?/.yc/ie/J S/aatta/ige/ior/gifce// a« den Vater des £/.
a/5 er^racn/ a/izitfe/ie/j w/" niet in strijd met regels van ervaring of logica. Aan-
gaande het uit Brüssel afkomstige "Mr/«/" stelt het BVerwG: "Wenn
£/wu/a/u/ vom fter«/«/j#.yger/c/j/ a/s //id/z aa/wr verwe«^^/ woraV/i w/, da/8
Vater a"« A"/. *fte prew/Jwc/ie S/aawangenor/gifce// oere/W /rwner ver/Zenen worden
«/, JO w/der$pr/c/j/ <//es weder Er/a/irHfl£.y.sa7ze/i «oc/i rfe/i DenA:g«e/zen." Ook het
ten faveure van klagers Stelling aangemerkte bezit van Duitse paspoorten door
klagers naaste familieleden houdt naar het oordeel van het BVerwG stand. Het
eindoordeel van het BVerwG luidt dan ook: "Ifater

z« oea«j/am/en, da/8 aaj
an de« Vater dw /T/. and

AT/,

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft Schleser opgemerkt: "D/e 7a/5ac/ie d «
£ami a/j env/we/i a/i^e/iom/ne« wera"en, wenn s/e /nz/te/j anderer

ftedeM/sa/ner C/n/er/a^en g/aMÖna/i' gemacn/ w/.
f. j . ßei/n Fen/en zwez/e/j/raer Mic/ivvewe /w7^ d"/e G/awona/i'mac/iung we/fer.

Perrona/pap/ere, /?e«e/»äJ5e M/U/
/, I/I rfenen aVis 7a/^ej/ankymer/t7na/

O'er 5/aaWange/iör/gA:ei7 emge/ragen w/."'"* ,
Zowel met betrekking tot de bewijsmiddelen als met betrekking tot de minimaal

gewenste bewijssterkte (Bewe/sma/J) doet Schleser hiermee een uitspraak. In
navolging van het BVerwG stelt Schleser dat andere nationaliteitsrechtelijke
relevante bewijzen (documenten) ook als bewijsmiddel voor een naturalisatie
kunnen worden gebruikt. Dit is een uitkomst die volledig strookt met het gegeven
dat in het Verww//u/ig.yrec/j/ alle bewijsmiddelen zijn toegelaten (par. 6.2.1), dus
ook in het nationaliteitrecht (par. 6.3.1). Voorts doet Schleser met betrekking tot
de ßewew/na/? de uitspraak dat G/aa&na/frnac/iMrtg voldoende is.

Omtrent de bewijslastverdeling kan uit de onderhavige casus geen oordeel
worden gevormd. Dit is het gevolg van het feit dat i.e. geen sprake is van een mwi-
//a«e/ „v/rwar/e. In feitelijke instantie is immers sprake van ßewetjwürd/^w/ig. Het
BVerwG stelt in deze zaak duidelijk dat de beoordeling over de verwerving van de

"™ Cf. § 108 VwGO, dat luidt: "
rf« VfrfaÄrfns f̂HwnriCTCT iWz«ugu/i£." Zic par. 6.2.2.
'"« Schleser, p. 324 en 325.
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Duitse nationaliteit op grond van de overgelegde bewijsstukken een kwestie van
betreft. . . . . . .

tf.J.2.2

C3a/. /4. u

Na afloop van de tweede wereldoorlog is in alle hevigheid de problematiek
losgebarsten inzake het wel of niet bezitten van de Duitse nationaliteit door
personen die de Duitse nationaliteit hadden verworven op grond van de gedurende
die oorlog collectief doorgevoerde naturalisaties in de door Duitsland bezette
gebieden.'"' Ook de onderhavige casus'"' is een gevolg van een regeling tot
collectieve naturalisatie.'^

Het gebied waaruit de betrokkene in deze casus afkomstig is, wordt in het Duits
aangeduid met Untersteiermark, een gebied dat ligt ten zuiden van Oostenrijk in het
huidige Slovenie.'"*

Van de uitspraak zijn slechts de rechtsoverwegingen gepubliceerd, zodat over de
feiten niet veel kan worden weergegeven. Met name kan niets worden gezegd over
de aanleiding voor de betrokkene om over het bezit van de Duitse nationaliteit een
rechterlijke procedure aanhangig te maken. In de uitspraak wordt wel duidelijk dat
de betrokkene ingevolge het BVFG is erkend als F/äcM/ng.

In ieder geval is het zonder twijfel dat de betrokkene in 1941 de Duitse nationali-
teit heeft verworven op grond van een regeling tot collectieve naturalisatie.'"'
Op grond van de betreffende regeling uit 1941 kon men ofwel de Duitse nationali-
teit zonder meer verwerven ofwel deze nationaliteit "aw/ W/derrw/" verwerven. De
verwerving "ÖM/ WWe/vw/" betekende dat het voor de toenmalige autoriteiten
mogelijk was om de verwerving van de Duitse nationaliteit in een concreet geval te
herroepen, derhalve ongedaan te maken. In de regeling wordt daarvoor een termijn
van tien jaar uitgetrokken. Als gevolg van de ineenstorting van het regime behoeft

"* In zijn U. v. 25.11.1965, DÖV 1966, p. 241, spreckt het BVcnvG zclfs over: "D«> Trämmer/W-
<fcr', <ft> «flcA 7945 a«/rfem Gebto rf« 5toattartgtorigifc«ttrec/i/2MrüdfcgeW/efcCTi wid, f. J."
'"' BVerwG, U. v. 06.10.1966, DÖV 1967, p. 93.
"" In het bijzonder in Oost-Europcse gebieden is als gevolg van collectieve naturalisatie de Duitse
nationaliteit verworven. Het betrof naturalisaties van rechtswege. Denk onder meer aan de situatie van
Oostenrijk in 1938. En het Sudetenland, waarvoor het Duitse nationaliteitsrecht is gaan gelden (voor
bepaalde bevolkingsgroepen) op 12.02.1939, met terugwerkende kracht tot 10.10.1938 (Lichter, p.
229).
'"* Tot voor kort Noord-Joegoslavie.
"" Dit betreft de " Vtrordmtfî  M*er rf«j Enverb rf^r 5/aa/jan^eAdngte7 /n «ten

:, ATäm;«z5 und ^Trai/is vow 7 4 . 7 0 / 9 4 7 . De betreffende regeling is volledig afgedrukt
j Lichter, p. 335-344. Over deze regeling: Hailbronner/Renner, p. 14 en 15.
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voor de periode na 08.05.1945 echter nimmer te worden onderzocht of een
zodanige herroeping aan de orde is.

De betrokkene is in 1941 "aw/ W/V/era*/" genaturaliseerd. Een herroeping heeft
zieh niet voorgedaan. Desalniettemin leiden deze twee gegevens nog niet zonder
meer tot de vaststelling dat de betrokkene in het bezit van de Duitse nationaliteit is.
Voor de door de klager gewenste vaststelling van zijn Duitse nationaliteit speelt
tevens na-oorlogse (West)-Duitse regelgeving een rol. Daarbij gaat het om de reeds
in paragraaf 4.1.1 vermelde "Gesefze zwr /tege/K/ig vo/i Fra^^/i rfer S7aawa/z-
#eA<Jr/£A:«f" die, ter regeling van de rechtsgevolgen van de collectieve natural isa-
ties, in de jaren vijftig tot stand zijn gekomen. Op de klager is van toepassing § 1
Abs. 1 Buchst, e StARegG. "*>

Cruciaal in de desbetreffende Paragrap/i zijn de openingswoorden waarin wordt
verwezen naar het begrip "V/eutec/ier Vo&yzMgtf/iör/ger". Het begrip "^wwc/ier
V«Afc.9ZM#£/i0n'ger", in het leven geroepen in 1939 door de toenmalige minister van
binnenlandse zaken,"" is in voorafgaande paragrafen al eerder aan de orde
gekomen. Hetzelfde begrip vindt namelijk eveneens toepassing in Artikel 116

en in het Gase/z wtor <#e /irtge/egenÄez/en <ter Vie/tr/etene/i K/U/
it 1953.""

Ook binnen nationaliteitsrechtelijke context vindt de begripsinvulling van
'W^wWc/ier VWfcjzwge/»dV/#er" plaats aan de hand van de definitie die wordt gegeven
in § 6 BVFG. Aangaande het begrip "<fewtec/ier Vo/fazwge/idriger" kan worden
gesteld dat het in de loop van de tijd tot veel jurisprudence heeft geleid."" Ook
de onderhavige casus draait om dat begrip.

Par. 1 Abs. 1 Buchst, c StARegG: "D»> <fru«rÄ«» Vofczugendrigtfn, d«i«i d/>
au/ Grund /o/gwiaVr ß«rt>wnun^en tvr/itnm worden «/: f j , e) Verordnung üter d«i

Ernrrfe rf^r d^uttcAfn SraattangWidrigJta'f in Gfftjrtfn d r̂ l//«/fryf«>rmarlt, Afärrtf«» und /Tra/ftr vom
/4. Oifc/ofcw 794/, f ), sind naeft M<̂ âZ>« dfr j^nfln /̂̂ n ß«//mmwng«i d^uttc/if Aaa/jan^enöri-

« 5« d^nn. dfljS 5J> d/> deu/^c/if Sraa/san^f/iörigit«7 duren aujdrüdt/ic/M' £rWäru/ig
nafew od^r noen auwcn/ag«i." De verlclaring tot afstand van de Duitse nationaliteit is

ingevolge § 5 StARegG mogelijk geweest tot 26.02.1956.
"*' Hailbronner/Rcnner. p. 385. De begripsbepaling van "d«<ttcnw Vo/Jtyzu^ /̂iörig r̂" luidt sindsdien
(Lichter, p. 205): "DfuttcAer Vottszugfnörigsr «f, HTr 5i'cn ^to« air XngWuürigw d « </«tffc/iffl Vott«

so/irm d i « « Brt^nn/n« duren fr«ft>wn/f rattacnwi, w> 5pracAr £rz/>Äung, Afu/rur usw.,

"** En wcl in § 6 BVFG: "D«*«cAw Vo/ta:u^fn(5rigfr im 5inn* di«M Ge^fz« iy/. nvr «c/i in
//«'ma/ zum drutten« Vottsmm iv*ann/ na/, jq/irrn d i n « ßrt«wi/n« dunen ftfj/imm/^ M r̂fcma/f tw>
/Mwfammung. 5pracn^. Er;»>nung. ATu/fur i>̂ 5fd/î f WIR/." Van de definitie uit 1939 (zie de voorafgaan-
de voetncx>t) wijkt dit slcchts in zoverre af dat "in 5«n^r W«>na/" en "^fofammung" zijn tocgevoegd.
Vgl. par. 4.I.4.
"" AI gaat het daarbij voomamelijk om jurisprudentie in het kader van het BVFG, en derhalve om de
vaststelling van de status van V>rrrietoif en/of bet uitreiken van een "Vlpfrneft«i««iitfHw". De kwestie
van de druttrn« Vottizugn<5ngJt«7 speelt ook wel in nationaliteitsrechtelijke procedures, maar in relatief
mindere mate.
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fe/i in A« Dwiat

Om te voldoen aan de na-oorlogse regelgeving en om de verwerving van de
Duitse nationaliteit te kunnen laten vasistellen, dient de klager derhalve te kunnen
worden aangemerkt als "rfe«wcAer Vo&yzMgendriger". Ter ondersteuning van zijn
Stelling dat hij aan dat vereiste voldoet, heeft de klager in de procedure voor het
ßayemcne Vervwa///ng.ygerzcn/.yn0/drie argumenten aangevoerd. Zo heeft hij gesteld
lid te zijn geweest van de "5/«mc/ien //«/na/fcu/ttT, dat hij tijdens de Duitse
bezetting door de bezettingsmacht is behandeld als Duitser en dat zyn moeder
"Vo/fcKfeKttc/ie" is geweest. >

Dienaangaande stelt het BVerwG: "Das fcznn, mw/9 a£er n/c/tf m yedem
Da n/cnr aus^«c/i/owen wf, daö d/e Wiürd/'gMng d/eses

des AT/, aus/a///, uwm d/e AmomcA^/i Gege£en/ie/fen
VWfcsgruppe m der Ch/eryre/ernia/vt and d/e persdn//cnen Vir/id/f/füre
^rücity/c/jr/^r werrfen, >v/rd das BerGer. den &c/iver/ia/r noc/wwiy «n/er den
darge/egren Ge5/c/i/5p«nJt/e/i"^prä/en

Bij het indelen van deze casus is het een lastig punt gebleken om te bepalen of het
i.e. nu betreft een beroep op verwerving dan wel een beroep op behoud van de
Duitse nationaliteit. Voor beide is wat te zeggen. Uiteindelijk heb ik gekozen voor
de indeling bij de categorie van beroep op verwerven van de nationaliteit, omdat in
de casus ter beoordeling Staat een voorwaarde die de wetgever noodzakelijk heeft
geacht voor de verwerving van de Duitse nationaliteit.

Door Häußer/Kapinos/Christ wordt een groot aantal rechterlijke uitspraken
genoemd die een oordeel inhouden over de vraag of bepaalde concrete omstandig-
heden een "ßeitenn/nw zwm deutecnen Vo/to/um" hebben betekend."" Daaronder
is ook een uitspraak van het VGH Baden-Württemberg uit 1979 waarin het
lidmaatschap van de "Sre/r/scnen He/marö«nd" is gewaardeerd als positief bewijs
voor het feit van "Beitennrnw zwm dewwcnen Vo/fcy/Mm"."*'

Het BVerwG doet de zaak niet zelf af, maar verwijst terug en stelt dat op
feitelijk niveau nog de Bewe/swurd/gMng van de door de kJager gestelde feiten dient
plaats te vinden. Op grond van het onderhavige geval kunnen omtrent de ßewe/s-
ma/? of de bewijslastverdeling geen conclusies worden getrokken. Dit laatste is het
gevolg van het feit dat er in feitelijke instantie geen sprake is van een non-//<7wef

rie, maar dat er sprake is van

"" De feitelijke instantie heeft voor de toetsing van het moment waarop de betrokkene zijn "
zum <feu/5c/iin Vo/Jb/u/n" dient te hebben gedaan een ander moment aangehouden dan het BVerwG
voorstaat. Op grond daarvan alleen al kon de uitspraak van het BayVGH niet in stand blijven.
' * Häußer/Kapinos/Christ, p. 90 en 91.
' * Zie ook BVerwG, U. v. 24.02.1966, DÖV 1966, p. 241.
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tf.J.Zi TiFerwG 22 awgiüfitf 7979

Caf. /I. u/tipr. ///. CayMJ0esc/ir//v//ig. Gee« fcez/7 vwi de Da/We /la/jo/ia/ite/r op
gro/id va/j Ae/ verrroM>ve/is6e£/>ue/.

In de onderhavige casus"" gaat het evenals in de voorafgaande casus om een uit
Untersteiermark afkomstige man, die in 1941 op grond van dezelfde collectieve
naturalisatieregeling"** de Duitse nationaliteit verwerft. Geboren in 1930, ver-
blijft de betrokkene tot 1957 in Joegoslavie, en vertrekt hij in dat jaar naar
Oostenrijk en daarna naar Canada. Vanuit dat laatste land reist de betrokkene in
1960 naar het toenmalige West-Duitsland. Daar wordt hem een bewijs van het bezit
van de Duitse nationaliteit uitgereikt en mede een Ver/r/efcene/iaujwew.

In 1975 wordt van overheidswege getwijfeld aan de juistheid van het oordeel
over het bezit van de Duitse nationaliteit door de betrokkene. Dit leidt tot intrek-
king van de Ver/r/eoeflemiWJH'e/.y en het aanspannen door de betrokkene van een
/4/j/?c7?rwrtj?.flfc/ö£tf legen de intrekking. Tijdens deze /4n/ecA/M/zg.yA:/age inzake de
intrekking van de Verfrie&erte/iflWJH'm gaat de zaak echter om de vraag of de
betrokkene nu wel of niet in het bezit is van de Duitse nationaliteit.

In feitelijke instantie heeft de klager succes. Het Verwa/tang$ger/cA/.sAo/ te
München is namelijk van oordeel dat: "(.....,), den w rf/w^r ft/cAru/ig oesreAenden
Zwe//e//i fawi/ne Jfce//i JO grojß« Gew/cA/ zw, dd/3 day Ver/rai/ert des ÄTögers aw/den
Erwero

De overheid kan zieh niet vinden in deze uitspraak en stelt /tevw/ort"*' in bij
het ßM/ttfasverwa/fM/igsger/cA/. Het BVerwG schaart zieh aan de kant van de
overheid en oordeelt als volgt. Primair stelt het dat de klager slechts in het bezit
van de Duitse nationaliteit kan zijn, "(• ). vve/w er <//> fr/orrfernme //i § 7
/Ifo. 7 ßwc/wr. <? 5M/{^G «/^//r.""* Daarop vervolgt het BverwG met de
uiterst interessante rechtsoverweging: "Der Venva//«n^5g?r/c/iW/jo/ Aar <//> £/i/-

rf/'wer Frage «mgangen m/7 der Tfrwdgwng, der £/äger 5« at« Grä/iden

"" BVerwG. U. v. 22.08.1979. BVcrwGE 58. 259.
" " Het gaat om de " Wronftiung ö ^ r rf« frw^rt» rffr 5f<w/5a/i^f>iöngitrt7 in <fcn fc^wrtn G«Wrt«i rfw
t/n(fryf«>mw/*. toS/7i/«i «n<f Afrai>w m / < / 0 . / 9 4 / " . Over deze maatrcgcl: Hailbronner/Renner. p.
14 en 15. De betreffende maatregel is volledig afgedrukt bij Lichter, p. 335-344.
" " Zie par. 4 .2 .2.
" " Par. l Abs. 1 Buchst, e StAgRegG: "Di> rf«/jcAM Vofltsr«^fAdng«i, <fm«
^Wiön'̂ Är«f <iu/ Grw/irf/o/^^nrffr fiMrimmu/i^m »rr//>h« Hvn/m irf: f. ). ^
Ernrrfr rf^r <fru/sc/i«i S/aa/5a/i^^A<5n,j/t«7 in G<>fci>f«i dfr l/n/?rrf«>n7wnt, ATäm/CTW iwuf ATrai'/ir

orf^r nwn aitfjrn/agwi." De verklaring tot afstand van de Duitse nationaliteit is
ingcvolge § 5 StARegG mogclijk geweest tot 26.02.1956.
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Vierr/-au /̂ts5cA«/ze5 afr aeuwc/ier Staatta/igi/uSr/ger a/tzusi/ie/i. Diese

Het BVerwG sluit de uitspraak af met de ovenveging: "D/V /?/zr//cA
ft/o/fc /4n/ia/ime des ^/ä^eri WHO" rfer fte/e/7/gfe/i ße/iör</e«, er

5« « gegeftevje7i/a/£s ftere/w am 27. Afdrz 7957""
, «/ teme Grwn^/age yur rf/> 7fnvägw/ig von Wrrrawenj^c/iMrz. 5/V itön/i/e ft«

er/a/igen. Für rf/> Fra^e, oft rfer
w/, wr «e rec/i///c/i eftmso o/i/jf ßf/ang w/e

von /A ft// ^ /

rrä'^r rf/V TfrwögM/igen rf« Vienva/rungsg^r/c/iwAo/i öfter
g m 7f/>zft//cA: a«/ j«>ie rfe«/5cAe Sraatta/ige/idr/gte// aas

f/r/e//

Hoewel met betrekking tot het bewijsrecht de onderhavige casus weinig tot niets
oplevert, heb ik desondanks besloten de uitspraak op te nemen aangezien het een
(tweede)'^ uitspraak van het BVerwG betreft waaruit duidelijk wordt dat ver-
werving van de Duitse nationaliteit op grond van vertrouwen niet mogelijk is.

ö. J.2.4 Äa^KG// 7 aecem&er 79S5

Car. X. u/ftpr. 7V. CayajftejcAnyvrng. Venverv/ng door op/ie, «a eerder ver/i« van

De klager die zieh in deze zaak"" tot het BayerwcAe
heeft gewend ten einde een oordeel te verkrijgen over het bezit van de Duitse
nationaliteit is in 1909 geboren in Oostenrijk. Bij zijn geboorte verwierf de klager
de Oostenrijkse nationaliteit. De klager vestigt zieh in 1936 in Duitsland. Door
middel van collectieve naturalisatie verwerft de klager in 1938 de Duitse nationali-
teit.'^ De klager behoudt zijn woonplaats in Duitsland, en krijgt in 1952 en
1957 een Per.sona/aMJwm uitgereikt.

"" Als peildatum geldt het moment van vertrek uit Joegoslavig, de procedure gaat immers om de
intrekking van een VmrietenCTUJUjwm. Dan geldt het moment van vertrek uit het verdrijvingsgebied.
' * Zie ook par. 6.3.3.2.
' * BayVGH. U. v. 07.12.1983, StAZ 1984, p. 167.
"" Op grond van de "VerordnMn̂  tt*?r die d«<ttcte 5/aa«awgeAön'gte7 «>n Lowfe Öyterr«cA vom
i.7.79J8." De volledige Verordnung is opgenomen bij Lichter, p. 221-225. Vgl. Hailbronner/Renner,
p. 12.

349



Inzake het bezit van de Duitse nationaliteit door de klager ontstaan in 1961
Problemen. Blijkens de uitspraak is de klager niet goed op de hoogte geweest met
het feit van de totstandkoming in 1956 van het Zwezfe Geserz zur /tege/wig von
Fro#e/J rf^r ,S/aa/.yartge/jdr/g£eJ/. Kern van deze regeling is dat de Duitse nationali-
teit van Oostenrijkers die in 1938 collectief zijn genaturaliseerd vervalt met
terugwerkende kracht tot 27.04.1945."" Ten behoeve van degenen die sinds
1945 in Duitsland zijn gevestigd (gebleven), is de mogelijkheid tot herkrijging van
de Duitse nationaliteit door middel van het uitbrengen van een optie opgenomen.
Wordt de optie uitgebracht dan bezit de betrokkene fictief vanaf 27.04.1945 weer
de Duitse nationaliteit. De betrokkenen, waaronder de klager i.e., hebben vanaf
24.05.1956 tot 30.06.1957 de gelegenheid gehad om de betreffende optie af te
leggen.

Als gezegd, de klager is niet goed op de hoogte geweest van de wettelijke regeling
en al evenmin van het feit dat hij van rechtswege de Duitse nationaliteit heeft
verloren en dat hij voor het herkrijgen van zijn Duitse nationaliteit een optie heeft
kunnen afleggen. Wei heeft de klager over zijn nationaliteit nog in 1956 met de
burgemeester van zijn woonplaats een gesprek gevoerd. Door een publikatie
geattendeerd, wilde de klager bij de gemeente een verklaring ondertekenen dat hij
de Duitse nationaliteit wilde behouden. In de uitspraak wordt dienaangaande
opgemerkt door het BayVGH: "Zw rf/eser f/nterscAr//? fca/n es n/c/tf, we/7 der
flwrgermmter dem tf/dger erfc/drre, er ftrauc/ie das «/c/i/, er je/ y'a Dew/scAer «nd
/ia£e e/nen de«WcAe/i /4«5vvew."

De optie wordt derhalve niet gedaan, maar evengoed verkrijgt de klager op
13.11.1957 zonder problemen een verlenging van zijn Perswitf/aMjwe/s.

Desalniettemin verkeert de klager in het begin van de jaren zestig wederom in
nationaliteitsonzekerheid. Hij probeert in 1961 alsnog de optie af te leggen, vraagt
tevens een verblijfsvergunning aan en in 1962 dient hij een aanvraag tot verlening
van de Duitse nationaliteit aan. Deze aanvraag wordt na vier jaar van overheidswe-
ge als vervallen beschouwd, aangezien de klager "ans perrön/zc/ie Gründen
er/order//c7ie f/mer/age« /i/c/i/ fteigeftracAr Aatfe." In 1972 valt het besluit de klager
uit te zetten (naar Oostenrijk). In 1976 krijgt de klager toestemming tot verblijf in
Duitsland en enige jaren later verzoekt de klager de lokale overheid om vaststelling
van zijn Duitse nationaliteit en om de afgifte van een Sraa/sa/!ge/id'r»gJte/f5attyH'ew.
Beide worden geweigerd.

In de gerechtelijke procedure die de betrokkene daarop aanhangig maakt, stelt
het Bayer/sdie Vmtw/rM/ypgericAwAo/ vast dat de betrokkene in het bezit is van de
Duitse nationaliteit. Dit wordt in belangrijke mate gebaseerd op de gebeurtenis in
1956, toen de klager een verklaring inzake zijn Duitse nationaliteit wilde afleggen,

"* Oostenrijk heeft al in juli 1945 naüonalitcitsrechtdijkc bcpalingen getroffen. Zic De Groot, p.
Hailbronner/Renner, p. 460.
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in Art Duus? nariomi/tffiurecft/

inaar dit op grond van het gesprek met de burgemeester niet heeft gedaan. Ten
aanzien hiervan stelt het BayVGH: "Day zwr Oberzewgwng ata Senate mvi>«7i«'

/m 7a/ire 7956 z«^r, aVi/? der /T/ä^er wn <ter ProWe/na//eit j^/n^r
w/u/ o'er g/wuiyä/z/jcnen A/ortve/u/ig/te/r, e/ne 0prjon5er*/ä>Mng

wu/ö/e. 5e/>î n W/7/en, Dewtecner zw Me/ften, /ia/ er in rfiew Bespre-
/tundge/an, wenn a«c/i n/cA/ .ycnr//i7/cn /i/></^rg^/^r."

Echter, met deze overweging is de zaak nog niet rond. Het feit dat in 1956 (dus
binnen de termijn waarin kon worden geopteerd) wel de wil tot het bezit van de
Duitse nationaliteit is geuit, maar dat deze wilsverklaring niet schriftelijk 6n bij de
juiste ambtenaar is gedaan, veroorzaakt dat er in beginsel geen sprake is van een
rechtsgeldige optie. Von Mangoldt, die een annotatie bij deze casus heeft geschre-
ven, wijst erop dat voor herkrijging van de Duitse nationaliteit op grond van het
Zvm'/e Gerc/z zwr /f^?/«/ig vo« Fragen dVr 5/aa/5an^?/jön)?A:<'/r door Optanten
voldaan moest worden aan een aantal vereisten. De wilsverklaring (

diende "m öJö^n///cA fteg/awZ>jgr?r Form ofer zw Pro/oito//
«5rä«^/ge« F/n^ürgeru/ig^e/jörf/e" te worden afgegeven.'"* Aan deze

vereisten voldoet de klager niet.
Maar daar weet het BayVGH een mouw aan te passen. Het BayVGH overweegt:

"Z)/e 5c/iri^//c/ie Fix/er««g er/o/g/e w 7aAr rfara«/ /m Äa/imen dw i4nrrag5 aw/
Vier/ängerwng rf« ß«nrfe5/7erjona/aM5Tvmw, c/er nwr Dewftc/ie/i aw^gw^/// vv/rrf; m

/Infrag w rf/e 5/aaWa/ig?/jör/gA:e/7 anzageöen. /IM/ rfer GrM«rf/age
" ^ im /In/rag des ^T/äge« n/cAr «wr

Ten gunste van de klager leiden de bovenstaande gegevens het BayVGH tot de
volgende slotsom: "MzcA a//«fem wurrfe ö«r«'W t>w Atovem/?er 7957 eme w/rfcyo/n^
Opfto/werAr/ärMng aZ?gegeöe/i, f. ;."

Het vastleggen door het BayVGH van het optiemoment op een moment in
november 1957 betekent dat de optie eigenlijk niet is afgelegd binnen de reguliere
termijn die immers tot 30.06.1957 liep. Nu kent het Zwe/te Geyefz z«r Ttege/u/ig
von Fragen o'er Staateangenör/gte// een regeling'*'* voor het opteren na afloop
van de reguliere termijn wegens het buiten eigen schuld niet op tijd hebben kunnen
opteren. Deze termijnverlenging grijpt het BayVGH aan om tot een binnen een
optietermijn vallende optie te komen. Derhalve stelt het BayVGH: "(• >)
der Ä7äger /n Getfa/f o'er /In/rags aw/ Vier/angerwng
Jffi /vbvernier 7957 /nnerna/Z) o'er vom Geye/zgeber e/ngerä«m/en
recn/ e/ne W/erfererwertoerik/ärung fOpr/onj

"*StAZ 1984, p. 169, p
Bedoeld wordt het gesprek een jaar eerder met de burgemeester.
Par. 9 2StARegG i.V.m. § 19 StARegG.
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/lan/e)ten/ng. *• ' ; ; ?- <;

AI is de verwerving niet volgens de letter verlopen, er is volgens het BayVGH
desalniettemin sprake van nationaliteilsverwerving. Hoewel met enig kunst en
vliegwerk beschouwt het BayVGH de hele gang van zaken toch als het totstandko-
men van een rechtsgeldige optie.

Het BayVGH bevindt zieh duidelijk niet in een non-//owe/ s/rwa//e, zodat i.e.
over de bewijslastverdeling geen opmerking kan worden gemaakt. Het BayVGH
gaat ervan uit dat de feiten voldoende vaststaan (Day zwr i/&erze«^«ng"" de$
5ena/5 env/wene Gespräc/i /m 7a/ire 7956) en het BayVGH overweegt in de
uitspraak tevens "/1MC/I o/ine Vor//e^en der /n der Zw/scAenze//
t/n/er/agen üoer d/e /l/irra^/e//«n^ ika/w /etfgej/e/// werden, daj3 der
/•Mrt#.v««rraj(> zur Mederscnrzyfr e/>ier ßenörde a£#egeftert worden w?." Hierbij baseert
het BayVGH zieh op een wettelijke regeling, die inhoudt dat een verlenging van
een Percona/jtfitfwetf slechts mogelijk is door daarvoor een aanvraag tot de
overheid te richten.

Uit de annotatie van Von Mangoldt blijkt dat de klager in zoverre het geluk heeft
gehad dat de verlenging van zijn Per\ona/auywe/5 geschiedde bij dezelfde ambtelij-
ke dienst als waar over de Duitse nationaliteit wordt geoordeeld. Von Mangoldt
schrijft desbetreffend: "D/e staateangertdrig/te/Wrec/tf//c/ie L/rera/«r s/e//f de /̂w/ft
fte/ /afec/ier /;e/jö>d//c/ier ße/enr«/i^ a/i (/rjacAe der frarversäK/mtfig dara«/aZ>, oft
e/ne z«.srä>id/#e ße/iörde oder wen/gjre/w eme Sfaawa/ige/idr/gfcejtepe/zörde genan-
de/r Aa«e. Denn « «r dem Äawucnenden ^ewö7i//cn z«zwm«fen, «cn fte/ der
onj?e\procnene/i ßenörde dwren Frage ZM vergeww^em, oo d/e^e ^ i
dei anjfe/ie7jden 5acAZ?ere/c/w «Z?erna«pr zu^ränd/g wnd da/nif n/nre/c/iend
/en/ wf. Der Bürgermeister e/ner itrewangenöngen Geme/nde «/ yedoc/i /n Bayern
n/c/ir 5maWangenör/gA:eJMoenörde, wnd er wr e^ a«c/i dama/5 n/c/ir gewesen. /Inde«

es fte/m LandraWam/, das m/7 der ,4M«/e//Mng «nd Ver/ängerwng des Perso-
des AT/ägers öe/a/fr worden war; d/eses war «nd «/ 5/aa/5a/igenör/g-

Ace/Wtenörde, z«s/dnd/g dama/s /re/7/c/i nur _^/r d/e £r/e//«ng von C. )

"** Cf. § 108 VwGO. dat luidt: "Das G^nc/u «i/sc/t«drt nach j«'«*r^«>n, <u«
rf« Vf̂ /hArifnj ^^Mwnnw^n t)?vrr«^Mng." Zie par. 6.2.2.
'«* v. Mangoldt. SlAZ 1984, p. 169.
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Co/. i4. K/ftpr. V. CamstescAn/vmg. ßew//5 van
en van dew/sc/ie

In de onderhavige casus'*" gokt de betrokkene op twee paarden door in rechte te
willen zien vastgesteld dat hij "De«WcA*r wn S/Vi/i* rf« Grw/ufgMf/z«" is. De
klager doet namelijk een beroep op Artikel 116 Abs. 1 Gru/u/#«e/z.'*" Dit bete-
kent dat de Stelling van de klager luidt dat hij ofwel in het bezit is van de Duitse
nationaliteit en zo niet, dat hij dan toch "vmriefcener <teutec/»e Vo/tozwgeAorigtejr"
is.

De klager is afkomstig uit Polen en geboren in 1942. Het beroep op het bezit
van de Duitse nationaliteit stoelt de betrokkene op de Stelling dat zijn oudcrs
gedurende de tweede wereldoorlog de Duitse nationaliteit hebbcn verworven
ingevolge een regeling tot collectieve naturalisatie.'*" De nationaliteitsverwer-
ving door de klager zelf is dan op grond van afstamming van een persoon met de
Duitse nationaliteit.

Maar zoals reeds is gebleken in de paragrafen 6.3.2.2 en 6.3.2.4 is met betrek-
king tot de collectieve naturalisaties ook na-oorlogse regelgeving van belang. Op de
klager is van toepassing § 1 Abs. 1 Buchst, d StARegG.'** Belangrijke elemen-
ten in dat betreffende artikelonderdeel zijn de genoemde Dewtec/ie Vo/fcy/is/e en,
zoals ook reeds bleek in paragraaf 6.3.2.2, de "<fewfsc/i£ Vo/tozwtfeAdrzgifce/r.

Uit § 1 Abs. 1 Buchst, d StAregG volgt dat opname op de zgn. DeurscAe
Vo^y/wte verwerving van de Duitse nationaliteit heeft betekend. Met betrekking tot
het bezette Polen is in 1941 deze lijst opgesteld. Het heeft voor het verdere begrip
van de casus geen zin om de (vele) details van de regeling omtrent de DewttcAe
Vo/fcy/wre hier te beschrijven. Het Vierwa//Mflg.ygm'c/tf komt namelijk tot het
volgende oordeel: "Der AT/, /utf fere/tt mc/tf g/aw£/jo/r mac/ie« £ön/ze/i,

'*" VG Bremen. U. v. 14.03.1988, NJW 1989, p. 1377.
""Ziepar. 4.1.4.
'*" Het gaat om de " Wrordnu/j^ «A^r d/> De««cA? Voflfcs/tife umf rf»> rfeu/sc/i^ Äaatta/JgeAön'^teV //i
den «ngeg/j'erfcrtcn Os/g«fc/>ren vom 4. A/arz 794/ /n rf«r FaMK/jg rfer Z>V«7OT Verorrfnung After d/>
Z)«</5c/ie Vbifcrtoe «/«/ d/e rfewttcAe Äaa/sa/igeAöngteV I/I rfen «ngeg//erfer/en QMgeWe/«! vom J7.
/a/Hwr 7942." De regeling is afgednikt bij Lichter, p. 295-305. Vgl. Hailbronner/Renner, p. 13 en 14.
'** Par. 1 Abs. 1 Buchst, d StARegG: "Die rfewttc/ien Vo/iksz«ge/idngen, denen rf/e deuttcAe S/aa/50/i-

V a « / G/WK/ /o/gem/er 5ej//>wn«ngen ver/ie/ien worden irf: f j . rfj Verordnwng üoer d/e
Vbitr/iyre und die deuttdie Aaa/jange/jörigJtei/ «n den eingeg//ederr«i O^/gefcieren vo/n 4.

7947 (. ; in der Far jung der Zwei/en Verordnung üZ>er d/> D^uMcne Vo/fafare «nd die deu/jene
S/aa/iangenöngJtei/ in den eingeg/iedwfen Os/geWe/en vom J7. /anuar 7942, f ,̂ Wnd nacn
A/q^gaoe der genann/en S«fi/nmwngen dewttcne 5/aa/5ange/iönge geworden, e5 iei denn, da0 i ie die
deu/5cne SfaattangendrigJfc«'/ duren ajirdrüdfc/ic/ie Erfcörung awgwc/i/agen fazoen oder noen a««-
^rtiagen." De verklaring tot afstand van de Duitse nationaliteit is ingevolge § 5 StARegG mogelijk
geweest tot 26.02.1956.
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E/Ver/i /»zw. er wi oVe Dew/scAe Vo/Jfcj/w/e a«/&e/i0/n/we/i HWOV/I swo*. " De motive-
ring voor dit oordeel is helaas door de redactie van de We«e /«rw/wc/ie WocAe/i-
sc/irz/r niet afgedrukt.
Het beroep dat de klager doet op verwerving van de Duitse nationaliteit wijst het
Verwa/7wrtg.y£erzc/i/ derhalve af.

Hoewel losstaand van de vraag naar het bezit van de Duitse nationaliteit vermeld
ik hier nog voor de volledigheid het resultaat van klagers beroep op de kwalificatie
"ver/rie£ener JeuWcA^ Vo/tozMgeAor/g/fce/r. Ook hierin slaagt de klager niet.

Het falen hiervan is meer het gevolg van de werking van het Duitse rechtssys-
teem dan van de toetsing der feiten door het Verwa//wrtg.sgerzc/j/ te Bremen. De
betrokkene heeft namelijk enige jaren eerder reeds een beroep gedaan op de status
van Vier/r/ete/itfr. Dat is toen afgewezen, en tegen die afwijzing is de betrokkene
niet tijdig in beroep gegaan. Het is gevestigde rechtspraak dat aan een onherroepe-
lijk geworden beslissing inzake de status van VWfrieöe/ier ook (ingevolge § 15
Abs. 5 BVFG) de sraawange/idrz#)fcez7.sfte/i0ra'en zijn gebonden.'*" Deze binden-
de werking acht het VG ook van toepassing op de eigen bevoegdheid. Het Vmva/-

drukt het zo uit: "Dze ßz/io'w/jg.yw/ntM/ig /iz/u/err a«cA day GerzcA/, zn
Verwa//w/ig.y.y/rez7ver/a/jrert e/>ie vo/i

/wr

i, au/ die Vmva//M/jg.s£er/c/ite a«j. f. J,
im vor//>ge/ute/i 5/aa

aavo«

De reden waarom deze zaak is opgenomen, is gelegen in het feit dat het VG
Bremen duidelijk stelt welke fiewe/s/nqß is gehanteerd bij de beoordeling van de
vraag of de klager (dan wel zijn ouders) toentertijd zijn opgenomen in de £tewwc/»e
Vb/fcs/wte. Het VG spreekt over "g/fluWia/r mac/i^n A:ön/ie/i" van de desbetreffende
opname. Dit is een duidelijke aanwijzing dat verwerving van de Duitse nationaliteit
op grond van het Gesefz zwr /?ege/«/ig von Frage« o'er S/aa/sa/ige/iörigfcezf door
G/azd>/ja/r>nac/j«/!£ voldoende bewezen is. Schleser sluit hierbij aan door in het
algemeen op te merken dat voor het bewijs van het bezit van de Duitse nationaliteit
door een /4Mssi>a7er G/flM/?/jo/fmac7iMrtg voldoende is.'**

Ter zijde kan nog, met betrekking tot de vermelde bindende werking van de
voorafgaande beslissing inzake de Verrrieftenene/genjc/ia/r, het volgende worden

"™ Vgl. Alcxy. NJW 1989. p. 2853.
'** Schleser, p. 325. Idem Berg. p. 127; Eyermann/FröMer, p. 717 en 718; Nierhaus, p. 82-85. Zie
ook par. 6.2.2.1.
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opgemerkt. Hoe gecompliceerd de materie is, blijkt uit een recente uitspraak van
het BVerwG. Het betraf een geval waarin in het registratieformulier van de nieuw
in de BRD aangekomen i4uj.y/ed7er (daarvoor zijn zgn. G/wi2</Mrc/i£a/i£s/a£mj ter
beschikking)'*" ten aanzien van de betrokkenen het bezit van de Duitse nationa-
liteit was aangetekend. Dit registratieformulier vermog de betrokkenen echter niet
baten in een procedure waarvan de inzet de uitreiking van een
aM5W£/.y betrof. Hetgeen het opnameformulier van het
inhield, bleek derhalve geen bindende beslissing waaraan § 15 Abs. 5 BVFG een
bepaald rechtsgevolg verbindt.'** - -i

(5J.2.6 ßFerw-G 75 maar/

Citf. /4. «//äpr. V7. Casusft«c7»nyW/jg. £ew(/j van ve/wrv/'/ig aoor

De onderhavige Casus'*"* betreft een in 1956 in Polen geboren klaagster. Zij doet
een beroep op verwerving van de Duitse nationaliteit bij haar geboorte op grand
van afstamming.'*'° Haar vader zou de Duitse nationaliteit eveneens door middel
van afstamming hebben verworven. De originaire verwerving van de Duitse
nationaliteit ligt, volgens de Stelling van de klaagster, bij klaagsters grootvader. De
verwervingsgrond voor de grootvader betreft naturalisatie ingevolge de in 1941
voor Polen opgestelde Deu/scÄe Vb/fo/wte, een regeling tot collectieve naturalisa-
tie."" Of overigens bij de vader zelf ook sprake is van originaire verwerving
van de Duitse nationaliteit blijft in de uitspraak enigszins in het midden han-
gen."'*

Als eerder vermeld, is verwerving op grond van de bovengenoemde regeling
door hetgeen in het StARegG wordt bepaald, te beschouwen als geldige nationali-
teitsverwerving.'""^ De klaagster heeft in feitelijke instantie succes met haar

'*" Zie Hernnann-Pfandt, p. 2-5.
'*• BVerwG, B. v. 21.11.1994, StAZ 1995, p. 217: "£w* ß/m/ttngjwiVita/ig rf«
wurde in/0/g«/«sCTi aZ>ge/e/w/ _/Br aVe VerrriW>CTien«'g«irc/ia/r, /«r aVe dVufsc/ie Vofifcyzuge/idrigteV u/uf

6 .4*5. / CG.
^ g ^ y g i/i <fem /TVJCTJ

am 27.9.7958 awigMfe/ftCTJ /fegwrn>rycA«n v m w n b «/."
'*" BVerwG, U. v. 15.03.1994, DÖV 1994, p. 911.
"" Dit is een beroep op § 4 RuStAG.
'*" Zie tevens par. 6.3.2.5. De betreffende maatregel is volledig afgedrukt bij Lichter, p. 295-305.
"" Het BVerwG overweegt dienaangaande: "ftr flier o'er Cro/>va/e/- rfer AT/, HI <4fc/. 2 rfcr DVL
ewif«ra^en wortfen. aawi u/ a7« a«c/i ^ir i/iren //n JaAre 7932 grfxwwi«! Va/er

f- r.
"" Par. 1 Abs. 1 Buchst, d StARegG: "Die </«dic/i«

word«»
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beroep op het bezit van de Duitse nationaliteit. Tegen dit vonnis steh de overheid
/tevw/o/j in bij het BVerwG.'*'*

Het BVerwG wijst de vordering van de overheid af. In haar eis tot /Jevw/on stelt
de overheid dat voor erkenning van het behoud van de Duitse nationaliteit ingeval
van eerdere collectieve naturalisatie als maatstaf heeft te gelden dat de betrokkene:

Jem Zw^amme/JörMc/i des 7a/jr« 7945 auc/i sra/Kftg den Wi7/e/i te&wuter
mw/?, a/s rfeH/sc/ier S/aa/sa/ige/iör/ger £eAa/w/e/f z« werden.""" Naar het

inzicht van het BVerwG bestaat echter geen aanleiding om die maatstaf aan te
lcggen, aangezien in § 1 Abs. 1 StARegG slechts de voorwaarde wordt genoemd
dat de betrokkene geen afstand heeft gedaan van de Duitse nationaliteit. Met
betrekking tot klaagsters vader, die in 1984 is overleden, heeft het VG Berlin in
feitelijke instantie vastgesteld dat hij geen afstand heeft gedaan van de Duitse
nationaliteit.

Tevens dient, zoals in alle gevallen waarbij het StARegG van toepassing is, ook
i.e. te worden getoetst of het gaat om "dewttc/ie Vo/Jtyzug^/iör/^A:«/" bij de
betrokkene(n).'*'* In plaats van klaagsters vader gaat het nu evenwel om klaag-
sters grootvader, aangezien de vader voor het tijdstip dat relevant is'*'^ wegens
zijn leeftijd nog niet "ftejfce/im/iw/a/ng" was.

In feitelijke instantie heeft het Verwa/rw/i#.sgenc/ir geoordeeld dat klaagsters
grootvader de vereiste Seto/i/tf/iü z«m deutec/jen Vo/torum heeft gedaan door zieh
aan te melden voor opname op de deuttc/ie Voflfcy/wte. In Ttevwiort houdt dit oordeel
stand. Ter zake overweegt het BVerwG: "£5 fair em flefcewimw zwm deuttcAen

ZM//"305?/M/ rfarm erMdfcf, da/ß der Gro/Svafer se/ne i4w/haAme //i rf/e DVL
/ra//e." Voorts overweegt het BVerwG nog: "5*/ w der /Cfrr. 2"'*
Vb/ity/«re e/ngerragenen Perjone« / /^ r //i

Affl/7 /94/ ( ) «n drr /•awitfjg rf^r Z>v«7fn Vfrordnwng «ifĉ r <ft> D^MttcAe Vo/iky/ir/« u/w/ d
«'/ in den ei/ige^/i'ederfen QsfgeWe/e/i vom i7. /anuar 7942, f. ), jind

der ^enawi/en ßw/iffimwngen dewttcAe Sfaa/j<vigfAd"rige geworden, es sei denn, dq/5 «e die
deu/scAe S/aa/5fln^eAd'n'gtei/ duren aitfdrücMcAe Ent/äru/ig ausgesc/i/agen /u2Z?fn oder noen fl«i-
jcA/a^en." De vcrklaring tot afstand van de Duitse nationaliteit is ingevolge § 5 StARegG mogelijk
geweest tot 26.02.1936.
"" Vgl. par. 4.2.2.
"" De overheid tracht hier een verliesgrond voor de Duitse nationaliteit te introduceren.
'«" Zic tevens par. 6.3.2.2. 6.3.2.4 en 6.3.2.5.
'*" En dat is de tijd: "unm/Me/ftar wr Beginn der^ejen die deuttene Bevölkerung gen'cn/efen Ver/b/gwifJ-
«nd aWgemeinen Verrreifcttngjmq^na/imen". Voor Polen is dat tijdstip vastgesteld op de jaren 1944-
1945. Häußcr/Kapinos/Christ. p. 87.
'«'• De de«/5cAe Vottstofe heeft vier zgn. "afdelingen" gekend. Zie Alcxy, NJW 1989. p. 2852 en
2853.
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worden wf. (. ,). Setfwr we/w m gr<i>/Sere/n (7/n^vig awcn
I/I /1ft/. 2 </er DVL 5/a/rge/wnden /»often jo///en, *owi /m
>verrfe/i, do/8 (/er ,4n/rag a«//4w/han/ne 1/1 rfi> DVL aMjyra«j Srüciten

worden «/. D / M W /Vac/iivm «/ /«/>r erftracn/."
Het BVerwG stelt nog aanvullend: "Der -inz>vijc/ie/i vemorftene- Va/er

AT/., der d/e dewWcAe S/aaWa/ige/idrjgJte/r n/c/i/ a«5^e5c/i/age« /»«/, wr
Vo/fcsz«ge/iör/ge/i /. S. dej § 7 /4fo. 7 7.5M7?egG gewesen."

Het BverwG wijst, als gezegd, het verzoek tot /tevrrio/i door de overheid af,
zodat het bezit van de Duitse nationaliteit door de klaagster onherroepelijk in rechte
is vastgesteld.

De onderhavige casus betreft niet alleen de vaststelling van het bezit van de Duitse
nationaliteit door de klaagster, maar betreft tevens een zelfde vaststelling voor haar
vader en haar grootvader. De nationaliteitsvaststelling geschiedt op impliciete
wijze, want de klaagster voert een procedure tot afgifte van een, haar eerder
geweigerde, Verfr/eftene/zaHJH'e/j.

In 7?evwion komt vanzelfsprekend slechts een rechtsvraag aan de orde. Deze
betreft de interpretatie van § 1 Abs. 1 StARegG. Het vaststellen van de feiten, de
bewijsrechtelijke kant van de zaak, is al in de feitelijke instantie afgehandeld. Wat
de rechtsvraag betreft: de door de overheid voorgestane interpretatie van § 1 Abs.
1 StARegG wordt door het BVerwG niet gevolgd.

Zoals reeds in paragraaf 6.3.2.1 naar voren is gebracht, kan het BVerwG slechts
met betrekking tot de vastgestelde feiten een lagere uitspraak vernietigen indien de
ßewe/.yvvMrd/£M/!g indruist tegen regels van ervaring of logica. Het BVerwG kan
zieh evenwel vinden in de beoordeling van de feiten zoals het Verwa/rMrtg.ygericrtf
deze heeft verricht. Ook in deze laatste casus is geen sprake van een non-Z/̂ Me/
fiftotfie, ten gevolge waarvan het gerecht genoodzaakt zou zijn een beslissing te
nemen volgens de regels voor de bewijslastverdeling.

<J.i.J /urwpri/de/i/ie ca/e^or/e 5 : ZJeroep op Â Aowrf va/i de Z)«//*e /ia//o/ta///e//

In deze paragraaf worden vier uitspraken behandeld waarin de betrokken personen
zieh op het standpunt stellen niet te hebben voldaan aan een verliesbepaling voor de
Duitse nationaliteit. Zoals tevens het geval is bij de jurisprudence ter zake van een
beroep op verwerving van de Duitse nationaliteit is het ook bij de beroepen op
behoud van de Duitse nationaliteit, gezien het geringe aantal ter beschikking
staande bruikbare uitspraken, noodzakelijk gebleken om "//^//c/efe vasw/e//>igj/7ro-
cedwres" op te nemen. Van de onderstaand besproken jurisprudentie betreft slechts
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66n uitspraak een op grond van § 43 VwGO gevoerde Festete//w/ig.yJWage."" E6n
uitspraak betreft een in privaatrechtelijke context gegeven uitspraak van het
flw/ufcyger/'c/jW/jo/. "*° Een andere zaak is een z/np//c/ete vasw/e///>ig op grond
van § 42 VwGO betreffende een weigering een S/aaf5artg£/idri#fceif.yaKJwm uit te
reiken.'^' In 66n geval is sprake van een samenloop van § 42 VwGO en 43
VwGO.""

6.5.3.7 75G// 74 Jece/nAer 7955

Co/, fl. w/tepr. /. CaHtf«£«c/i/T/v/ng. ßewewma/3 m for geva/ van

De onderhavige zaak'*" speelt zieh af in een civielrechtelijke procedure. Het
gaat um de vraag of een vrouw haar Duitse nationaliteit heeft verloren door haar
huwelijk met een man van Griekse nationaliteit. De vrouw verkreeg van rechtswege
bij het huwelijk de Griekse nationaliteit.'*"

Een belangrijk gegeven in deze zaak is dat het huwelijk is voltrokken «a
inwerkingtreding van het G/ww/gese/z op 24.05.1949."" Evenwel is het huwe-
lijk gesloten voor 01.04.1953, de dag waarop in werking is getreden de bepaling in
het Grwnrfgwe/z waarin de gelijkheid van man en vrouw is vastgelegd. Na
01.04.1953 is de verliesbepaling waarop het nationaliteitsverlies van de vrouw
(eventueel) is gebaseerd (en die hieronder aan de orde komt) buiten werking
getreden.

De bepaling op grond waarvan het verlies van de Duitse nationaliteit door de
vrouw zou kunnen zijn bewerkstelligd, is hetgeen toentertijd werd bepaald door §
17 Ziff. 6 RuStAG.'*" De vraag die in deze zaak aan de orde wordt gesteld,
luidt of voor het oordeel dat nationaliteitsverlies heeft plaatsgevonden het noodza-
kelijk is dat er een wilsverklaring van de vrouw, inzake haar Duitse nationaliteit,
aanwezig moet zijn.

"'. >"*>

"" BVcrwG, U. v. 21.05.1985. Buchholz 13o § 25 RuStAG. Nr. 5.
'*" BGH. U. v. 14.12.1955, NJW 1956. p. 509.
'«' BVcnvG. U. v. 14.12.1972. BVerwGE41, 277.
'"* VG Freiburg. U. v. 03.10.1978. StAZ 1979. p. 302.
'"> BGH. U. v. 14.12.1955, NJW 1956, p. 509.
'«* Zie Lichter, p. 659.
'** Van belang is daardoor Art. 16 GG. dat luidt: "Dw Wrftttf rf«- Sraafta/igWi<5rigJtCTr

'*•* Par. 17 Ziff. 6 RuStAG a.F.: "Di> ÄaöWa/i^^ön^*«/ g /̂U w/or«!.- 6. yBr « w
wuV ( ,)wi«n /4«j/&u/*r." Zie daarovcr Hailbronucr/Rcnner, p. 243 en 244
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Anders dan de rechter in feitelijke instantie"" komt het BM/id«gmcA/.sAo/ tot
het oordeel dat pas sprake kan zijn van verlies van de Duitse nationaliteit door de
huwende vrouw "vvevi/j s/V nacrtwm//cn d/e oV«/sc/i£ 5/aataz/t£<'H<>rijA'e'/f. a/s s/V
aVe E/ie jcA/q/S, n/c/i/ £eVia//evi wo///e\" Het BGH merkt nog op dat dit uitgangspunt
meer in overeenstemming is met Artikel 16 GG dan het uitgangspunt dat de lagere
rechter had voorgestaan.

In casu leidt het bovenstaande het BGH tot de volgende uitspraak: "Afacn
vom ßerGer. gevro^evi fatoöc/i//c7i£/i F«Wte//«/ig£n wf «/i a«/

r geric/i/ev Wi/te der tf/. ^ i r rf/> Ze/f i/ir^r £/IMC/J//VJ3M/J/?

Bewijsrechtelijk beschouwd, valt over de onderhavige casus slechts een opmerking
te plaatsen betreffende de sterkte (ßevve«ma/3) van het, om uit te kunnen gaan van
het verlies van de Duitse nationaliteit, benodigde bewijs. De eis die het BGH stelt,
inhoudende dat het zieh hebben voorgedaan van de verliesgrond /iacAwm//c/t dient
te zijn, is niet echt opzienbarend. Wei is het interessant dat het BGH in dit kader
spreekt over "/McAf/es/ZKSte/fe/j". De ZtewmmajS die het BGH kennelijk in casu
hanteert ten aanzien van de verliesgrond van de Duitse nationaliteit is
hetgeen betekent dat volgens het BGH als bewijssterkte "Vb//^
noodzakelijk is. Als in paragraaf 6.2.2.1 aan de orde gesteld, betreff dit een
grotere mate van zekerheid dan

6.5J.2 5FenvG N c/ecemZ>er 7972

Car. ß. Mtttpr. //. CayMJ«fte5c/ir//Vm .̂ ß^vvi/5 rfoor mu&fe/ van öez/r van
Vierwrvmg o/? ^rona* va/z «^

In het onderhavige geval"" is in 1952 ten gevolge van een misverstand sprake
van een (naar eerst later is gebleken) onjuiste ambtelijke vaststelling van het bezit
van de Duitse nationaliteit. Eerst in 1965 vloeien voor de betrokkene daaruit
nationaliteitsrechtelijke Problemen voort.

"" Die van oordeel was dat een vrouw die in het huwelijk trad met een buitenlandse man haar Duitse
nationaliteit vcrloor, tenzij de vrouw een uitdrukkelijke verklaring deed dat zij haar nationaliteit wilde
behouden.
'*" BVerwG, U. v. 14.12.1972, BVerwGE 41, 277.
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De betrokkene is in 1897 in Wenen geboren en verwerft bij de geboorte, zoals
het BVerwG dat uitdrukt, "dorf das //e/ma/rec/tf". '**' Eerst in 1951 vestigt de
betrokkene zieh in Duitsland. Over het bezit van een nationaliteit door de betrokke-
ne bestaat kennelijk in die tijd onduidelijkheid. Blijkens de uitspraak wordt inzake
de nationaliteit in 1951 opgetekend "ung^t/ärf, /rö/j^r Ösrerrac/»". In 1952
verzoekt de betrokkene om naturalisatie, maar de bevoegde "S/aatea/ige/iör/gfe/tt-
fteAtfraV" wijst het verzoek af op grond van de (naar later blijkt: foutieve) overwe-
ging: "(• J, </̂ r ^/ag^r ftes/'/ze £w«tt <u</Gru/u/ */« aVMttc/j-tec/iec/jay/oH'a/tj-
5c/ien Vierrra^w vom 20. Nov^/n^er 793S a7e deKttc/ie Sfaatta/igeAön'gfez/, f... J."
De betrokkene verkrijgt een Duits paspoort en wordt jarenlang beschouwd als in
het bezit van de Duitse nationaliteit. Tot er kennelijk (in de uitspraak wordt
hierover geen duidelijkheid verkregen) iets mis gaat. Bij de overheid ontstaat
twijfel over de in 1952 gedane uitspraak inzake het bezit van de Duitse nationali-
teit. De directe aanleiding tot de gang van de betrokkene naar het

is het feit dat in 1965 wordt geweigerd de betrokkene een
uit te reiken.

Het BVerwG kan niet anders dan constateren dat de betrokkene, hoewel als
gevolg van de collectieve naturalisatie van alle Oostenrijkers in 1938 in het bezit
van de Duitse nationaliteit geraakt, de Duitse nationaliteit in 1956 met ingang van
27.04.1945 heeft verloren.""

Na dit verlies heeft de klager de Duitse nationaliteit niet meer herkregen. Voor
alle duidelijkheid stelt het BVerwG nog uitdrukkelijk: "SWfAer Aa/ er o7e
S/aatta/j£?/i0n'#Ä:ej7 ziac/i fernem der sraatea/ige/iör/gfe/terecM/
w/«/erer/a/tgf. Do/0 /Am wöer e/'/te/i /a/igeren Ze/fraum A/'/i e/7i
MHO" «n fiw/ufaj'per.yo/iö/a/tfwew ousgif fc/// worde/j «/id, ft/Wer e/'/ie/i
n/c/ir."

Een verwervingsgrond, na het verlies met terugwerkende kracht tot 27.04.1945,
is derhalve niet aan te wijzen. Het BVerwG vervolgt zijn uitspraak evenwel met de
opmerkelijke rechtsoverweging: "/?ec/jw/r/täm//c/i /w/ i t o B«ra^B^eric/ i / J « W

/i/cA/ awc/i a«/ rf/V Frage er^rreotr, oi» o'er ^T/äger rfen £ea/i/ragten 5raaw-
rfe^^en Vertagung a"en

/Tim z«

"** Volgens De Groot, p. 141 en 142, kende Oostenrijk in de 19e eeuw een W«>nar^«f/z. Par. 2 van
hct //ri°/»a/£tf?c bepaalde dat slechts een Oostenrijks Staatsbürger het //«murvc/i/ in een gemeente kon
verwerven. De vraag of men Oostenrijks Staatsbürger was, werd beantwoord aan de hand van
bepalingen in het Oostenrijks Burgcrlijk Wetboek.
'"° Zie tevens par. 6.3.2.3. Anders dan de betrokkene uit par. 6.3.2.3 heeft de klager uit de onderhavi-
ge casus geen optierecht uit het ZH'«'/? G « « Z ;ur /fogr/ung von Fra^^n rf^r S/aöWang^Aön^it«/ gehad
omdat hij niet sinds 26.04.1945 in Duitsland woonachtig is geweest; zie § 3 2.StARegG.
'*" Uit deze zinsnede blijkt dat het BVerwG de rechtsstrijd beperkt acht tot de vraag of de betrokkene
een S/aa/ian^fAdn^JtWttaitfHw'i dient tc worden uitgereikt of niet. Het BVerwG acht derhalve niet
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j . " Het BVerwG verricht deze toetsing wel en komt tot de conclusie dat de
betrokkene inderdaad met het oog op de uitreiking van een SfaawartgtVjdr/gA:£//.wHtf-
wm bescherming kan ontlenen aan het vertrouwensbeginsel.

De overwegingen waarop het BVerwG de uit het vertrouwensbeginsel voortvloei-
ende bescherming baseert, betreffen vooral de beslissing in 19S2, genomen door
een bevoegde "S/aflWa/ige/jör/tfAe/Wfo/idnte" op klagers naturalisatieverzoek e"n het
feit dat de klager daarna gedurende twaalf jaar is beschouwd als in het bezit van de
Duitse nationaliteit.

Het BVerwG steh nog wel als uitgangspunt voorop: "Day /n/?re*.Me* a/i der
erzmä/J/ger Zus/ä/wfe wf a«/ dfem Geö/ete </« 5/a<7/fti/i#?/i(9ri£toito-
gew/cMg." Daarop laat het gerecht echter onmiddellijk de overwe-

ging volgen: Mter i/t teso/u/m ge/agerre/j i4itwuzA/ne/ä//e/i /w /̂ß « /u/irtr zu
Vie/7raMe7tf.yc7Htfz zurücvts/eVie/i. Em jo/c/ier /4uj«aA/ne/a// wf o'er </es

De redenen waarom het BVerwG in dit geval een uitzonderingsgeval aanwezig
acht, betreffen het feit dat niet ten gevolge van foutieve opgaven door de klager het
besluit in 1952 zodanig was uitgevallen, het feit van de lange duur van behandeling
als Duitser en de gevorderde leeftijd van de klager.

Het BVerwG komt tot de volgende uitspraak, namelijk dat de overheid verplicht
is: "(. J, de/z /T/ö^er vve/r^r a/s aVutec/ie 5raa/5a/ige/iör/^« gemä/S rfem

Vier/rage vom Nov^möer 7958 z«

Ook'*" in de onderhavige zaak is het een moeilijk punt geweest om te bepalen
of het nu betreft een zaak waarin de verwerving dan wel het verlies van de Duitse
nationaliteit aan de orde is. Gekozen is voor verlies (omdat wel duidelijk i.e. een
verliesgrond is aan te wijzen, namelijk § 1 2.StARegG 6n omdat in de uitspraak het
verlies wordt geconstateerd), zodat dientengevolge de casus is ingedeeld bij de
categorie waarin een beroep op behoud van de Duitse nationaliteit wordt gedaan.

Het is een bijzonder gecompliceerde casus. De gecomplieeerdheid bestaat hieruit
dat, hoewel het BVerwG uitdrukkelijk steh dat de betrokkene niet in het bezit is
van de Duitse nationaliteit, hij wel als zodanig moet worden behandeld 6n in het
bezit moet worden gesteld van een 5faateartgeAör/g£e/ttaHJw/.s (een document dat

1431_^

primair de F«mW/u/tg van het bezit van de Duitse nationaliteit aan de orde. Uit de uitspraak blijkt
ünmers dat juist wordt geoordeeld dat de Duitse nationaliteit door de betrokkene is verloren en tevens
nimmer herkregen. Vgl. Eck, StAZ 1992, p. 103.
" " Zoals in par. 6.3.2.2 ook het geval is geweest.
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geldt, als bekend, als een bewijs van het bezit van de Duitse nationaliteit)'*". De
afgifte van de S/aatta/ige/iör/gte/teaujH'm dient in het onderhavige geval niet te
geschieden wegens het bezit van de Duitse nationaliteit, maar dient te geschieden
op grond van de werking van het vertrouwensbeginsel. ' ;" - - .

De vraag kan worden gesteld wat het nu uitmaakt of van de betrokkene kan
worden gesteld dat hij in het bezit is van de Duitse nationaliteit dan wel dat aan
hem een document ten bewijze van het bezit moet worden uitgereikt zonder dat hij
de Duitse nationaliteit bezit? Het zal voor de betrokkene, mijns inziens, feitelijk
geen verschil maken. Na deze constatering rijst dan toch de vraag waarom het
BVerwG dan niet zo ver gaat om te oordelen dat op grond van het vertrouwensbe-
ginsel verwerven van de Duitse nationaliteit heeft plaalsgevonden. Naar mijn
mening is dit niet gebeurd omdat dan nationaliteitsverwerving plaats zou hebten
gevonden op een verwervingsgrond die het nationaliteitsrecht niet kent.'*" Aan
de orde is een uitgangspunt dat in het nationaliteitsrecht sterk heerst: nl. het
beginscl dat verwerving en verlies van een nationaliteit slechts mogelijk is op
gronden die de wetgever als zodanig heeft opgenomen.

Zowel Schleser als Sturm noemen deze casus als zij het bewijzen van het bezit
van de Duitse nationaliteit door middel van het bezit van Staat bespreken.'*"
Naar mijn mening gaat het hier echter niet om het bewijzen van het bezit van de
Duitse nationaliteit, aangezien er immers wordt vastgesteld dat geen feitelijke
onduidelijkheden bestaan aangaande een verwervings- of een verliesgrond. In de
uitspraak wordt tevens vastgesteld dat geen sprake is van bezit van de Duitse
nationaliteit door betrokkene.'*" Mijns inziens Staat de werking van het vertrou-
wensbeginsel los van het bewijsrecht.

De vraag of in het Duitse recht het bezit van de Duitse nationaliteit kan worden
bewezen door middel van het bezit van Staat is reeds in paragraaf 6.3.1 bevestigend
beantwoord. Het is dus wel mogelijk, maar, als gezegd, is naar mijn mening de
onderhavige casus er geen voorbeeld van.'""

""Vgl. par. 6.3.1.
'*** Bleckmann, ZaöRV 1974, p. 320 e.V., wijst het idee van verwerving van de Duitse nationaliteit
door middel van de werking van het vertrouwensbeginscl af. Voorts steh hij dat deze verwervingsgrond
ook in andere staten niet voorkomt. Wat betreff het Nederlandse nationaliteitsrecht (zie voetnoot 744)
heeft Bleckmann gelijk. Zie voor het Duitse nationaliteitsrecht tevens par. 6.3.2.3.
'«» Schleser, p. 325; Sturm, p. 24.
'** Deze vaststelling geschiedt met de overweging: "Er f. ),/w/ <ft>

§ / rf« ZHW/WI GM«ZM j«r /fcgf/ung von Fragen
vom 27. ^pn7 /W5 wi«/w vrr/or«i. S«r/iw Aa/ «• A>

Ai/i «n «fruwc/î r /?«;«/xi/8 und «n
« w n £n«rrfrjgr«rtrf nifto." Gezien de bovenstaande overwegingen is het, naar mijn mening, niet juist
dat Hailbronner/Renner. p. 131, dcze casus aanhalen als voorbeeld van een "

'*»' Vgl. Bleckmann. ZaöRV 1974, p. 325.
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6 .5JJ KG Fm&urg 5 ofaoter /97S .-.-.,-*.-•-=. vy>••-.<!

Ca/. B. w/ftpr ///. Casusw&esc/irJ/W/ig. ßewyj van verwwWflg vwi

De onderhavige zaak'*** betreft de vasts telling van het bezit van de Duitse natio-
naliteit door een vrouw. Het betreft de vaststelling van het bezit van de Duitse
nationaliteit van een van oorsprong Duitse vrouw die in het huwelijk is getreden
met een man van niet-Duitse nationaliteit. In casu is de vaststelling van het bezit
van enige nationaliteit door haar echtgenoot aan de orde.

Het echtpaar is gehuwd in 1950,'*" de vrouw bezit op dat moment de Duitse
nationaliteit, ten aanzien van de man vermeldt de uitspraak: "f- )» dessen

f von <ten rf^wwc/ien y4Hj/ä'nder/>e/j0rden je/7 7949 zw/uKc/w/ a/s
, später a/5 «nge*/är/ wngarjsd», scAZ/ijEtf/c/i a/s sraa/f/1/05 tew. Aeute a/i

u/igflt/ä/7 a^^M^/ie/i wurde."
De vrouw legt bij het sluiten van het huwelijk een verklaring af, inhoudende dat

zij de Duitse nationaliteit wil behouden. Evenwel wordt ook zij sinds het sluiten
van het huwelijk behandeld als niet in het bezit van de Duitse nationaliteit. Zij
heeft voor haar verblijf een ,4M/i?n/na/te£r/aw£n/s ingevolge de vreemdelingenwetge-
ving en is sinds 1959 in het bezit van een "ßwc/ie/d ü£er flV/i Mc/i/£e«7z der
deuwc/ien &aa/.KZ/!geA(7r/g&i/r". De uitspraak vermeldt dat de vrouw haar verlies
van de Duitse nationaliteit nimmer heeft geaccepteerd, net zomin als alle op haar
toegepaste vreemdelingenrechtelijke maatregelen: "wogege/i .s/e se/7 mmdey/my 20

Uit de uitspraak blijkt dat de overheid (aVu öeit/ag/e Land) het standpunt inneemt
dat de man de Hongaarse nationaliteit bezit, en dat zijn vrouw op het moment van
het huwelijk deze nationaliteit heeft verworven met als gevolg het verlies van haar
Duitse nationaliteit. '**

De zaak betreft derhalve de vraag of de echtgenoot een nationaliteit bezit
(mogelijk de Hongaarse) en of de huwelijkssluiting voor de vrouw tot rechtsgevolg
heeft gehad dat zij de Hongaarse nationaliteit heeft verworven, zodat zij bij verlies
van haar Duitse nationaliteit niet staatloos is geworden.

Het Vierwa/rM/ig.yger/c/tf gaat over tot het hören van klaagsters echtgenoot als
getuige.'"' De echtgenoot is in 1929 als wettig kind geboren in Duitsland uit een

"* VG Freiburg. U. v. 03.10.1978, StAZ 1979, p. 302.
"" De materieel nationaliteitsrechtelijke regeis die op het onderhavige geval van toepassing zijn, zijn
derhalve dezelfde als in par. 6 .3 .3 .1 .
"* De overheid doet een beroep op § 17 Ziff. 6 RuStAG, dat van kracht is geweest tot 01.04.1953.
'*" CTTI in dtr mü/u///'c/i^n V^r/wnd/tt/j^ vo/n
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vader met de Hongaarse nationaliteit en een van oorsprong Duitse moeder. Het VG
stelt vast dat hij bij zijn geboorte de Hongaarse nationaliteit heeft verworven.
Evenwel concludeert het Venva/rwng.sgerzc/j/ ten aanzien van het bezit van de
Hongaarse nationaliteit dat de echtgenoot deze al voor zijn huwelijk met de
klaagster heeft verloren. Hiertoe overweegt het VG: "f- ;, we// er s/cn
se/ner #/a«Z>/iö/te/i Zewge/u«tf.yage je/7 se/ner Geb«/? zn
«m/ weder ye w t/wgam gewesen w/, nocn /n/r «ngamc/i^/i fleAörrfen z«/n Zwedte
der y4«/r^c/i/^r/w//«/ig der «ngamc/ie/i Sfaawangenör/g

ac/i § ( ^ ver/or derye/t/ge S/aatebürger,
/0 7a/ir^ /i/>w/«rc/i

Het VG is zieh bewust van het feit dat bovenvermelde verliesbepaling voor de
Hongaarse nationaliteit een bepaling is die voor meerderjarigen geldt. Toch past het
VG de bepaling (bewust) toe op de echtgenoot van de klaagster als hij nog minder-
jarig is. Het VG legt de aanvangsperiode van de 10 jaar bij de geboorte van de
echtgenoot. Het VG doet dit "wegen der vo/7/egende/i fteso/u/eren (//njrö/u/e". De
bijzondere omstandigheden zijn volgens het Verwa/fu/igsger/c/j/ te vinden in de
feiten dat de vader reeds voor de geboorte weer naar Hongarije was vertrokken,
nimmer in familieverband met vrouw en kind heeft geleefd en dat na enige tijd de
echtscheiding is uitgesproken. Ook is het VG zieh bewust van het feit dat de
verliesbepaling op de wettige vader van de klaagsters echtgenoot nu juist niet van
toepassing is; deze is immers sinds zijn vertrek weer woonachtig in Hongarije.
Maar het VG hakt de knoop door en oordeelt dat de echtgenoot op tienjarige
leeftijd de Hongaarse nationaliteit heeft verloren.'"*

Na dit te hebben vastgesteld is de gevolgtrekking ten aanzien van het behoud van
de Duitse nationaliteit door de vrouw niet moeilijk meer. Aangezien haar man geen
nationaliteit bezit, kan zij niet via hem, als gevolg van de huwelijkssluiting, in het
bezit zijn geraakt van een ander nationaliteit. Aangezien Artikel 16 Gru/tt/gesefz,
reeds van kracht op het moment van de huwelijkssluiting, verbiedt dat een persoon
door verlies van de Duitse nationaliteit staatloos wordt, is de vrouw in het bezit
gebleven van de Duitse nationaliteit.

Materieelrechtelijk betreft het in casu een identieke zaak als aan de orde is in
paragraaf 6.3.3.1. Men zou dezelfde toetsingsmaatstaf verwachten. Anders dan het

'*** Het VG overweegt dienaangaande: "irr/or <fa/w5«n* iot^arürAi SfaattartgWtörigJt«'/ 7959". Het is
natuurlijk maar de vraag of de Hongaarse autoriteiten eenzelfde uitleg zouden geven. Anderzijds: zou
de vader bij de familie zijn gebleven. dan had hij na verloop van 10 jaar de Hongaarse nationaliteit
verloren, met naar alle waarschijnlijkheid nationaliteitsrechtelijke konsekwenties voor de dan tienjarige
echtgenoot van klaagster.
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hanteert het VG Fre/ftwrg evenwel niet de toetsingsmaatstaf of de
vrouw uitdrukkelijk bij het sluiten van het huwelijk een verklaring heeft afgelegd
inhoudende dat zij de Duitse nationaliteit niet wilde behouden. Indien het VG

de lijn van het £«/u/e.y£eric/j/.y/»0/ zou hebben gevolgd, dan had het
zieh de nationaliteitsvaststelling van de echtgenoot kunnen

besparen. Immers, de vrouw heeft ten tijde van de huwelijkssluiting uitdrukkelijk
verklaard dat zij de Duitse nationaliteit wilde behouden.

Het Venva/m/igsger/cA/ concentreert zieh daarentegen op het wel of niet staatloos
raken van de vrouw. Ten gevolge hiervan wordt de kernvraag van de zaak of de
man de Hongaarse nationaliteit bezit. Heeft de man bij de huwelijkssluiting in 1950
de Hongaarse nationaliteit, dan verwerft de vrouw op grond van § 3 van de
Hongaarse nationaliteitswetgeving uit 1948 van rechtswege zijn nationaliteit.'**'

Uit het onderhavige geval kan vanuit bewijsrechtelijk oogpunt de conclusie
worden getrokken dat niet kan worden gesproken van een bewijsverplichting van de
kant van de klaagster. Conform de {//i/erswc/iMngswHu/me (§ 86 VwGO) verricht
het VG zelfstandig onderzoek naar de feitelijke omstandigheden van de zaak. Het
uiteindelijke oordeel van de rechter duidt erop dat deze van mening is geweest
voldoende feitelijke informatie te hebben verkregen om op grond daarvan tot een
"ÜiberzeMgMrtg" ten aanzien van de feiten te zijn gekomen. Indien dit niet het geval
zou zijn geweest, en er derhalve een /ion-//<7«ef £ifua//e zou zijn gebleken, is het
naar mijn inzicht nog maar de vraag aan welke kant het bewijsrisico daarvan
terecht zou zijn gekomen.

6.5.3.4 BFerwG 2/ me/ 7955

Ca/. B. w/wpr. TV. GamsöejcAnyvmg. Sc/ze/uflng va/i de f/nrer^wc/iMn^mar/m« en
Bewe/smfl/3 va/i een ver//e^ron<i.

De onderhavige zaak'*** is gevoerd in het kader van een dreigende uitlevering.
Met een beroep op het bezit van de Duitse nationaliteit beoogt de betrokkene zijn
uitlevering naar Oostenrijk te voorkomen. De klager beoogt in een § 43 VwGO-
procedure vaststelling van zijn Duitse nationaliteit.

De klager is in 1946 geboren in Oostenrijk, uit ouders die afkomstig zijn uit het
Sudetenland. Volgens de vastgestelde feiten bezaten de ouders, op grond van een
regeling tot collectieve naturalisatie,'*** op het moment van klagers geboorte de
Duitse nationaliteit. Bij zijn geboorte verwierf de klager derhalve deze nationaliteit.

'*" Tratnik, p. 180-182.
'*** BVerwG, U. v. 21.05.1985, Buchholz 13o § 25 RuStAG Nr. 5.
'** Het nationaliteitsverdrag tusscn Duitsland en Tsjechoslowakije van 20.11.1938. Zie Lichter, p. 229-
240.
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Het eventuele verlies van de Duitse nationaliteit, als gevolg van de aanvraag van
de Oostenrijkse nationaliteit door klagers vader in 1952, bestrijdt de klager door te
stellen dat zijn vader niet voor hem kon handelen op nationaliteitsrechtelijk gebied,
aangezien hij (de klager) als gevolg van het niet-wettig zijn van het huwelijk van
zijn ouders niet door zijn vader rechtens kon worden vertegenwoordigd.'"*

Inzake de onwettigheid van het huwelijk van zijn ouders steh de klager dat het
huwelijk in 1939 alleen op kerkelijke wijze is gesloten en nimmer voor de burger-
lijke stand.

Over de vraag of de, aldus slechts kerkelijk gehuwde, vader krachtens ouderlijke
macht voor zijn kind medenaturalisatie kon aanvragen, oordeelt het BVerwG anders
dan in eerdere instantie het VGH. Het VGH is van oordeel dat sprake is van
rechtsgeldige vertegenwoordiging door de vader en derhalve van verlies van de
Duitse nationaliteit. Nadat het BverwG andere klachten van de klager heeft
verworpen, vervolgt het met de overweging: "Dagege/i wf ftw/ier /ucAf

worrfen, da/8 rfer Vater d « ATägers <//> £j>i£ürgerM/jg
Ge>va/r (Sorge) ^/r den A7dger £ea/i/ra#r /w/ (. J."

Hoewel het VGH wel enkele feiten inzake de rechtsgeldigheid van het huwelijk
heeft vastgesteld, is het VGH daarentegen, in de ogen van het BVerwG, aan enige
feiten die in de richting wijzen van een niet-rechtsgeldige huwelijkssluiting voorbij
gegaan. Het BVerwG komt tot het oordeel: "( ) wr der VG// yedocn semer

r5c/»öf»/l?«rfe/i ,4M/fr/ärung de$ Sac/iver/w/W (§ 86 4fo. 7 VvvGOJ
#erec/if g^worrfen, vv/e die /?evwjo/i z« /?ec/tf ge/re/u/ /nflcA/."

Het VGH wordt derhalve verweten de feitelijke omstandigheden niet volledig
genoeg te hebben onderzocht. Ten gevolge hiervan bestaat niet ten aanzien van alle
feiten voldoende zekerheid. Het BVerwG overweegt: "(. ;, rf«r^e der VGtf,

/ö/K/e mc/if erörrer /w/, den Sac/iver/w/r /i/c/ir WJV g«c/i^Ae/i ZM
AT/dger̂  würd/g^n, o/ine zuvor ^ee/g«ere ßewm/n;Yre/ ^ / r de« Vor/rag

das

Twee aspecten maken deze uitspraak vanuit bewijsrechtelijk perspectief interessant.
Interessant is ten eerste de eis die het BVerwG in zijn uitspraak stelt ten aanzien

'*•* Aan de ordc is dc verliesgrond uit § 25 RuStAG: "Ein ZVKttdw, rfrr im /n/awf wtf*r J«/I«I

a«/ 5«n«i .dfl/rag oder a«/ d«
er/o/^r. der VWr/rrwie y'«/ocA nur, n-en/i di> VorattMrtztt/ig«» wr//>gCT»,

nac/i § /9 A> £n//aj5Mng ftean/ra^r urn/«« Aro/w/e." Par. 19 RuStAG vereist toestemming van de
voogdijraad voor het verlies van de Duitse nationaliteit door een mindeijarige; tenzij het gaat om een
aanvraag van ouders. die voor zichzelf en voor him kind tegelijkertijd de andere nationaliteit aanvragen.
I.e. is § 19 RuStAG niet relevant.
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van de B w « ^ van een verliesgrond. Het BVerwG stelt de eis dat de voorwaar-
den van de verliesgrond ten minste 75?A/*f/ra/esf£Mf*///" zijn.

Het tweede interessante aspect is dat deze uitspraak duidelijk de werking in het
administratief procesrecht van de 1/fl/ersuc/m/ig.miax/m? ( § 8 6 VwGO) laat zien.
Duidelijk blijkt dat de rechter verplicht is zorg te dragen voor het onderzoek naar
de feiten waarop zijn beslissing komt te rüsten. Pas indien na onderzoek moet
worden geconstateerd dat een feit niet kan worden opgehelderd en er moet worden
geconstateerd dat sprake is van een non-/;^w^/ .w'/ua/f? kan worden overgegaan tot
de "fiewm/atfnorm^n".'*" In casu is het BVerwG van oordeel dat het onderzoek
niet volledig genoeg is geweest. Aan de uit de {/mmuc/iw/ig.y/narim* voortvloeien-
de verplichting tot onderzoek heeft de lagere rechter niet voldaan.

' Zie daarover par. 6.2.1.2.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en rechtsvergelijkende opmerkingen

7.1 Inleiding

Dit boek gaat over de gerechtelijke vaststelling van de nationaliteit in Nederland en
in Duitsland. De nadruk ligt daarbij op het procesrecht en het bewijsrecht. Met
betrekking tot deze twee onderwerpen wordt in het nationaliteitsrecht wel gespro-
ken over /o/ro^W na/io/uz/<7eiur«c/ir. '*** Daarnaast bevat het nationaliteitsrecht
vanzelfsprekend materiele regels. Onder het begrip /ra/enVW
vallen de verwervings- en verliesgronden van een nationaliteit.

Aan de hand van de daartoe geformuleerde probleemstelling, die luidt:
en fteH7/sra:Arrt7/A:e r^^fe z(/>i va/i roepays/Vig m Artz// Art

recAr, Artz// Art DmTse recA/, ft// Art door *fe rarAter vasWte/ten von
Art ftez/f va/i <fe narionfl/Zrrtr, zijn vier onderzoeksvragen opgesteld. Deze onder-
zoeksvragen zijn in de voorafgaande hoofdstukken aan de orde gesteld, zonder dat
de afzonderlijke hoofdstukken werden afgesloten met conclusies. Dit afsluitende
hoofdstuk bevat die, tot nu toe ontbrekende, concluderende beschouwingen. De
procesrechtelijke conclusies met betrekking tot de vaststelling in Nederland staan
vermeid in paragraaf 7.2.1 Wat betreft de vaststelling van het bezit van de Duitse
nationaliteit zijn de procesrechtelijke conclusies opgenomen in paragraaf 7.2.2.
Paragraaf 7.3.1 bevat de bewijsrechtelijke conclusies betreffende het Nederlandse
recht. De bewijsrechtelijke conclusies met betrekking tot het Duitse recht staan
vermeld in paragraaf 7.3.2.

Hoofdstuk 7 wordt afgesloten met paragraaf 7.4 In die paragraaf zijn enige
algemeen afsluitende opmerkingen opgenomen. Vervolgens wordt in paragraaf
7.4.1 een opsomming gegeven van de overeenkomsten die tussen het Nederlandse
en het Duitse rechtsstelsel kunnen worden gesignaleerd. In paragraaf 7.4.2 gebeurt
hetzelfde, maar dan ten aanzien van de verschillen tussen de beide rechtsstelsels.

Eerst wordt hieronder ingegaan op een begrippenpaar dat voor het betoog in dit
boek essentieel is.

'«"Ziepar.0.1.
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7././ Z)e Ae#r/p/?e/i "ze(ß/a/i<//£e vastefe////i£.spr0ce</i//-e" e/i

In de inleidende paragraaf van hoofdstuk 2 zijn twee werkbegrippen geintrodu-
ceerd. De twee zojuist bedoelde begrippen zijn: "zW/fra/u#ge vajtete//f>ig.spr0c«/w-
re" en "//wp//c/>/e vajMW/m&sprocerfyre".

Met het begrip "z£//s7a/fcft#e vayWte//mg.spr0c«/Mre" wordt gedoeld op een
rechterlijke procedure waarin de vraag naar het bezit van de nationaliteit hoofd-
vraag van het geding is, en waarin een uitspraak tot stand komt waarin de beslis-
sing aangaande de nationaliteit het dictum vormt. Een "//^//c/ete va$tete//j>ig.s/?r0-
c«/«re" daarentegen, is een rechterlijke procedure waarin de vraag naar het bezit
van de nationaliteit een voorvraag in het geding is. De hoofdvraag in een zodanige
procedure (en derhalve het dictum) betreft een andere rechtskwestie dan het bezit
van de nationaliteit.

Het Nederlandse nationaliteitsrecht kent met de verzoekschriftprocedure uit
artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap een "zi(/fra/utfge
re". Ook vreemd nationaliteitsrecht kan een "ze//sfa/w#g
kennen. In hoofdstuk 5 blijkt dat het Duitse nationaliteitsrecht door middel van de
rechtsgang ingevolge § 43 Venva//M/ig,sger/c/ite0r<//jM/ig over een "ze//s/an<#ge
vay/,yre///>i#.s/?r0c«/Mre" beschikt. Anders dan in het Nederlandse recht is in het
Duitse recht de vaststellingsprocedure niet opgenomen in de nationaliteitsrechtelijke
regelgeving, maar is zij een onderdeel van een algemene administratiefrechtelijke
wet.

Er zal ook nationaliteitsrecht van vreemde staten zijn waarin een "ze#frwußgi
vajrte/e///ng.s'/>r0c«/Mre" ontbreekt. Rechterlijke vaststelling van het bezit van de
nationaliteit kan in die gevallen slechts op grond van een "m

7.2 Procesrechtelijke conclusies

7.2./ /YocMrecA/e/i/Äe co/ic/usfes

In hoofdstuk 2 wordt de eerste onderzoeksvraag behandeld. Die vraag luidt:
z(//i va/i /ocpaj^mg ö// A r̂ rfoor rfe rec/i/er varw/e//en van

In paragraaf 2.2, getiteld Vlerm/e/i voor onrvartA:e/(/it/i«V/, ben ik ingegaan op,
wat ik omschrijf als de exc/«s/eve w?rA://ig van de in artikel 20 Rijkswet op het
Nederlanderschap bedoelde procedures ten opzichte van de procedure uit artikel 17
Rijkswet (par. 2.2.2); op het 0n/ru<tae//i/Jfc tetong bij de nationaliteitsvaststelling
(par. 2.2.3) en op de regel: poin/ d'mf^rer, poi/if rf'acfton bij de nationaliteitsvast-
stelling (par. 2.2.4).

370



Concfariei en

Met de bepaling betreffende de exc/iiw>ve vtvrfcmg van artikel 20 RWN heeft de
wetgever getracht tot een regeling te komen die de gelijktijdige totstandkoming
betreffende e'en persoon van materieel verschillende uitspraken inzake het bezit van
het Nederlanderschap zoveel mogelijk uitsluit. Een zodanige regeling werd
noodzakelijk op het moment dat is besloten dat de beoordeling van het bezit van de
Nederlandse nationaliteit niet door 66n (uiteindelijk altijd: rechterlijke) instantie zou
geschieden, maar dat de mogelijkheid van nationaliteitsvaststelling in "iw/>//aW*
vayWte////!gsprc>c«/Mr£s" zou blijven bestaan, naast de vaststelling in de zelfstandige
procedure. In paragraaf 2.2.2 is gebleken van enige schoonheidsfoutjes in de
regeling van de ecc/us/Vve werJt//ig. Zo is tijdens een behandeling in
tezvwrar een gelijktijdige behandeling in de "z
mogelijk (par. 2.2.2.1). Voorts is geconstateerd dat onduidelijkheid bestaat over de
vraag op welk moment een "/mp//a>te ra7iter///Jte vayw/W/Mflj/jrocfdwr«'" of een

rfmi/iitfra/iivi omje/wproc«/«/?" en de "z<»//A7a/K//#? w«me////igjy>rtf-
niet gelijktijdig aanhangig mögen zijn. Terwijl de rechtspraak naar mijn

mening uitgaat van niet-ontvankelijkheid in de "ze//fram//£c vaywre///n^i/)rocerf«re"
indien op de dag waarop de artikel 17 RWN-beschikking wordt gegeven een
"z/np/jaete wwtete//mgspr0c«/Mre" aanhangig is, heeft de wetgever de verwachting
geformuleerd dat bij gelijktijdige aanhangigheid de artikel 20 RWN-instantie met
haar oordeel zal wachten tot de beslissing in de "ze(/sftz/u//gi va.vMe////ig.sp/-0cerfM-
re" zal zijn genomen. In paragraaf 2.2.2.2.2 kom ik tot de conclusie dat de artikel
20 RWN-instantie slechts kan wachten op niet-ontvankelijkverklaring in de
"ze//srart*ftge vayttrW/mg.yprocft/wre'', en wel vanwege een elders aanhangig geschil!

Gezien het bovenstaande is het met betrekking tot de exr/ws/eve werfc/>i# een
zwakke schakel dat in de meeste gevallen de rechtbank in Den Haag slechts op de
hoogte zal raken van de aanhangigheid van de "/mp//c/efe v<wf.sre////!g.ypr0c«/Mr£"
indien de verzoeker dit aan de rechtbank zal mededelen. En dat terwijl het juist de
verzoeker zal zijn die wellicht twee ijzers in het nationaliteitsrechtelijke vuur wil
hebben!

Gevolg van een en ander is de mogelijkheid dat ten aanzien van de betrokkene
twee elkaar inzake het bezit van de Nederlandse nationaliteit tegensprekende
beslissingen tot stand komen. De wetgever heeft dit ook gezien en heeft getracht de
tenuitvoerlegging van beide beslissingen uit te sluiten met het bepaalde in artikel 19
Rijkswet. In dergelijke gevallen dient voorrang te worden gegeven aan de beslis-
sing genomen in de "ze//stan*ftge vajttre///n#.5/>r0cerfM/'e". Aan het eind van de
paragraaf over de exc/us/eve werfcrng van artikel 20 RWN wijs ik op de strijd met
de rechtsstaatgedachte die dit oplevert. Een rechterlijke beslissing wordt eenvoudig-
weg niet uitgevoerd. De regeling in hoofdstuk 6 Rijkswet is, wat dit betreft, een
wangedrocht.

Bovendien kan de wetgever wel enige inconsequentie worden verweten. Gaat het
systeem van de wet uit van het door middel van de exc/«s/ev£ werking van artikel
20 RWN bewerkstelligen van de uitspraak in de "/
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(immers de artikel 17 RWN-rechter zal de verzoeker niet-ontvankelijk verklären),
als het misloopt (het systeem heeft niet gewerkt), dan prevaleert de uitspraak van
de instantie waar de betrokkene in het geheel niet terecht had gemogen.

Mijn conclusie met betrekking tot het in artikel 17 RWN opgenomen begrip
e/a«#" (par. 2.2.3) is dat dit begrip niet betreft het

dat de betrokkene dient te hebben bij het voeren van de
///ig.s/jr0c«/K/r'', maar dat dit begrip een eigen inhoud heeft. Onder

</*//(/& tetartg dient naar mijn mening te worden verstaan: het identiek zijn van de
verzoeker en het onderzoeksobject van de vaststelling. Of, indien het gaat om
nationaliteitsvaststelling van een overledene, om een verzoeker wiens nationaliteit
wordt beinvloed door het wel of niet Nederlander zijn van die overledene.

Bij de behandeling in paragraaf 2.2.4 van het process«*?/ fte/a/ig in het kader
van de zelfstandige procedure tot vaststelling van het Nederlanderschap zijn de
begrippcn "contempora/rttf vaymW/mg", "refraspecf/ev* wutt/e/Zi/ig" en 7"'"™tf'-
JC/I^ vas/sfW//>i#" ontwikkeld. Onderscheidend criterium ten aanzien van die
begrippen is de datum waarvoor de vaststelling van het wel of niet bezit van de
Nederlandse nationaliteit wordt gedaan. Uit paragraaf 2.2.4 kan worden geconclu-
deerd dat een co«/^mpora//ie en een refraspec/teve vaststelling tot de mogelijkheden
behoren die de Rijkswet biedt, maar dat een /itfHrw/wc/je vaststelling niet mogelijk
is.

De meerderheid van de uitspraken op grond van artikel 17 RWN betreft een
cwitemporame vartite///ng van het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Daarbij
blijkt in de meerderheid van de gevallen de oorzaak tot procederen in een verblijfs-
rechtelijk belang te liggen. In mindere mate zijn andere kwesties aan de orde. In de
meerderheid van de artikel 17 RWN-zaken zou derhalve tot 1 Oktober 1986 een
beroep zijn gedaan op de administratiefrechtelijke beklagprocedure van artikel 43
(oud) Vreemdelingenwet. Onder de huidige regeling heeft echter ook een categorie
verzoekers toegang tot de nationaliteitsrechter die dat voorheen niet heeft gehad.
Immers, degenen die in het buitenland verblijven en geen contact hebben gezocht
met een Nederlandse overheidsinstantie (bijvoorbeeld voor de afgifte van een
Nederlands paspoort) kunnen sinds 1 Oktober 1986 rechtstreeks bij de rechtbank in
Den Haag terecht om over het bezit van de Nederlandse nationaliteit een rechterlijk
oordeel te verkrijgen. Voorheen bestond deze rechtstreekse mogelijkheid niet en in
een beklagprocedure op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet zouden
dezen niet-ontvankelijk zijn verklaard. De toegankelijkheid van de "ze//sra/uflg£
vasterW/mg.sproc«/wr£" voor personen die buiten het Koninkrijk verblijven en die
niet (meer) in contact staan met Nederlandse overheden acht ik een groot voordeel
ten opzichte van de situatie van voor 1 Oktober 1986.

Aan dit voordeel zit evenwel een praktisch nadeel. Dit nadeel is dat onder de
huidige omstandigheden de Staat, die in de procedure fungeert als belanghebbende,

372



Ctwiciuii«

onverwachts kan worden geconfronteerd met een verzoeker die stelt tientallen jaren
geleden niet het Nederlanderschap te hebben verloren.'*"

In paragraaf 2.2.4.2.3 is geconcludeerd dat het processa??/ te/a/ig bij een
co/ite/ryora/ne vasW/W/m^5/?roc?rf«re al snel wordt aanvaard door de rechtbank. Bij
indiening van het verzoekschrift behoeft geen geschil te bestaan met enig over-
heidslichaam. Wei zal in het verzoekschrift duidelijk moeten worden gemaakt dat
de verzoeker momenteel niet wordt erkend als van Nederlandse national iteit. Dat
de "ze//5fa/u//ge vasmW/rngsprocedMre", naar mijn mening, ondanks de eventuele
afwezigheid van een geschil met de overheid bij aanvang ervan, toch een conten-
tieuze procedure is, wordt verderop aan de orde gesteld.

In paragraaf 2.3, getiteld D* />aw7j> von /ie/ cpe/iftoar mi/iuter/* /« <
vayw^///ng5procerfMre, besteed ik aandacht aan het functioneren van het openbaar
ministerie tijdens de feitelijke instantie van de "zW/irra/u//#e wwrnW/rngsproc«/«/?".
Een bijna verloren gegaan instituut, dat de conclusie in feitelijke instantie toch wel
genoemd mag worden, kent in artikel 18 RWN een opmerkelijke wederopstanding.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de wijze van concluderen gedurende de tien jaar
dat de Rijkswet op het Nederlanderschap inmiddels in werking is, een tweetal
ontwikkelingen heeft doorgemaakt.

Ten eerste kan worden gewezen op het feit dat in de aanvangsperiode van de
vaststellingsprocedure het openbaar ministerie meermalen een onderzoek naar de
feiten heeft ingesteld. Dit komt later niet meer voor. Wat daarvan naar mijn
mening de oorzaak is, wordt bij de bespreking van paragraaf 2.3.2 aan de orde
gesteld.

De tweede ontwikkeling is geweest dat in de beginperiode altijd schriftelijk werd
geconcludeerd, maar dat na verloop van tijd het gebruik is ontstaan om (in relatief
ongecompliceerde zaken) mondeling te concluderen tijdens de zitting. Tot op heden
is, bij mijn weten, de officier van Justitie altijd aanwezig geweest bij de mondelin-
ge behandeling van de verzoekschriften.

In paragraaf 2.3.1 wordt de inhoudelijke betekenis van de conclusie aan de orde
gesteld. Bij het redigeren van artikel 18 RWN is de wetgever uitgegaan van een
aan de eventueel bij de kwestie van het Nederlanderschap betrokken overheidsin-
stanties ten dienste staand openbaar ministerie. Het openbaar ministerie zou, in de
visie van de wetgever, optreden als vertegenwoordiger van de betreffende instantie
en de nationaliteitsrechtelijke opvatting van die instantie omtrent verzoekers
Nederlanderschap uitdragen. Slechts anderhalf jaar na de inwerkingtreding van
hoofdstuk 6 Rijkswet spreekt de Hoge Raad echter het oordeel uit dat het openbaar
ministerie in de artikel 17 RWN-procedure niet kan worden beschouwd als een
belanghebbende, dan wel als de (proces)vertegenwoordiger van enige overheidsin-
stantie in het algemeen of van de Staat in het bijzonder. Dit oordeel van de Hoge

' Vgl. HR 28.10.1994. RvdW 1994, nr. 216 (zie par. 3.3.4.3.2).
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Raad, dat afwijkt van hetgeen de wetgever voor ogen stond, is conform de
gevestigde opvattingen over het functioneren in civiele procedures van het openbaar
ministerie in het geval dat het OM wordt gehoord. Het feit dat het bij de artikel 17
RWN-procedure gaat om een civiele verzoekschriftprocedure weegt derhalve met
betrekking tot dit onderwerp zwaar. Met betrekking tot de wetgeving kan ook over
dit onderwerp worden opgemerkt dat in het wetgevingsproces de wetgever een
ongelukkige hand heeft gehad.

De vraag kan worden gesteld wat de conclusie van het openbaar ministerie dan
wel behelst, nu deze niet de nationaliteitsrechtelijke visie van de Staat op verzoe-
kers Nederlanderschap bevat? Met de conclusie wordt, volgens de doctrine, beoogd
een onafhankelijk en onpartijdig juridisch advies ter zake aan de rechter. De
conclusie zou derhalve de eigen visie van het openbaar ministerie op het wel of niet
bezit van het Nederlanderschap door de verzoeker dienen te bevatten. Bij het
opstellcn van de conclusie zou het openbaar ministerie niet, van welke kant dan
ook, moeten worden beinvloed.

Het is echter, naar mijn mening, ten zeerste de vraag of met de conclusies in het
kader van de "ze//rfam//ge vasr.ste////ig.spr0c«/«r£" het hierboven vermeld beoogde
doel voldoende wordt behartigd. Naar mijn mening kan worden gesteld dat het bij
de conclusies in de "ze//sran^/ge vay/.yte///>jg.spr0c«/Mre" (helaas) ontbreekt aan de
gewenste onpartijdigheid, alsmede aan de wil tot het daadwerkelijk willen innemen
van een onafhankelijk standpunt. Een kenmerk tot op heden van de conclusies is
geweest dat deze, bij mijn weten, nimmer hebben afgeweken van het (negatieve)
standpunt van de Staat. Kennelijk heerst bij het openbaar ministerie het gevoelen
dat het niet juist is om een andere mening te verkondigen dan de opgeroepen Staat.
Deze opvatting (waarvan ik het bestaan veronderstel) getuigt naar mijn mening te
sterk van het idee dat het OM toch ook de Staat der Nederlanden is en deze laatste
ondanks alles toch min of meer representeert. Gezien de in de praktijk marginaal
gebleken rol van het OM concludeer ik aan het eind van paragraaf 2.3.1 dat, onder
zodanige omstandigheden, het OM dan beter kan afzien van concluderen.

In paragraaf 2.3.2 wordt nader ingegaan op de rol van het openbaar ministerie bij
het onderzoek naar de feiten van de zaak. Het feit dat het openbaar ministerie
incidenteel onderzoek (heeft) verricht naar de feiten van de zaak wordt in de
literatuur, noch in de jurisprudentie afgewezen. Het toelaatbaar achten van deze
activiteit van het OM hangt nauw samen met het feit dat het in de onderhavige
procedure gaat om een verzoekschriftprocedure inzake een recht dat niet ter vrije
beschikking Staat. De daarbij noodzakelijk niet-lijdelijke rechter'*'" kan in zijn
onderzoek worden bijgestaan door het openbaar ministerie. Het openbaar ministerie
functioneert aldus als een verlengstuk van de onderzoekende rechter.

'*" Zic tcvens par. 7 . 3 . I .
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Hierboven is al gewezen op het feit dat zieh gedurende de tien jaar dat de
Rijkswet in werking is een ontwikkeling heeft voorgedaan met betrekking tot de
onderzoeksactiviteiten van het OM. Uit de vroege jurisprudentie blijkt dat het
openbaar ministerie in een aantal gevallen een onderzoek (op verzoek van de
rechtbank dan wel op eigen initiatief) heeft verricht naar de feiten die door de
verzoeker werden gesteld. In latere jurisprudentie hiijft deze activiteit van het
openbaar ministerie achterwege. Naar mijn mening ligt aan deze verandering het
feit ten grondslag dat gaandeweg de Staat in rechte verschijnt. Nadat eenmaal de
Staat in rechte als belanghebbende aanwezig was op de mondelinge behandeling,
was deze, meer dan het openbaar ministerie, de aangewezen instantie urn een
eventueel noodzakelijk feitenonderzoek te verrichten. Ook op dit punt blijkt het
marginaliseren van de rol van het openbaar ministerie in de "ze/ftta/uftge

In paragraaf 2.4, getiteld De /oipaKetf/Mteü/ va/i aV am. 429a\ 429/-429Z e/i 429$-
429/ Weftoift va/i 5urge/7(/te /tec/j/svortferi/ig, wordt aandacht besteed aan de
positie van de Staat der Nederlanden als fte/ang/j^^/u/e bij de vaststellingsproce-
dure. De oproeping van de Staat als belanghebbende door de rechtbank te Den
Haag geschiedt op grond van artikel 429f Rv. Dit betekent dat in het oog dient te
worden gehouden dat de Staat slechts bij de in Nederland gevoerde procedures als
belanghebbende wordt opgeroepen. Bij vaststellingsprocedures voor het Gemeen-
schappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba wordt, blijkens de ene
beschikking die daarvan bekend is, de Staat of het Land niet betrokken bij de
procedure.

Het civielrechtelijke karakter van de onderhavige procedure wordt onderstreept
door het oproepen van de rechtspersoon de Staat der Nederlanden. Dit in tegenstel-
ling tot een administratiefrechtelijke procedure waarbij het overheidsorgaan (zonder
rechtspersoonlijkheid), dat het bestreden besluit heeft genomen, wordt opgeroe-
pen.'""' Echter, voor deelname aan een civiele procedure is rechtspersoonlijkheid
vereist.

De positie van belanghebbende bij een verzoekschriftprocedure is, mijns inziens,
een moeilijk omschrijfbare. De belanghebbende mag enerzijds (in beginsel) niet
worden beschouwd als directe wederpartij van de verzoeker, anderzijds is de
belanghebbende wel degelijk in het geding betrokken, soms zelfs door middel van
het voeren van een verweer. Wat betreft de "zeZ/sra/ioVge vaste/e////ig.sprocedMre"
ben ik van mening dat de jurisprudentie aantoont dat de Staat gezien moet worden
als wofe/parf// van de betrokkene. De Staat neemt, een enkele uitzondering
daargelaten,'*" een duidelijk afwijzend standpunt in met betrekking tot het ver-
zoek tot vaststelling van de Nederlandse nationaliteit. Naar mijn mening blijkt uit

'*" Vgl. Ten Bergc/Tak, p. 58.
'*" Zie voctnoot 192.
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de onderzochte beschikkingen dat de "ztf(/ita/u//ge vasw/e//i>ig.spr0c«/w/-£" heden ten
dage het karakter van een contentieuze verzoekschriftprocedure heeft.'*"

De vraag is gesteld of de als 6e/a/ig/i£b6e/fcfe opgeroepen Staat niet bij procureur
dient te verschijnen. Volgens de regeling uit de artikelen 429a-429r Rv is het om
gehoord te worden als be/angAeöte/wfe niet nodig dat procureur wordt gesteld.
Volgens dezelfde regeling is het echter wel noodzakelijk om een verweerschrift bij
procureur in te dienen. De procespraktijk gaat met dit laatste soepel om. Proces-
stukken (inclusief verweerschrift) afkomstig van de belanghebbende kunnen indien
de rechter dat toestaat, op de zitting ook in persoon worden overhandigd. Het blijkt
dat deze soepele praktijk ook wordt gehanteerd in de "ze//rta/uftg£ vaym^//m^5/?ro-
c^wr^". De "zi(^to/M/(g£ vajtt/£//i>ig5/?r0ra/ure" blijkt zelfs een nog soepeler
element te vertonen. Buiten de zitting dient het ministerie van Justitie processtuk-
ken in door deze naar de griffie van de rechtbank te sturen. Dit gebeurt niet door
tussenkomst van een procureur. In paragraaf 2.4.2.3 merk ik daarover op dat mijns
inziens hiervoor geen de wettelijke basis bestaat. Tevens meen ik dat van de Staat
der Nederlanden anders mag worden verwacht. Wel meen ik, dat zolang het de
Staat wordt toegestaan op bovenvermelde soepele en informele wijze processtukken
in het geding te brengen, eenzelfde souplesse zou passen in het geval van een
andere bWa/tg/ie£6en</e dan de Staat.

In paragraaf 2.5, getiteld Camir/e, wordt ingegaan op de ingevolge artikel 18
Rijkswet bestaande de mogelijkheid tot het instellen van beroep in cassatie.
Gewezen is op de uiteenlopende cassatietermijnen voor Nederland enerzijds en de
Nederlandse Antillen en Aruba anderzijds. Tot op heden is, naar mijn weten, nog
geen cassatieberoep ingesteld tegen een vaststellingsbeschikking die is gegeven door
het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba. Tevens is
vermeld de van de algemene (Nederlandse) regel afwijkende mogelijkheid dat ook
de niet in feitelijke instantie versehenen verzoeker en belanghebbende beroep in
cassatie kunnen aantekenen.

Het burgerlijk procesrecht kent de beperking dat slechts kan worden gecasseerd
op grond van de aangevoerde cassatiemiddelen. In de literatuur wordt verschillend
gedacht over de m0ge/y£/j«rf om onder de huidige wetgeving ambtshalve te

'*" Vgl. de opmerking van Hugenholtz/Heemskerk. p. 139: "Wa/in«r « n £>«cAifofcmg «m
aa/t^flanrf? <fe w/iw&rtrrit/tmg in g«chi/ te$«i parryVn ftew«, /»«r/r m«i /e rfoen wirf
rw/ittpra«A\" (In gelijke zin ook Rutgcrs/Flach/Boon, p. 119). Op een zodanige beschikking achten
Hugenholtz/Heemskerk art. 67 Rv (gezag van gewijsde) van toepassing. Zou worden geoordeeld dat de
vaststellingsbeschikking gezag van gewijsde moet worden toegekend, dan betekent dit dat in een
volgend geding tussen de betrokkene en de Staat de rechter gebonden is aan de beschikking. In het
ontwerp tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering blijft art. 67 Rv in identieke
bewoording voortbestaan. Ook voor de toekomst wordt hiermee de vraag of een beschikking gegeven in
ecn contentieuze verzoekschriftprocedure gezag van gewijsde kent (wcllicht) op impliciete wijze negatief
beantwoord.
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casseren in de "z<r//j/ana7ge va£m£//Mg5/>r0CA/K;¥". Omtrent de Hwtre/iyJfc/i«</ van
ambtshalve cassatie in de procedure spreekt slechts 6en auteur (Van den Blink) zieh
uit, en wel in positieve zin. Bij de opvatting dat ambtshalve cassatie in de vaststel-
lingsprocedure mogelijk zou moeten zijn, heb ik mij in paragraaf 2.5.2 aangeslo-
ten. Gezien het publiekrechtelijke karakter van de nationaliteit, hetgeen leidt tot het
feit dat het betreft een recht dat niet ter vrije beschikking staat, maar ook wegens
het grote belang dat voor de betrokkene bestaat bij de vaststelling van zijn nationa-
liteit, acht ik ambtshalve cassatie gewenst. Het feit dat het gaat om de vaststelling
van een recht dat niet ter vrije beschikking staat, betekent dat geen sprake is van
partij-autonomie of van een lijdelijke rechter. Naar mijn mening dient dan de niet-
lijdelijkheid van de rechter zieh tevens in die zin tot de cassatierechter uit te
strekken, dat deze niet gebonden is aan de voorgestelde cassatiemiddelcn, een
instrument bij uitstek van de partij-autonomie.

In paragraaf 2.6, getiteld De to/ufe/ute werfc/ng van ae
komt de ruimere werking in subjectieve zin van de vaststellingsbeschikking aan de
orde. Deze ruimere werking is het gevolg van hetgeen is bepaald in artikel 19
Rijkswet. Aan de hand van de begrippen jutyecft'ev? re/JhW/aVi en oty'ecrievi
ra&vW/a'te wordt ingegaan op de bijzondere bindende werking van de vaststellings-
beschikking. (Later komt in hoofdstuk 5 hetzelfde begrippenpaar aan de orde bij de
bespreking van de uitspraken van het Buna'i.ffve/^ZHUflg.rgi/'tc/i/.)

De strekking van artikel 19 Rijkswet is om meer rechtssubjecten te binden aan
de in de "ze//s/a«d/ge vatfste//mg.5/jr0ceaMre" gegeven uitspraak dan er gebonden
zouden zijn indien artikel 19 RWN zou ontbreken. Dit betreft de ft/tyec/ieve
re/fovi/V/te van de vaststellingsbeschikking. Heeft een rechterlijke uitspraak gewoon-
lijk slechts werking tussen de partijen (ook wel genoemd: materiele rechtskracht),
in het geval van een vaststellingsbeschikking op grond van artikel 17 RWN kent de
uitspraak een bindende werking die zieh uitstrekt tot "e/Jfc m?/ aV u/fvoermg
e/uge wetfi/(/fe rege/mg te/asr orgaan". Het gaat hier als gezegd om de swfyVc/
r«Jfcw(/rfte, en gesteld kan worden dat de vaststellingsbeschikking dan wel geen
werking erga omney kent, maar toch een zeer ruim bereik heeft.

Evenwel is niet direct aan de hand van de wettelijke bepaling te zeggen wie of
wat (welke rechtssubjecten) onder het bereik van artikel 19 Rijkswet valt of vallen.
Naar mijn mening is het zelfs een hoogst onduidelijke bepaling. Voor het huidige
tijdsgewricht van privatisering en het afstoten van taken door de overheid is de
vraag naar de omvang van hetgeen dient te worden verstaan onder "orgaa« dar
Mas / w /n^f <fe tt/fvoeri/ig van «wge vveffe///* rege/mg" en het in de MvA bij het
wetsontwerp RWN genoemde "de adVra/iwfrar/e" geen onbelangrijke vraag. Wordt
het aantal instanties dat door artikel 19 RWN aan de vaststellingsbeschikking wordt
gebonden groter of kleiner naar mate de privatiseringsgolf groter of kleiner is?

Met betrekking tot de vraag wat nu dient te worden verstaan onder V/fc meV o>
van in/g* weffeft/te r«gf///tg öe/asr orgaan" meen ik dat de begripsinvul-
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ling daarvan buiten de Algemene wet bestuursrecht (waarin zoals bekend, wordt
bepaald wat een /bey/Mwryorgaart is) dient te geschieden. Weliswaar omvat het
begrip orgöö/i in de zin van artikel 19 RWN naar mijn mening alles wat onder het
begrip öeyfMMryorgaan valt, maar daarnaast omvat het meer. Naar mijn mening is
het begrip orgaan in de zin van artikel 19 RWN omvattender dan het begrip
fosfuwryorgaa/i uit de Awb. Dit leidt mij in paragraaf 2.6.2.1.1 tot de conclusie dat
de bevoegdheid van de Eerste en Tweede Kamer om ingevolge artikel 58 Grondwet
over de geloofsbrieven van een verkozen Kamerlid te oordelen, wordt ingeperkt
krachtens artikel 19 RWN in het geval dat vragen rijzen omtrent het bezit van het
Nederlanderschap en het kersverse Kamerlid in het bezit is van een (positieve)
vaststellingsbeschikking.

Wat betreft de Nederlandse Antillen en Aruba dient te worden beseft dat de
Algemene wet bestuursrecht daar niet van kracht is, zodat in die landen de
invulling van het begrip orgoo/i uit artikel 19 RWN geheel kan geschieden zonder
acht te slaan op de Awb.

Overjjiens bljikt de Staat on twee manieren aan de (in Nederland gegeven)
vaststellingsbeschikking gebonden. Enerzijds op grond van artikel 19 RWN,
anderzijds wegens het feit dat de Staat als fte/a/!g/i£W?en*te partij is bij de vaststel-
lingsbeschikking en daardoor wter par r« gebonden. Op deze dubbele gebondenheid
wordt gewezen in paragraaf 2.7.4.

Niet gebonden aan een vaststellingsbeschikking zijn rechtsprekende instan-
ties.'*" In civiele procedures heeft de vaststellingsbeschikking vrije bewijs-
kracht.'*" Wat de mogelijkheid tot afwijking van een gegeven vaststellingsbe-
schikking door de administratieve rechter betreft, kan men zieh afvragen op welke
wijze een nationaliteitsrechtelijk geschil voor een administratieve rechter kan
komen, aangezien de "arf/n/'/t/sfrafie" zieh aan de bewuste vaststellingsbeschikking
dient te houden. Maar een voorbeeld hiervan zou een betrokkene kunnen betreffen
die, ondanks een afwijzing van zijn verzoek tot vaststelling door de rechtbank in
Den Haag (en helaas voor de verzoekers is tot nu toe de meerderheid der beschik-
kingen ex artikel 17 RWN afwijzend geweest),'** meent in het bezit te zijn van
de Nederlandse nationaliteit. De "ad/n//i/.rfraf/e" houdt zieh conform artikel 19
RWN aan de afwijzende beschikking uit de "ze//s/o/tt//g£ vaswre///ng5procerfure". In
een daaruit voortvloeiend geding voor een administratieve rechter kan de betrokke-

'*** Zic cvcnwel de vorige voctnoot voor het geval dat geoordeeld zou worden dat de vaststellingsbe-
schikking gezag van gewijsde kent op grond van het gegeven dat het een contentieuze procedure is.
'** Dijkstcrhuis-Wieten, p. 64; Pitlo/Hidma & Rutgers, p. 97.
'*** Van dc 42 in dit onderzoek betrokken verzocken die de rechtbank ontvankelijk oordeelt, zijn er 7
ingcwilligd. Van Wn positieve beschikking heeft de Staat cassatie ingesteld. In dat geval doet de HR de
zaak voor de betrokkene op negatieve wijze zelf af. Van de 35 zaken met negatieve afloop is in 20
gevallcn cassatie door de onmiddellijk belanghebbende ingesteld. In 3 zaken daarvan doet de Hoge Raad
de zaak zelf af na vernietiging van de rechtbankbeschikking en steh vast dat de verzoeker de Nederland-
se nationaliteit bezit. Vgl. voor dcze gegevens par. 2.5.1.
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ne nogmaals een oordeel over het bezit van het Nederlanderschap verkrijgen. Is dat
vervolgens een ten aanzien van het Nederlanderschap positief oordeel, dan ontstaat
er een probleem waarin de wetgever niet heeft voorzien. De vraag is dan natuurlijk
welke (rechterlijke) beslissing prevaleert. Ik meen daarop als antwoord te moeten
geven dat de beschikking in de "zW/j/a/uftge vaswfe///>i£.\/;r0c«/wre*" dient te
prevaleren boven de, later, gegeven beslissing in de "//^p/jc/eV? vayj,y/W///i#jpr0ce'-
rfwre". Immers, de "adm/nmro/ie'" blijft ingevolge artikel 19 RWN gebonden aan
de beschikking die is gegeven in de "ze/ftta/u/Zge vayWte////i£j/7r0c«/«re". Het mag
voor het antwoord op de bovengestelde vraag niet uitmaken of het gaat om een
positieve of negatieve vaststelling in de "ze(/fra/u//g? varttfe//M£.spr0rafrr<r" en een
aan dat resultaat tegengesteld oordeel in de "m^p//ci>re varm^/m^proc^ur?" .
Indien een latere "/mp//a>^ var/5/e//i/i^jproc«</ure" de betrokkene een ten aanzien
van het bezit van het Nederlanderschap gunstiger resultaat heeft gebracht dan een
eerdere "ze(fj/<z/uftge vasttte///>jgjpr0c«/Kre" is het de betrokkene aan te raden om
op grond van artikel 17 RWN een nieuw verzoek tot vaststelling bij de rechtbank te
doen.'<"

Tot zover wat betreft de .swfy'ecrieve ri/&w(/<//e van de vaststellingsbeschikking
zoals deze heeft vormgekregen door artikel 19 Rijkswet. De oö/ecr/eve rafoW/dfe
snijdt de vraag aan woaraan de rechtssubjeeten die de "flrfm//i/5/rflW>" uitmaken,
zijn gebonden.

In het kader van de o^/ecf/eve ri/£w(/Vfre van de vaststellingsbeschikking is
gewezen op de mogelijkheid dat het kan gaan om een beschikking waarin een
bepaalde verwervings- of verliesgrond wel aan de orde is geweest, terwijl een
andere verwervings- of verliesgrond ten onrechte uit het oog is gelaten. Een
voorbeeld: ten behoeve van X is in een vaststellingsbeschikking, gedateerd op 15
augustus 1995, dat hij in het bezit van de Nederlandse nationaliteit is. Deze
vaststelling heeft plaatsgevonden op grond van toetsing van de verliesbepaling uit
artikel 5 lid 2 Toescheidingsovereenkomst tussen Nederland en Suriname, omdat X
van 1 januari 1983 tot 1 januari 1985 in Suriname woonplaats zou hebben gehad.
In rechte blijkt dat dit niet het geval is geweest. De "arf/nwwfraft'e" is gebonden
aan de daarop gegeven vaststellingsbeschikking. Conform die gebondenheid wordt
X beschouwd als in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. In 1996 blijkt dat X
op 2 januari 1985 een optie voor de Surinaamse nationaliteit op grond van artikel 5
lid 1 TOS heeft afgelegd. De vraag die nu rijst is: waaraan is de "arfm//iwfraf/e"
gebonden? Is dat aan de beslissing dat X op 15 augustus 1995 in het bezit van de

"" Met betrekking tot de vaststellingsprocedure ex art. 17 RWN wijzen Mok/Tjittes, RMTh 1995, p.
388, er op dat met deze procedure een uitzondering wordt gemaakt op het beginsel van formele
rechtskracht van een overheidsbeschikking. De hoofdregcl is dat indien een overheidsbeschikking niet in
een administratiefrechtelijke rechtsgang wordt vernietigd, de overheidsbeschikking formele rechtskracht
verkrijgt. Deze formele rechtskracht geldt in beginsel ook ten overstaan van de civiele rechter. De
civiele rechter kan, wegens de formele rechtskracht van de overheidsbeschikking, niet mecr oordclen
over de kwestie waarover in de overheidsbeschikking met, inmiddels, formele rechtskracht is beslist.
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Nederlandse nationaliteit is? Hierdoor kan de optieverklaring van 2 januari 198S
niet meer in rechte naar voren worden gebracht en is de vaststellingsbeschikking
niet alleen declaratoir maar in feite ook constitutief.

Of is de "arf/w/iw/raf/e" slechts gebonden aan de beslissing dat X op 1 januari
198S in het bezit van de Nederlandse nationaliteit is omtfYtf niet is voldaan aan de
verliesbepaling uit artikel 5 lid 2 TOS, zodat inzake de optieverklaring van 2
januari 1985 geen gebondenheid bestaat? (Hetgeen niet strookt met de feiten dat de
rechtbank op 15 augustus 1995 uitspreekt dat X in het bezit van het Nederlander-
schap « , en dat artikel 19 RWN spreekt van gebondenheid aan de ftesc/w/t/t/ng.) En
hoe moet worden gedacht als in de bovenstaande casus de optie niet is gedaan op 2
januari 1985 maar op 1 november 1984? Tevens kan de vraag worden gesteld wat
rechtens is inzake hetgeen artikel 19 RWN bepaalt en een nationaliteitswijziging
«aJö/ de vaststellingsbeschikking is gegeven. Een situatie waarover Van den Blink
bij haar bespreking van artikel 19 RWN veronderstellend heeft opgemerkt dat de
wetgever er waarschijnlijk niet aan gedacht heeft. Kortom, het möge duidelijk zijn
dat artikel 19 RWN niet bepaald een probleemloze bepaling is.

In paragraaf 2.6.2.1.3 is ingegaan op de zojuist als laatste genoemde situatie, dus
waarin na de (correct genomen) vaststellingsbeschikking in het bezit van het
Nederlanderschap een wijziging optreedt. In die paragraaf kom ik tot de conclusie
dat (indien het een con/empora/ne wwtete//z>ig betreft) na een posterieur rechtsfeit
ter zake van de nationaliteit de "arf/nz'/iw/raf/e" de betrokkene niet meer behoeft te
beschouwen conform in de vaststellingsbeschikking is bepaald. Door de nationali-
teitswijziging verliest de vaststellingsbeschikking niet haar rechtskracht, hetgeen
betekent dat voor het moment waarop de vaststellingsbeschikking het bezit van het
Nederlanderschap vaststelt, de bindende werking van artikel 19 RWN nog immer
geldt. Deze gebondenheid aan de vaststellingsbeschikking geldt tot het moment dat
het posterieure rechtsfeit van nationaliteitswijziging is voorgevallen. Naar mijn
mening is een aanvulling van artikel 19 RWN waarin het bovenstaande wordt
verwoord wenselijk. Mijns inziens kan worden gesteld dat de huidige redactie van
artikel 19 RWN in te absolute bewoording is gesteld.

Mede met het oog op de ofyecfteve re/fowyVfre wordt in paragraaf 2.7.4 aandacht
besteed aan de twee andere hierboven genoemde situaties. Deze beide situaties zijn
derhalve aan de orde in paragraaf 2.7, getiteld /ferzte/t/ng van een vas/sfe//mg5Öe-
rc/t/AArmg. Het gaat dan ook om situaties waarin sprake is van een niet met alle
rechtens relevante feiten strokende beslissing van de rechter. Een beslissing die
inmiddels wel kracht van gewijsde heeft verkregen. Aan een zodanig foutieve
uitspraak van een rechter kunnen diverse oorzaken ten gronde liggen.

De mogelijkheid tot /ierz/e/img van een vaststellingsbeschikking is als zodanig
niet opgenomen in de Rijkswet op het Nederlanderschap, noch in enig andere
wettelijke regeling. De rechtbank te Den Haag heeft ten behoeve van de verzoeker

mogelijk geacht na orientatie op het administratief procesrecht. Deze
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orientatie op het administratief procesrecht bevreemdt enigszins, gezien de verdere
grondvesting van de vaststellingsprocedure in het burgerlijk procesrecht. De
aanleiding van de rechtbank om in het administratief procesrecht een kijkje te
nemen, is het administratiefrechtelijke karakter van het nationaliteitsrecht. Het
gegeven dat in het (huidige) burgerlijk procesrecht geen mogelijkheid aanwezig is,
zal de rechtbank hebben doen uitwijken naar een ander rechtsgebied. ?

Als gezegd, in de paragraaf aangaande /iirz/im'stg is tevens de vraag naar de
objectieve reikwijdte van de vaststellingsbeschikking aan de orde. Wat betreft de
vraag waaraa/i de partijen zijn gebonden (de objectieve reikwijdte) dient te worden
uitgegaan van de bindende werking van het dictum van een uiLspraak. De objectie-
ve werking betreft het dictum, en niet de rechtsoverwegingen. In het bovenvermel-
de voorbeeld leidt dit tot consequenties. In dat voorbeeld wordt uitgegaan van het
vaststellen van het bezit van het Nederlanderschap door X op 15 augustus 1995,
en, dat zal duidelijk zijn, onder die vaststelling zijn de respectievelijke data: 1
november 1984, 1 januari 1983-1 januari 1985 en 2 november 1985 ingesloten.

Hoe het rechtsgevolg waartoe dit leidt, (gebondenheid van de "o(/ra/i«M/e" aan
een foutieve beschikking) zou kunnen worden ondervangen, is onder meer beschre-
ven in paragrafen 2.7.3 en 2.7.4. Zolang een (al dan niet foutieve) positieve
vaststellingsbeschikking rechtskracht heeft, kan de betrokkene niet worden behan-
deld als vreemdeling."'*
Voor de verzoeker bestaat, naast de mogelijkheid Aerz/e/tmg te verzoeken, de

mogelijkheid een herhaald verzoek in te dienen; dit onderwerp komt aan de orde in
paragrafen 2.7.1 en 2.7.2. De Staat heeft echter op grond van de Rijkswet op het
Nederlanderschap, noch enige andere wettelijke regeling, geen rechtsingang waarbij
hij Aerz/e/Hflg van een gegeven vaststellingsbeschikking kan bewerkstelligen. Met
de rechtbank 's-Gravenhage (par. 2.7.2) kan inderdaad niet anders dan tot de
slotsom worden gekomen dat de vaststellingsprocedure een leemte vertoont door
niet een regeling inzake terzitf/img van de vaststellingsbeschikking te bevatten.
Anders dan de rechtbank meen ik echter dat een zodanige leemte niet zozeer de
verzoeker als wel de Staat betreft. De verzoeker zou zieh, zonder de herzienings-
mogelijkheid, kunnen redden door een retrospectief verzoek in te dienen en op die
manier een andere beslissing over zijn Nederlanderschap uit te lokken, de Staat
evenwel Staat met lege handen.

Gezien deze lacune wordt in paragraaf 2.7.4 het voorstel gedaan om onder
bepaalde omstandigheden herziening door de Staat reeds nu toe te staan. Een

'*** Art. 1 Vw jo. art. 19 RWN. Onder de dcfinitie van wwmdW/ng valt ingevolge art. 1 Vw niet
degene die: op grom/ van « n Mv/tebyte fcpa/ing a& Afoferfa/ufcr wwtf/ teAa/irfeW. Art. 19 RWN
bewerkstelligt dat een positieve vaststellingsbeschikking met zieh brengt dat de betrokkene door de
"ad>7u>!«rra/i>" wordt behandeld als Nederlander, op grond van de beschikking gaat de "aa>n/n/5/raM>"
er van uit dat dc betrokkene het Nederlanderschap bezit. Zie tevens voetnoot 443.
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wettelijke regeling is echter wenselijk. Dit zou kunnen door in de Rijkswet op het
Nederlanderschap een herzieningsregeling op te nemen. Mijn voorkeur gaat echter
uit naar toepasselijkheid van de nieuw tot stand te brengen regeling van //erroep/ng
vö« tocAM/n^/i en de daarvoor genoemde gronden uit het Voorontwerp tot
aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De körnende
aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zal toch een aanpas-
sing van de Rijkswet op het Nederlanderschap vereisen.

In paragraaf 2.8, getiteld De /mp/7riere v<wf5te//z>igjpr0c«/Mr«, is het laatste artikel
uit hoofdstuk 6 RWN behandeld. Dit artikel heeft betrekking op enerzijds vaststel-
iing van de Nederlandse nationaliteit in een rechterlijke procedure, anders dan in de
"ze//s/a/uflge va5me/7i>jg.spr0ce</Mre" en anderzijds op vaststelling van de Neder-
landse nationaliteit in een beroepschriftprocedure binnen de administratie. Wellicht
ten overvloede wordt hier nogmaals benadrukt dat met een oeroe/wc/in/rprocedure
binnen de administratie niet is bedoeld een 0ezvvaar.se/irz/rprocedure binnen de
administratie (zie paragraaf 2.2.2.1).

7.2.2 ProcesrecAiW/yÄe conc/itf/es Z)ufYs/a/f</

Hoofdstuk 5 bevat de behandeling van de derde onderzoeksvraag. Het gaat om de
vraag: "we/&e />rocesrar/«W(/ifce rege/5 van roepay«'/ig z(//i W/ Aef door de rec/tfer
vasttrW/e/i van de Dwztte /wriona/7/Wf ?"

In hoofdstuk 5 wordt derhalve gezocht naar de procesrechtelijke aspecten
aangaande de vaststelling in rechte van het bezit van de Duitse nationaliteit. In
paragraaf 5.1 wordt dienaangaande reeds opgemerkt dat het Duitse nationaliteits-
recht geen eigen regeling kent op grond waarvan de rechter het wel of niet bezit
van de Duitse nationaliteit vaststelt. Derhalve komt de vaststelling van de Duitse
nationaliteit in rechte in beginsel aan de orde in allerlei rechterlijke procedures
waarin de nationaliteit een voorvraag kan betreffen. In hoofdstuk 5 wordt de
vaststelling van het bezit van de Duitse nationaliteit op een aantal onderscheidenlij-
ke rechtsgebieden aan de orde gesteld. Onderzocht is het procesrecht ter zake van
nationaliteitsvaststellingen op het gebied van het administratief recht (par. 5.2), het
civiele - en het strafrecht (par. 5.3) en mede op het gebied van het constitutionele
recht (par. 5.4).

Bij uitstek de nationaliteitsvaststelling door een administratieve rechter is, gezien
het administratiefrechtelijke karakter van de nationaliteit, van groot belang. In het
administratief procesrecht is van toepassing de Verwa/fz//ig.ygerzc7j/.s0rd/iw>»g
(VwGO). Op grond van deze wet beschikt de burger over een aantal rechtsingan-
gen waarbinnen het mogelijk is door de rechter een oordeel te laten vellen over het
bezit van de Duitse nationaliteit. In paragraaf 5.2 wordt achtereenvolgens de
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en m&stv/gW(/toi</e cpmtnb/igefi

administratiefrechtelijke Vie/p/Z/cArun^/a^e (par. 5.2.1) en de administratiefrechte-
lijke'*" F«me//w/ig.yJ(:/age (par. 5.2.2) nader besproken.

In een ingevolge § 42 VwGO aanhangig gemaakt (nationaliteitsrechtelijke)
V<e/p./7/c/j/«/ig.yA:/age gaat het om een uitspraak van de rechter op grond waarvan de
administratie wordt verplicht een bepaald document (Sfrawa/igeV»drigJfcevwawjHW,y,
fVrsona/awjH'm of een paspoort) aan de betrokkene uit te reiken. De rechter
oordeelt in een voorvraag over het bezit van de Duitse nationaliteit. Een VWp/7/c7i/-
ungj/c/age wordt gevoerd nadat een bezwaar- of administratieve beroepsprocedure
heeft plaatsgevonden.

Een volgende administratiefrechtelijke rechtsgang is de op grond van § 43
VwGO bestaande Fe.yWfW/w/ig.flt/age\ Door middel van een (nationaliteitsrechtelijke)
F«wr^//M/ig5it/age wordt beoogd het bezit of het niet-bezit van de Duitse nationali-
teit, tenslotte een administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, declaratoir vast te
stellen. Voor het aanhangig kunnen maken van een F«tete//w/ig.y)t/a#? is het niet
noodzakelijk dat eerst een bezwaar- of administratieve beroepsprocedure wordt
gevoerd. De mogelijkheid bestaat vanzelfsprekend wel, en het is derhalve mogelijk
om na de weigering van (bijvoorbeeld) een Sfaatea/tgtf/iöV/gJtW/.s'aM.Yvvm eerst
bezwaar aan te tekenen ten einde toch de uitreiking ervan te bewerkstelligen, en
vervolgens, na een tweede weigering, voor de rechter een actie tot vaststelling van
de Duitse nationaliteit in de vorm van een Fejtote//u/ig,ftt:/agi aanhangig te maken.

In paragraaf 5.2.2.2 blijkt dat, als gevolg van het alleen beantwoorden van de
vraag naar het nationaliteitsbezit en het buiten beschouwing blijven van andere
rechtskwesties, de administratiefrechtelijke Feyftte//ung.y£/age kan worden onderge-
bracht onder het in dit boek ontwikkelde begrip "ze//sfartd/gc vaswrW/rngsprocerfM-
/•£".'*" In het dictum van de uitspraak wordt vastgesteld of iemand in het bezit
van de Duitse nationaliteit is of niet.

De vraag naar het bezit van de Duitse nationaliteit wordt blijkens paragraaf 5.3.1
in een civielrechtelijk geding als voorvraag afgedaan. In civiele zaken gaat het in
de meerderheid van de zaken om het personen- en familierecht. Ook in strafrechte-
lijke gedingen betreff de vraag naar het bezit van de Duitse nationaliteit een
voorvraag. In strafrechtelijke zaken gaat het, zoals in paragraaf 5.3.2.1 wordt
opgemerkt, in mindere mate om strafbepalingen waarin het zijn van
"DewWc/ier"'**' een rol speelt. De meeste gevallen op strafrechtelijk gebied
waarin een vaststelling van het bezit van de Duitse nationaliteit aan de orde is,
betreffen uitleveringszaken. De in paragraaf 5.3 genoemde procedures betreffen

"" Een civielrechtelijkc F«me//«/igjMag* bestaat ook en is voor het vaststellen van een civielrechtelij-
ke rechtsbetrekking van belang: zie § 256 ZPO.
'«° Zie ook par. 7.1.1.
"*' Op te vatten als "£>«<ttc/j«r «n Sinne dieses G/wu/ge$eß" uit Art. 116 Abs. 1 GG.
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Mw/dr/u* 7

De constitutionele toetsing die het BM/irf£yve//awM/ig5gmcAr in het kader van een
Ver/imM/!g.y6esc7jvvmfe verricht en de vaststelling van het bezit van de Duitse
nationaliteit is een verhaal apart. In paragraaf 5.4 blijkt dat het BVerfG in wezen
geen uitspraak kan doen over het bezit van de Duitse nationaliteit. Wel kan het
BVerfG een uitspraak doen over de schending van een grondrecht, waarbij in
sommige gevallen voor de uitoefening van het betreffende grondrecht het bezit van
de Duitse nationaliteit een voorwaarde is.'*" Het bezit van de Duitse nationaliteit
is derhalve in sommige gevallen een voorvraag bij de beantwoording van de vraag
of een schending van een grondrecht heeft plaatsgevonden. Wordt iemand, die in
het bezit is van de Duitse nationaliteit, beperkt bij de uitoefening van grondrechten
die volgens het Grw/u/g«efz toekomen aan "Deu/scAe", dan is ten aanzien van de
betrokkene sprake van een schending van de betreffende grondrechten. Als bekend,
waakt het BVerfG tegen dergelijke schendingen.

Het BVerfG gaat derhalve inzake een Ver/a.s.s«rtg.yftesc/itver<fe in bepaalde
uitspraken wel in op de vraag of de betrokkene in het bezit van de Duitse nationali-
leil is, geeff daarop soms zelfs een expliciet antwoord. maar vollediaheidshalve wil
ik er nogmaals op wijzen dat ook dit expliciete antwoord slechts het antwoord is op
een voorvraag.

In hoofdstuk 5 is tevens aandacht besteed aan de eventuele bindende werking van
rechterlijke uitspraken inzake de nationaliteitsvaststelling. De vraag waar het
daarbij om gaat is, in hoeverre anderen (waaronder andere rechterlijke instanties)
zijn gebonden aan het oordeel over de nationaliteit.

Wat betreft de bindende werking van een rechterlijke uitspraak geldt, ook in het
Duitse recht, de hoofdregel dat de rechtsoverwegingen die leiden tot het dictum
geen rechtskracht hebben.'*" Dit betekent dat de rechtsoverwegingen en het aan
de hand daarvan geconstateerde rechtsgevolg, dat het antwoord op een voorvraag
vormt, nimmer een bindende werking kennen. Derhalve geven de "zmp//a'£te
wwttte///ng.ypr0c«/tt/OT" die aan de orde zijn in de paragrafen 5.2.1 en 5.3 degene
wiens bezit van de Duitse nationaliteit wel of niet wordt vastgesteld geen definitie-
ve afdoening van de vraag of de betrokkene de Duitse nationaliteit wel of niet
bezit. In een volgende procedure, hetzij met dezelfde wederpartij, hetzij met een
andere wederpartij, kan het bezit van de Duitse nationaliteit wederom door de
rechter aan een oordeel worden onderworpen.

'*** Eigenlijk gaat het om de voorwaarde van het zijn van "DntfscÄ«"", als hierboven reeds vermeid,
moet dat worden opgevat in de zin van "D*u/srAw im Siwtf <#«« Gru/w/gerrtz". De mensen die in het
bezit zijn van de Duitse nationaliteit vallen daaronder. Zie par. 4.I.4.
'*> Vgl. par. 5.3.3.
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Anders ligt het met de bindende werking van het F«Wte//M/ig.TMrte/7 dat tot stand is
gekomen op grond van § 43 VwGO. Dit verschil heeft te maken met het feit dat
het in een zodanige procedure niet gaat om een "//^//ci>/?" maar om een "zW/s/a/i-
<//ge vojwr^///>jg5procedur^". In een "ze(/fra/u//g? vasmW//ng.s'pr0c«/Mr?" wordt het
antwoord op de nationaliteitsvraag in het dictum gegeven. En, als bekend, geldt
tussen partijen als gevolg van de materiele rechtskracht van de uitspraak de
gebondenheid aan de inhoud van het dictum.

Treffen partijen elkaar een volgende keer weer voor een rechter: het gegeven
dictum uit het Fertefe//u/ig,swr£(7 geldt ook dan tussen hen. Gaat het echter in een
volgend geding niet om dezelfde partijen, maar bezit e6n daarvan een Fwtt/W/M/igj-
urre/V betreffende zijn nationaliteit, dan is de Hteratuur niet eenduidig over de
bindende werking van dat vonnis ten opzichte van de nieuwe tegenpartij. Enerzijds
wordt in de literatuur gesteld dat van het vonnis geen bindende werking uitgaat en
de rechter vrij is de nationaliteit te beoordelen, anderzijds wordt een tegenoverge-
steld standpunt ook verkondigd. Een derde opvatting in de literatuur meent, en dat
is wellicht nog het meest correct, dat het een nog onbeslist vraagstuk is, aangezien
het BVerwG over een dergelijke vraag nog niet heeft geoordeeld.

De slotsom van een en ander is, als vermeld in paragraaf 5.2.2.3, dat onder de
huidige stand van zaken geen duidelijk antwoord kan worden gegeven op de vraag
naar een verder dan de tussen partijen geldende materiele rechtskracht reikende
bindende werking van het Festtte/Zu/igM/rte//.

Interessant is in dit verband een uitspraak van het £un<fe£venva//u/igfgerfc/i/ uit
1993. In die uitspraak werd bepaald dat onder w«fe/pa/f(/ (derhalve gebonden
ingevolge de materiele rechtskracht van een Fe$/5te//Mwg.sKr/e/7 ter zake van het
bezit van de Duitse nationaliteit) niet alleen de bij het proces betrokken overheids-
instantie betreff, maar dat onder wofe/parf// mede de fiu/uferre/wMA: DeuttcAftz/u/
valt, hoewel deze niet bij het geding betrokken hoeft te zijn geweest. De grondslag
voor deze uitbreiding van het begrip w«fe/pa/?(/ vindt het BVerwG in het bijzonde-
re karakter dat volgens het BVerwG een Ferfrfe//u/ig.fu/'te(7 ter zake van de Duitse
nationaliteit onderscheidt van een Fertrte//u/tgju/?e<7 ter zake van enige andere
administratiefrechtelijke rechtsbetrekking. "**

In paragraaf 5.2.2.3 wordt nog opgemerkt dat deze uitbreiding van het begrip
w«fe/pa/t(/ des te opmerkelijker is, aangezien er voor rechter, noch klager een
verplichting bestaat de federale overheid bij de totstandkoming van het

te betrekken.

In paragraaf 5.4.3.2 ingegaan op de werking die uitgaat van § 31 Abs. 1
das ßw/ufeyve/̂ ay.sM/ig.yg£ric/j/. Voor een uitspraak op een

Het BVerwG overweegt: V. J rec/tf/i'cften Ifero/uferfteifen, rf«rcA </<> 5«'cA
von
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geldt datgene wat voor iedere rechterlijke uitspraak geldt, namelijk dat het
dictum materiele rechtskracht kent ten opzichte van de bij het geding betrokken
partijen. Daarnaast zijn ingevolge hetgeen § 31 Abs. 1 BverfGG bepaalt alle
Staatsorganen aan dat dictum gebonden. In paragraaf 5.4.3.2.2 is vervolgens
ingegaan op de onzekerheid die bestaat over de vraag of de bindende werking van
§ 31 Abs. 1 BVerfGG naast het dictum tevens de rechtsoverwegingen leidend tot
dat dictum omvat, en zo ja, of daarbij nog een verschil moet worden gemaakt
tussen rechtsoverwegingen van het BVerfG aangaande het Ve/̂ as.yMng.srec/tf en
aangaande het gewone ßu/ufes- of Lö/uferrec/i/. Zoals in die paragraaf is opge-
merkt, is een consensus over deze vraag niet bereikt. Wei blijkt uit de literatuur dat
de meerderheid van de auteurs, na een eerdere afwijzing van dat standpunt, nu het
standpunt inneemt dat de overwegingen met betrekking tot het Gru/idgesefz
bindende werking kennen. Een bindende werking voor overwegingen betreffende
het gewone ftora/ey- of Ld/uferrec/if wordt in de literaruur nog steeds afgewezen. In
paragraaf 5.4.3.2.2 wordt tevens opgemerkt dat het BVerfG, na eerst in de jaren
vijftig dienaangaande ccn ander standpunt te hebben ingenomen, tegenwoordig dit
door de meerderheid van de auteurs ingenomen standpunt aangaande het gewone
flwmfcy- of Ldraterec/»/ deelt.

Wat de uitleg van het nationaliteitsrecht (/te/cAs- w/id
en daarnaast (voornamelijk) de Geye/ze zwr /tege/u/ig von Frage/i rfer
geAorigte/r) betreft, moet dan ook de opmerkelijke conclusie worden getrokken dat
andere rechters dan het BVerfG een andere uitleg aan een bepaling kunnen geven,
ook al heeft het BVerfG over de betreffende bepaling reeds in een rechtsovenve-
ging een interpretatie gegeven. Ondanks het zojuist opgemerkte, moet evenwel ook
worden gewezen op de constatering uit paragraaf 5.4.3.2.2 waaruit blijkt dat de
andere rechters de door het BVerfG uitgezette lijn met betrekking tot het gewone

gewoonlijk aanhouden.

7.3 Bewijsrechtelijke conclusies

7.J.7

Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag is in hoofdstuk 3 ingegaan op
de vraag welke bewijsrechtelijke regels gelden bij de vaststelling in rechte van het
bezit van de Nederlandse nationaliteit. Daartoe is, toegespitst op de huidige
vaststellingsprocedure uit artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap, eerst in
paragraaf 3.2, getiteld ftewi/sr«7i/ m c/viW* procedures, ingegaan op het civiele
bewijsrecht in het algemeen, op het bewijsrecht in verzoekschriftprocedures in het
bijzonder, en tevens op de wijze waarop het bestaan van een recht kan worden
bewezen.
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Aan de zeldzame keren dat de wetgever belangstelling heeft getoond voor de
kwestie van het bewijs van het bezit van de Nederlandse nationaliteit is aandacht
besteed in paragraaf 3.3.1. In die paragraaf is gebleken dat in 1892 een bepaalde
verwervingsgrond mede met het oog op het bewijsrechtelijke voordeel dat deze met
zieh bracht in de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap is opgeno-
men. . .-•>. - ; . - . • • • • •

Een belangrijk deel van hoofdstuk 3 betreft het onderzoek van bewijsrechtelijk
interessante rechtspraak op het gebied van de vaststelling het Nederlanderschap. De
in hoofdstuk 3 besproken jurisprudentie is ingedeeld naar Chronologie en naar
onderwerp. Voor de motivering van die indeling verwijs ik naar paragraaf 3.1.
Chronologisch gezien, zijn vanaf het midden van de jaren veertig drie perioden aan
te wijzen en naar onderwerp beschouwd, kan een onderscheid worden gemaakt
tussen een beroep op verwerving van het Nederlanderschap en een beroep op
behoud van het Nederlanderschap.

In het kader van beroep op verwerving van het Nederlanderschap zijn in hoofd-
stuk 3, verdeeld over de drie perioden, tien uitspraken aan de orde gesteld. In het
kader van beroep op behoud van het Nederlanderschap betreft het, eveneens
verdeeld over de drie perioden, tweeendertig uitspraken, waarvan in negen gevallen
niet en in drieentwintig gevallen wel de Toescheidingsovereenkomst tussen
Nederland en Suriname aan de orde is. In totaal zijn derhalve in hoofdstuk 3
tweeenveertig uitspraken uit globaal de afgelopen vijftig jaar behandeld. In
vergelijking met het in hoofdstuk 2 uitgevoerde onderzoek naar de procesrechtelijke
aspecten van de vaststelling van het Nederlanderschap is het bewijsrechtelijke
onderzoek derhalve in een bredere opzet uitgevoerd. Dit is het gevolg van de wens
om enerzijds slechts het v/ge/wtt/e procwrec/jr te bespreken en om anderzijds ten
aanzien van het ft?w(/jrec/i/ te onderzoeken in hoeverre sprake is van historische
continuiteit of discrepantie in bewijsrechtelijke regels.

De paragrafen 3.3.2, '*" 3.3.3'"* en 3 .3 .4"" waarin de jurisprudentie
uit de onderscheidenlijke drie perioden is besproken, worden ieder afgesloten met
een tussenevaluatie. In die tussenevaluaties worden samenvattende opmerkingen
gemaakt over de jurisprudentie van het betreffende tijdvak en over de bevindingen
met betrekking tot overeenkomsten en verschillen in de jurisprudentie uit de
verschillende tijdvakken. Dientengevolge behoeft in dit hoofdstuk niet een herhaling
plaats te vinden van hetgeen reeds is opgemerkt in de tussenevaluaties, maar wordt

"" Getiteld AtaKWM/i7«7j0MfemgCTz w i a / 7945 to/ 7967.
"•* Getiteld TVarionolittitevartrfWft/ig « i fowiyjÄirfvenfeßfig //i procerfur« op g/wu/ van art/A*/ 4
Vr«OT*M/>ig<?nH>« (7967-79S9).
"*' Getiteld Mw/'ona/i7«7sva5mW/;>jg CTI owyriarrverrfWi/ig i/i proc«&/r« op gro/uf van ar/ijfe«/ 77

387



voor de in deze paragraaf opgestelde eindconchisies teruggegrepen op deze tussenevaluaties.

De vraag naar de wel of niet-lijdelijkheid van de rechter in de procedure op grond
van artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap is kort aangesneden in paragraaf
3.3.4.1. De daar vermelde citaten laten zien dat de rechtbank zieh weliswaar niet
lijdelijk acht, maar toch ook een grens aan de niet-lijdelijkheid ziet, die inhoudt dat
de rechtbank niet "/»>«we /e/te/i moef aarzoVage/i ter 0/u/irrfeu/tMg van de rfe//in-
#*/i van verzo^ter £/i/o/ae 5/aa/. "'*** De zojuist vermelde zinsnede is, naar mijn
mening, niet houdbaar in het licht van een nadien gedane uitspraak van de Hoge
Raad. De Hoge Raad sluit zieh in die uitspraak'**' namelijk met zoveel woorden
aan bij de Stelling dat met betrekking tot het onderzoek naar de feiten ter zake van
het bezit van het Nederlanderschap de rechter zieh niet lijdelijk behoort op te
stellen. Naar mijn mening dient hetgeen daarmee wordt gesteld ruim te worden
geinterpreteerd. De Hoge Raad differentieert in zijn uitspraak niet naar feiten die
door de verzoeker en/of de Staat reeds in het geding zijn gebracht en feiten die nog
door geen van beide partijen naar voren zijn gebracht. Dit betekent, in mijn ogen,
dat de rechtbank in feite wel gehouden is om nieuwe feiten aan te dragen, of deze
nu ter ondersteuning van het standpunt van de Staat dan wel van de verzoeker zijn.
Die ondersteuning is een neveneffect van het onderzoek naar de materiele waarheid
dat in een vaststellingsprocedure dient plaats te vinden. Een en ander leidt ertoe dat
bij het contemporain vaststellen'*™ van het Nederlanderschap de rechtbank te-
vens feiten heeft te onderzoeken (ook feiten die de Staat, noch de verzoeker hebben
naar voren gebracht en die van belang zijn voor het bezit van het Nederlander-
schap), die zijn voorgevallen na het moment dat ter beoordeling Staat.""

In de "ze//sfarta7ge vasWte//mg.spr0cedMr£" is derhalve sprake van een niet-
lijdelijke rechter.'*" Aan de ene kant sluit dat aan bij de rechtspraak inzake de
vaststelling van het Nederlanderschap uit het verleden,'*" terwijl aan de andere

"" Rb. VGravenhage 12.06.1991. rkstnr. 90.5346 (=HR 14.02.1992, NJ 1993. nr. 262, m.nt.
GRdG).
'«** HR 28.10.1994, RvdW 1994, nr. 216 (par. 3.3.4.3.2).
'*" Zic voor het begrip co/i/rmponaMe wzrttfW/ing: par. 2.2.4.2.1 cn 7.2.1.
'*" Bijv. het verzoek luidt vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap. De verzoeker beoogt een
contemporaine vaststelling. Het standpunt van de verzoeker is dat hij niet op 25.10.1975 zijn Nederlan-
derschap heeft verloren. De zaak betreff derhalve een bcoordelingsmoment van genuine tijd geleden.
De niet-lijdelijkheid van de rechtbank brengt met zieh dat de rechtbank behoort te onderzoeken
(openbaar ministerie bij de rechtbank) dat ten aanzien van de verzoeker geen andere, na 25.10.1975
vallende, verliesgronden zieh hebben voorgedaan. Het ligt voor de hand dat in een zodanig geval de
rechtbank de als belanghebbende opgeroepen Staat een bewijsopdracht zou geven.
Vgl. Ten Berge/Tak, p. 139: " Va/ize (/S/wirtend mort <fc mrfan/i> er op fetten, <fa//eiren die iwpafe/u/
zyn »wr rfe /oe/vxssirtg vw/i imperarifve voorsc/iri/fren, vartstaa/i, oo* a/ »wrfen je «fcxw parti/en /lief

'«" Vgl. ook Ahmad Ali/Klip, MR 1995. p. 84.
'«" Zie par. 3.3.3.5.
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kant wordt aangesloten bij hetgeen gebruikelijk is in een civiele verzoekschriftpro-
cedure waarin het een recht betreft dat niet ter vrije beschikking staat van de
partij(en)'^.

Jurisprudentie waaruit de niet-lijdelijkheid blijkt, is afkomstig van de Hoge
Raad,'*" maar ook de uitspraken van de rechtbank tonen aan dat de rechtbank
vanaf de inwerkingtreding van de vaststellingsprocedure, door middel van het
onderzoek naar de feiten dat werd verricht door het openbaar ministerie, actief de
feiten heeft trachten te onderzoeken'*™. In paragraaf 7.2.1 is dit betreffend
gesteld dat het openbaar ministerie te beschouwen is als een verlengstuk van de
niet-lijdelijke nationaliteitsrechter. Ook in paragraaf 7.2.1 is reeds gesteld dat ten
gevolge van het in rechte verschijnen van de Staat in de vaststellingsprocedure, de
activiteit van het openbaar ministerie is verminderd of achterwege blijft.

In hoofdstuk 3 is aan een aantal bewijsrechtelijk interessante onderwerpen bijzonde-
re aandacht geschonken. Daarbij gaat het om de volgende onderwerpen: de
bewijslastverdeling inzake verwervings- en verliesbepalingen van het Nederlander-
schap; de bewijslast inzake het bezit van een vreemde nationaliteit; de vraag in
welke mate het bezit van een vreemde nationaliteit dient vast te staan om effect te
sorteren in het Nederlandse nationaliteitsrecht (onder omstandigheden is dat de
vraag of voor de aanname dat een vreemde nationaliteit is verworven van de
betreffende autoriteiten een bevestiging noodzakelijk is); welke bewijssterkte van
toepassing is en welke bewijsmiddelen zijn toegestaan.

Als gezegd, hoofdstuk 3 heeft in belangrijke mate de vraag naar de bewijslast-
verdeling ter zake van het bezit van het Nederlanderschap in het middelpunt staan.
Al eind jaren veertig wordt in de jurisprudentie uitgemaakt dat de bewijslast van
een verliesgrond bij de Nederlandse overheid ligt indien deze zieh beroept op het
ingetreden zijn van dat verlies. Reeds dan wordt duidelijk dat het niet aan de
betrokkene is dat hij (door aannemelijk te maken dat hij niet heeft voldaan aan een
verliesbepaling) aantoont niet zijn Nederlanderschap te hebben verloren. De
nationaliteitsrechtelijke literatuur uit die tijd gaat (aan de hand van de toen bekende
jurisprudentie) ook van de bovenvermelde bewijslastregel uit. '*"

Een volgend punt dat uit de jurisprudentie en literatuur uit die tijd ook reeds
blijkt, is dat eerst van verlies sprake kan zijn als is bewezen (M/Jfc/)'™ dat aan
een verliesbepaling is voldaan. Indien daaromtrent geen volledige duidelijkheid kan
worden verkregen, dient te worden uitgegaan van het voortduren van het bezit van

""Ziepar. 3.3.4.1.
'«" HR 28.10.1994, RvdW 1994, nr. 216 (par. 3.3.4.3.2); HR 07.04.1989, NJ 1990, nr. 791 (par.
3.3.4.4.6).
"* Zie par. 2.3.2.2 en 7.2.1.
""Ziepar. 3.3.2 en 3.3.2.2.1.
'*" Vgl. par. 3.3.2.1.1 en 3.3.2.2.2.
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de Nederlandse nationaliteit. Dit beginsel wordt in dit boek omschreven met het
beg rip ccvj/M«ermg.spr£SMtti//V.

De zojuist vermelde bewijsrechtelijke lijn met betrekking tot een verliesbepaling
van het Nederlanderschap vindt voortzetting in de periode 1967-1989.'*" Daarbij
kan uit die periode meer duidelijkheid worden verkregen omtrent de bewijslastver-
deling bij een beroep op een verwervingsgrond. Het blijkt dat de bewijslast voor
een verwervingsgrond in beginsel bij de betrokkene ligt, maar dat daarop een
uitzondering wordt gemaakt in de gevallen dat de staatssecretaris van Justitie (die
de verwerving betwist) zijn standpunt inzake de niet-verwerving niet deugdelijk kan
onderbouwen.'**" Dezelfde uitzondering kan worden gesignaleerd als de omstan-
digheid zieh voordoet dat, indien de verwerving van een vreemde nationaliteit een
barriere vormt voor de verwerving van de Nederlandse nationaliteit, na onderzoek
van het betreffende vreemde recht de rechter vaststelt dat mogelijk de vreemde
nationaliteit niet is verworven.'**' De overeenkomst ten aanzien van de bewijs-
lastverdeling tussen beide bovenvermelde gevallen is dat het bezit van het Neder-
landerschap wordt aangenomen ondanks het feit dat de betrokkene niet alle
relevante rechtsfeiten voor de verwerving met sluitend bewijs kan bewijzen. Dat
van de kant van de Nederlandse overheid (in deze context wordt daarmee niet
slechts de staatssecretaris van justitie, maar tevens de rechter bedoeld) het stand-
punt van niet-verwerving niet kan worden bewezen (in de zin van M/fce/i)'*** is
hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Naar aanleiding van het in de bovenvermelde twee uitspraken, naar mijn mening,
van uitzonderlijk gewicht blijken te zijn van de deugdelijke onderbouwing van het
standpunt van de staatssecretaris (Nederlandse overheid, d.i. inclusief de niet-
lijdelijke nationaliteitsrechter) is in het kader van de beklagprocedure ex artikel 43
(oud) Vreemdelingenwet het begrip T""'^""* tevw/sfayf" ontwikkeld.'*" Samen
met het begrip 7"7m<w^ foew/ng" vormt "/""""tf"^ tevw/s/asf" een begrippenpaar.
Met "p"m<w'? tevw/s/asf" wordt gedoeld''"" op de bewijslast en het daaraan
inherente bewijsrisico dat aan de kant van de overheid ligt ten aanzien van het door
de overheid ingenomen standpunt ten aanzien van iemands Nederlanderschap.
Onder "pn'mfl/re foettwg" wordt verstaan het door de rechter, alvorens het relaas
en het bewijsmateriaal van de betrokkene te beschouwen, eerst het standpunt van
de staatssecretaris inzake het Nederlanderschap van de betrokkene op deugdelijke
onderbouwing toetst.

'*" Zic par. 3.3.3.5.
"•> Zic par. 3.3.3.2.3.
'«•' Zic par. 3.3.3.2.5.
"" In een enkel geval echter is sprake van vobfrwufe
Zic m.b.t. die zaak evenwel voetnoot 1498.
'«" Zie par. 3.3.3.2.3
'*•* Zic ook par. 3.3.3.5.

wonfen (zic par. 3.3.3.2.2).
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Ook in gevallen waarin het gaat om een beklag inzake behoud van het Nederlan-
derschap is dit bewijsrechtelijke patroon bruikbaar. Naar mijn mening toont de
onderzochte jurisprudence uit de periode 1967-1989 aan dat de Hoge Raad dit
bewijsrechtelijk patroon heeft gehanteerd. Zoals hierboven al is opgemerkt, wordt
in de periode 1967-1989 de bewijsrechtelijke lijn uit de periode 1948-1967 ten
aanzien van een verliesbepaling voor het Nederlanderschap, namelijk dat de
bewijslast voor een verliesbepaling bij de Nederlandse overheid ligt, voortgezet.
Het "pnwza/r /oew^n" en het toepassen van de 7""'m*i/r£ ftevW/.s/<ur" sluiten aan op
die bewijslastverdeling en zijn daar naar mijn mening een onderdeel van.

Derhalve kom ik in paragraaf 3.3.3.5 tot de conclusie dat de Hogc Raad in de
beklagprocedure op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet f^m het
standpunt van de staatssecretaris van Justitie toetste op deugdelijke onderbouwing
en daa/rw, indien het standpunt van de staatssecretaris deugdelijk en houdbaar
werd bevonden, het tegenbewijs van de klager aan de orde stelde. Op grond
hiervan wordt de conclusie getrokken dat bij een beroep op behoud van het
Nederlanderschap het niet aan de betrokkene is om aannemelijk te maken dat hij
het Nederlanderschap niet heeft verloren. Een zodanige inspanning wordt voor de
betrokkene pas noodzakelijk nadat in "pn//w/>e ro£te//ig" van het standpunt van de
overheid blijkt dat dit standpunt is ingenomen aan de hand van voldoende bewijs-
materiaal om het een deugdelijk standpunt te kunnen noemen. In de (sporadische)
gevallen waarin bij een beroep op behoud van het Nederlanderschap blijkt dat niet
aan de "/""'mo/Ve fewi/f/atf" is voldaan, wordt de co/i///iu«ri/i^jpr»um/(> gehan-
teerd. '^

De vraag dient te worden gesteld of en zo ja, welke verandering(en) de "z
g£ vasr.yte//mgs/>r0cerfwre" heeft gebracht in de bovenvermelde bewijslastverdeling.
In paragraaf 3.3.4.5 wordt, wat betreff de categorie waarin de beroepen op
verwerving van het Nederlanderschap zijn opgenomen ten eerste geconcludeerd dat
de rechtbank van de betrokkene verwacht dat deze het bewijs levert van het zieh
hebben voorgedaan van de relevante rechtsfeiten voor de verwerving en ten tweede
geconcludeerd dat de rechtbank geen oog heeft voor een eventuele bewijsrechtelijke
lacuhe in het standpunt van de Staat. Op grond van die gegevens kom ik in die
paragraaf tot de conclusie dat, wat betreft beroep op verwerving van het Nederlan-
derschap, sprake is van een verslechtering in de bewijsrechtelijke positie die de
huidige verzoeker inneemt ten opzichte van de klager in de voormalige beklagpro-
cedure.

Met betrekking tot de categorie waarin de beroepen op behoud van het Nederlan-
derschap zijn opgenomen, luidt de gevolgtrekking in paragraaf 3.3.4.5 dat, op twee

'*** Zie par. 3.3.3.3.2 (interpretatie van vreemd recht; verwerving vreemde nationaliteit is niet
voldoende gebleken) en 3.3.3.4.4 (geen bewijs van art. 5 lid 1 TOS in "prima/re /oetti/ig": net
tegenbewijs van de klager wordt dan ook niet in de overwegingen betrokken).
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tevens in die paragraaf genoemde uitspraken na, de rechtbank de
/oete/'ng" dan eveneens over het hoofd ziet en het op de verzoeker laat aankomen
dat deze aannemelijk maakt dat hij niet heeft voldaan aan de (rechts)feiten die
leiden tot verlies van de Nederlandse nationaliteit.

Uiteindelijk wordt in paragraaf 3.3.4.5 als algemene conciusie gesteld dat de
rechtbank de concepten T"'""'*"'* foe/j/ng" en 7>">ra/re tew//sfas/" niet in acht
neemt, of het nu betreft een beroep op verwerving dan wel een beroep op behoud
van het Nederlanderschap. Dit betekent derhalve dat als gevolg van de introductie
van de "zi(/5/a/u//ge vaste/e///>i£.s/jroc«/Mre" in de bewijsrechtelijke positie van de
betrokken burger een achteruitgang is te constateren ten opzichte van de bewijs-
rechtelijke positie in de voormalige beklagprocedure uit artikel 43 Vreemdelingen-
wet.

In verband inet de hier geconstateerde verslechtering in bewijsrechtelijke positie
is het frappant (maar ook verheugend) om te constateren dat de Hoge Raad in het
kader van de "zi(ß/a/u/i£i vaytete///>ig.5/?roc«/«r£" tot tweemaal'*** toe een be-
schikking van de rechtbank heeft vernietigd op grond van overwegingen die er op
neer komen dat eerst meer duidelijkheid dient te komen over het voldaan zijn aan
de verliesgrond, terwijl tevens de beslissing van de rechtbank kennelijk in de ogen
van de HR te sterk was gebaseerd op het (door de rechtbank als onvoldoende
geoordeeld) bewijsmateriaal van de betrokkene en te weinig aandacht bevatte voor
de onderbouwing van het negatieve standpunt van de Staat. In beide zaken vindt de
Hoge Raad derhalve dat de rechtbank te snel ervan is uitgegaan dat het verlies zieh
inderdaad heeft voorgedaan.

Hieruit kan, naar mijn mening, de conclusie worden getrokken dat betreffende
een beroep op behoud van het Nederlanderschap de Hoge Raad uitgaat van
voortzetting van de bewijslastverdeling zoals die in het verleden heeft gegolden,
inclusief de "/"•'"w"'* fomwg" van het standpunt van de Staat en inclusief de
bewijslast voor de Staat voor zijn standpunt.'^ Het begrip "pnVnö/Ve /oetti/ig"
Staat in verband met de rechtsstaatgedachte; nl. dat aan het handelen van de
overheid feiten ten grondslag dienen te liggen waarvan bewijs voor handen is.

Opmerking verdient nog wel dat de in dit boek geformuleerde bewijslastverde-
ling tot stand is gekomen aan de hand van jurisprudence waarin de verzoeker het
verwerven dan wel het behoud van het Nederlanderschap claimt en waarin de Staat
een tegenovergesteld standpunt inneemt. De situatie waarin de Staat stelt dat
iemand het Nederlanderschap heeft verworven dan wel heeft behouden, terwijl de
betrokkene het tegendeel beweert, komt voorzover ik weet niet voor in de jurispru-

"* H R 07.04.1989. NJ 1990. nr. 791 (par. 3.3.4.4.6); H R 28.10.1994, RvdW 1994. nr. 216 (par.
3.3.4.3.2).
"" Met betrekking tot een beroep op verwerving van het Nederlanderschap durf ik. aangezien er geen
relevante rechtspraak van de HR is, over de voortzetting van de bewijslastverdeling uit de voormalige
beklagprocedure geen uitspraak te doen. Evenwel zie ik niet in op grond van welke reden die
bewijslastverdeling een wijziging zou hebben ondergaan.
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dentie. Naar mijn mening is het schema van "pri/noire /oewi/jg" en "pri/mwre
r" ook in die gevallen toe te passen.

De jurisprudence is tevens onderzocht op de vraag waar de bewijslast ligt met
betrekking tot het bezit van een vreemde nationaliteit, indien zulks van invloed is
op het bezit van het Nederlanderschap. Dienaangaande is de bevinding dat de
bewijslast voor het bezit van een vreemde nationaliteit ligt bij de Nederlandse
overheid.'*** Dit ongeacht het feit of het gaat om een beroep op verwerving dan
wel een beroep op behoud van het Nederlanderschap. Deze bevinding toont, naar
mijn mening, nogmaals aan dat de overheid de bewijslast draagt voor het door haar
ingenomen standpunt (dat in zo'n geval luidt: geen verwerving van het Nederlan-
derschap wegens het verwerven van een vreemde nationaliteit, dan wel verlies
Nederlanderschap wegens verwerving vreemde nationaliteit). In paragraaf 3.3.4.5
wordt gewezen op de logische samenhang tussen de hier genoemde bewijslastverde-
ling inzake het bezit van een vreemde nationaliteit en de bewijslastverdeling inzake
een verwervingsgrond en verliesgrond.

Ook de vraag in welke mate het bezit van een vreemde nationaliteit zeker dient
te zijn, indien de vreemde nationaliteit een voorvraag ter zake van het bezit van het
Nederlanderschap is, is in hoofdstuk 3 tijdens het jurisprudentieonderzoek aan de
orde gesteld. Uit de literatuur en ruim een halve eeuw jurisprudence kunnen de
volgende regeis worden afgeleid. Ten eerste is gebleken dat het, voor het aanne-
men van het bezit van een vreemde nationaliteit, niet noodzakelijk is dat van de
kant van de vreemde autoriteiten een erkenning voorligt dat de vreemde nationali-
teit is verworven. Echter dienen daarbij de feitelijke omstandigheden van de zaak
geen aanleiding te geven tot (gerede) twijfel aan de verwerving van de vreemde
nationaliteit. Ten tweede gaat de literatuur reeds geruime tijd van het standpunt uit
dat de vreemde nationaliteit dient te worden vastgesteld volgens het vreemde recht,
hetgeen tevens inhoudt: aan de hand van het vreemde bewijsrecht.'^'

Het nationaliteitsrecht kent de rechtsfiguur o/tf/i, een eenzijdige rechtshande-
ling.'**' Door te opteren verkiest iemand een bepaalde nationaliteit te verwerven.

'*" Zie par. 3.3.2.3, 3.3.3.5 en 3.3.4.5.
"" Vgl. Kollewijn. p. 22; Lemaire, p. 310.
"" Wat de eenzijdigheid van het opteren betreft, staat een verandering op Stapel. Een momenteel bij de
Tweede Kamer aanhangig wetsontwerp (23594) laat het rechtsgevolg (wijziging in nationaliteit) pas
ingaan (ingevolge art. 6 leden 1 en 2 w.o.) nadat door dc Nederlandse overheid op de optieverklaring
schriftelijk is gereageerd met het afgeven van een bevestiging (van nationaliteitswijziging). Een
zodanige bevestiging kan worden geweigerd (op grond van het gedrag van de Optant). Niettegenstaande
de andersluidende opmerkingen van de staatssecretaris van Justitie, mw. Schmitz, aan de Tweede
Kamer (Bijl. II. 94-95, 23594, nr. 10, p. 3 en 4) moet toch worden geconcludeerd dat wat hier wordt
voorgesteld de afschaffing van de optie in het Nederlandse nationaliteitsrecht betekent. Dc rechtsfiguur
optie verdwijnt en daarvoor treedt in de plaais een vereenvoudigde vorm van naturalisatie. Als gevolg

- •
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Onder omstandigheden brengt dit met zieh het verlies van een nationaliteit die de
opterende bezit op het moment van opteren. In de jurisprudence komt een aantal
uitspraken voor waarin de betrokkene na verloop van tijd bestrijdt dat de verrichte
optie (optie leidend tot verlies van het Nederlanderschap) in overeenstemming is
geweest met zijn wil. Op grond van artikel 3:44 BW is de rechtshandeling alsdan
in beginsel vernietigbaar.

Uit de jurisprudence blijkt dat een beroep op een wilsgebrek bij het afleggen van
een optie zelden slaagt. Het bewijsrisico voor een beroep op een wilsgebrek bij het
verrichten van een optie ligt bij degene die de optie aflegt en een beroep op het
wilsgebrek doet.

Voor een nadere beschouwing van de zaken waarin het gaat om een beroep op
een wilsgebrek bij het opteren zijn een drietal onderwerpen interessant genoeg om
iets mecr over te op te merken. Om te beginnen valt op dat een beroep op dwaling
kennelijk mogelijk i s ."" Er wordt in de literatuur wel gesteld dat dwaling,
gezien de plaatsing ervan in boek 6 BW (art. 6:228), slechts mogelijk is in het
geval van een overeenkomst.'*^ Daartegenover Staat dat in de literatuur ook
wordt gesteld dat het aan de rechtspraak is overgelaten of dwaling ook bij een
eenzijdige rechtshandeling toepassing zou moeten vinden.'*" Als voorbeeld van
een zodanige toepassing van de dwalingsregeling ingeval van een eenzijdige
rechtshandeling kan derhalve worden gewezen op de in hoofdstuk 3 vermelde
uitspraken inzake een beroep op dwaling bij het doen van een nationaliteitsrechtelij-
ke optie.

Een volgend interessant onderwerp in het kader van een beroep op een wilsge-
brek bij een optie houdt verband met de werking van artikel 3:36 BW. Als gevolg
van het bepaalde in artikel 3:59 BW kan artikel 3:36 BW in beginsel ook toepas-
sing vinden buiten het Vermögensrecht. Kan de Staat der Nederlanden in het geval
van een optie ter verwerving van een vreemde nationaliteit (met tevens als rechts-
gevolg het verlies van de Nederlandse nationaliteit), die is afgelegd ten overstaan
van de vreemde autoriteiten, een beroep doen op artikel 3:36 BW? Aangenomen

van het ontnemen van het eenzijdige karakter aan de rechtshandeling door er een meerzijdige
rechtshandeling van te maken, ontneemt men aan de optic het eigen rechtskarakter (vgl. voetnoot 820).
De op Bijl. II 94-95, 23594, nr. 10, p. 4, aangehaalde literatuur waarop de staatssecretaris de
eigenzinnigc interpretatie van het begrip optie baseert. kan niet overtuigen. Naar mijn mening
ondersteunt die literatuur het standpunt van de staatssecretaris in het geheel niet. Zie ook De Groot, MR
1995. p. 129.
"" De meest recente beschikking (van de in dit boek besproken jurisprudentie) inzake een beroep op
dwaling is HR 14.02.1992, NJ 1993, nr. 262 (par. 3.3.4.4.8). Maar ook in de periode 1967-1989
komen uitspraken over een beroep op dwaling voor: HR 08.03.1985, NJ 1985, nr. 495 (par. 3.3.3.4.6)
en HR 08.05.1987. NJ 1987. nr. 682 (par. 3.3.3.4.7).
'*" Cliteur. p. 153; Verheugt. p. 195.
'"' Asser/Hartkamp II, p. 153 (noemt tevens relevante jurisprudentie); Franken ca . , p. 297.
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mag immers, dat de Nederlandse Staat te goeder trouw op de optieverklaring is
afgegaan.

Daarnaast is het goed denkbaar dat de Staat onder omstandigheden een beroep
zal (kunnen) doen op de verjaringstermijn (van 3 jaar) waarbinnen de betrokkene
zijn beroep op het wilsgebrek ingevolge artikel 3:52 sub b en c BW heeft moeten
doen. Ook dan komt de vraag naar voren of ingevolge de schakelbepaling in artikel
3:59 BW de bepalingen inzake rechtshandelingen in het Burgerlijk Wetboek tevens
van toepassing zijn in het nationaliteitsrecht.

In hoofdstuk 3 is tevens getracht inzicht te verkrijgen in de maatstaf van bewijs die
de rechter hanteert bij de beslissing of het Nederlanderschap is verworven dan wel
is verloren. Hiermee wordt gedoeld op de bewijssterkte en het gaat daarmee om de
vraag welke mate van zekerheid de rechter noodzakelijk acht omtrent het rechtsfeit
van de verwerving of het verlies.

Uit de jurisprudentie uit de periode 1948-1967 kan worden geconcludeerd dat in
het verleden voor het verlies van het Nederlanderschap stelselmatig de bewijsmaat-
staf M/fcert is gehanteerd.'*** Hieruit volgt, naar mijn mening, dat het aanneme-
/(/Jfc zijn van een verliesgrond niet voldoende is. In de enige uitspraak uit de periode
1948-1967 waarin een beoordeling wordt gegeven van hetgeen de betrokkene
aanvoert om het verlies tegen te spreken is, toen al, gesproken over "n/ef aa/me/ntf-
/zyifc".'*'* Het tegenbewijs van de betrokkene is derhalve getoetst volgens de
bewijsmaatstaf aa/i/iem^///*. In e6n geval is met betrekking tot een beroep op
verwerving van de Nederlandse national iteit door de Hoge Raad gesproken van
"noc/i girfe/V/ /IOCA geMete/T.'** Maar tevens is in die periode een keer het
bezit van het Nederlanderschap aanvaard op grond van bezit van Staat.'*"

Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat in paragraaf 3.3.2.3 de constatering is
gedaan dat voor de beslissing of sprake is van verlies van het Nederlanderschap een
strikter bewijs nodig lijkt te zijn dan voor de beslissing dat sprake is van verwer-
ving. Evenwel bevat de periode 1949-1967 niet genoeg uitspraken om een gefun-
deerd oordeel inzake de bewijsmaatstaf te doen. Hetzelfde is in paragraaf 3.3.3.5
opgemerkt over de rechtspraak uit de periode 1967-1989. Desalniettemin ben ik
van oordeel dat indien de twee perioden samen worden bekeken er een doorlopend
patroon is te ontdekken in de gehanteerde bewijsmaatstaf.

Immers, in paragraaf 3.3.3.5 wordt met betrekking tot de periode 1967-1989 ten
aanzien van de beslissing of sprake is van verlies van het Nederlanderschap
vastgesteld dat door de HR de maatstaf &/(/&e/i is gehanteerd. Dit sluit aan op

"" HR 28.10.1952, HPS 1952, p. 133 (par. 3.3.2.1.1); HR 13.04.1948. NJ 1948. nr. 647 (par.
3.3.2.2); HR 05.10.1948. NJ 1949. nr. 562 (par. 3.3.2.2.2).
'"» HR 04.10.1949. Reuscr (I), p. 82 (par. 3.3.2.2.3).
"* HR 03.06.1958, NJ 1959, nr. 50 (par. 3.3.2.1.2).
" " HR 28.10.1952. HPS 1952. p. 133.
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hetgeen hierboven over de periode 1948-1967 is opgemerkt. Voorts blijkt ook in de
periode 1967-1989 inzake het bewijs van hetgeen de betrokkene aanvoert om zijn
Stelling te onderbouwen dat voldoende is als dit aa/i/ieme/(/£ is. Ook hierin valt een
voortzetting te constateren van hetgeen is gebleken voor de periode 1948-1967. In
paragraaf 3.3.3.5 wordt zelfs geconcludeerd dat voor het standpunt van de staatsse-
cretaris van Justitie niet alleen bij de TwwKwre /oe/s/zig" van dat standpunt, maar
ook bij de beoordeling van hetgeen de staatssecretaris tegen de Stellingen van de
betrokkene aanvoert als tegenbewijs de maatstaf van &/(/fe/i wordt gehanteerd.
Tevens wordt in paragraaf 3.3.3.5 gewezen op een uitspraak inzake een beroep op
verwerving van het Nederlanderschap waarin voor de "primaire toetsing" van het
standpunt van de staatssecretaris aan de hand van de maatstaf van Mz/te/i is
geschied.

Samenvattend kan, naar mijn mening, worden gesteld dat over het geheel
genomen de Hoge Raad van 1948 tot 1989 het nationaliteitsrechtelijke standpunt
van de overheid heeft getoetst volgens de bewijssterkte £/(/*«!,'** terwijl voor
de beoordeling van de Stelling van de betrokkene de bewijssterkte ao/ineme/t/ft is
gehanteerd.

Het spreekt voor zieh dat het vervolgens interessant is om te bekijken welke
bewijsmaatstaf door de rechtbank is aangelegd in de "ze(/fra/u#ge

Wat betreft een beroep op verwerving van het Nederlanderschap wordt in
paragraaf 3.3.4.5 de bevinding weergegeven dat de rechtbank bij een beroep op
verwerving ter beoordeling van de Stelling van verzoeker de bewijsmaatstaf 6/i/Jte/t
aanlegt (en, als eerder is uiteengezet, tevens mer het standpunt van de Staat in een
"pn'/mwrtf fo^wwg" op deugdelijke onderbouwing onderzoekt). Ten opzichte van het
verleden, waarin ook verwerving is aangenomen in twee gevallen"" waarin de
betrokkene niet over sluitend bewijs van de verwerving beschikte (en waarin het
overheidsstandpunt niet deugdelijk onderbouwd bleek te zijn) kan hier niet anders
worden geconcludeerd dan dat sprake is van een tweede verslechtering in de
bewijsrechtelijke positie van de verzoeker in de huidige artikel 17 RWN-procedure
(ten opzichte van de positie die de klager in de beklagprocedure op grond van
artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet heeft ingenomen.

"* Hicrop bestaat slcchts « n uitzondering: HR 15.09.1980. NJ 1981, nr. 68 (par. 3.3.3.2.2: bij een
beroep op verwerving is dc vraag naar eventuele verwerving van een vreemde nationaliteit een
voorvraag. Het betrcft dcrhalve geen bewijsvraag. maar een rechts vraag. De HR acht de verwerving
van dc vreemde nationaliteit w/rftwufc oawiemWi/Jt). In HR 08.12.1989 (par. 3.3.3.2.5), een zaak
waarin dezelfde rechtsvraag aan de orde is. wordt echter gesteld dat m>/ ir gri>/«t«i dat de vreemde
nationaliteit is verworven. Het standpunt van de staatssecretaris wordt derhalve in par. 3.3.3.2.2
getoetst aan de maatstaf aan/i«n*/y* en in par. 3.3.3.2.5 aan de maatstaf Wyiten. Dit is inconsequent.
"" Par. 3.3.3.2.3 en par. 3.3.3.2.5.
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Moeilijker te beoordelen ligt de situatie wat betreft de gehanteerde bewijsmaat-
staf in geval van een beroep op behoud van het Nederlanderschap. Primair dient
ten aanzien van zodanige beroepen te worden bedacht dat de rechtbank het stand-
punt van de Staat (als hierboven is geconcludeerd: naar alle waarschijnlijkheid,
immers aanleiding om het tegendeel aan te nemen ontbreekt) niet onderwerpt aan
een "prärai/re /oiftmg".

Een voortgaande lijn met het verleden kan aangaande de gehanteerde bewijsmaat-
staf worden geconstateerd in de twee gevallen waarin de rechtbank tot het oordcel
komt dat sprake is van behoud van het Nederlanderschap omdat het rechtsfeit van
een verliesgrond niet is geWdte/i."°° Tevens kan een voortzetting worden gevon-
den ten aanzien van de bewijssterkte bij de beoordeling van hetgeen de verzoeker
(als tegenbewijs) aanvoert: in de meeste beschikkingen spreekt de rechtbank dan
over wel of niet aa/z/iimi/z/£. Het komt daarentegen in een minderheid van de
beschikkingen (twee in totaal) ook voor dat verzoekers tegenbewijs wordt beoor-
deeld met de maatstaf £>/(/£?/>. In vier uitspraken ter zake van een beroep op behoud
wordt geen duidelijkheid verkregen omtrent de ter beoordeling van verzoekers
tegenbewijs gehanteerde bewijsmaatstaf.

Wat betreft de bewijsmaatstaf ingeval van een beroep op behoud betreft, moet de
conclusie mijns inziens luiden dat er voor de "zeZ/sra/wftge vaym?///n^5procerf«re"
geen eensluidende conclusie kan worden getrokken. In bepaalde zaken heeft de
rechtbank dezelfde maatstaf gehanteerd als in het verleden gebruikelijk was, in
andere gevallen heeft de rechtbank gekozen voor een zwaardere maatstaf of geeft
de beschikking geen uitsluitsel over de gehanteerde maatstaf.

Hoofdstuk 3 is afgesloten met paragraaf 3.3.5, getiteld ££Yv(/jmüftfe/e/i, waarin is
ingegaan op de bewijsmiddelen waarmee in rechte het bezit van de Nederlandse
nationaliteit kan worden bewezen. Het blijkt dat voor de vaststelling van het bezit
van de Nederlandse nationaliteit volgens het Nederlandse recht alle bewijsmiddelen
zijn toegelaten.

Deze conclusie volgt enerzijds uit het feit dat in civielrechtelijke verzoekschrift-
procedures alle bewijsmiddelen zijn toegelaten"*" en anderzijds uit het feit dat de
Rijkswet op het Nederlanderschap geen bewijsmiddel uitsluit. Te constateren valt
dat de regel dat het bewijs van het Nederlanderschap met alle middelen kan worden
bewezen ook in het verleden al heeft gegolden. Wel wordt in paragraaf 3.3.5.1
gewezen op de mogelijkheid dat een beperking ten aanzien van de bewijsmiddelen
kan voortvloeien uit eventueel in een casus relevant vreemd recht. Indien in een
internationale casus bepaalde rechtsfeiten onder vreemd bewijsrecht vallen, kan het

"°° Zic par. 3.3.4.5.
'*" Zie ook par. 3.2.2.
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zijn dat dit vreemde bewijsrecht een beperking in de bewijsmiddelen kent.'™* De
Nederlandse rechter is daaraan gebonden.

Aantekening verdient nog dat tot op heden binnen het kader van de
va5/$/W/m#.sprocerfMre" geen casus voorkomt waarin een beroep op £ez// vo/i
een rol speelt. Het is mijns inziens aan te nemen dat de voorheen geaccepteerde
toelaatbaarheid van dat bewijsmiddel onverminderd in de "ze//y/a/u//ge vas/s/e///>ig.y-
/»rocea'wre" geldt. Dit op grond van de overweging dat het bezit van het Nederlan-
derschap immers met alle middelen kan worden bewezen.'*"

Het bewijsmiddel £ez/7 van 5/00/ is naar mijn inzicht een middel dat aan de orde
kan komen indien een verwervingsgrond niet rechtstreeks is te bewijzen, maar
iemand wel door de Nederlandse overheid steeds is aangezien als in het bezit van
de Nederlandse nationaliteit. Indien het een verliesgrond betreff, komt naar mijn
mening het bewijsmiddel tez/7 va/i M M / niet aan de orde. Immers, indien iemand
door de Nederlandse overheid bij gebrek aan wetenschap inzake het verlies werd
behandeld als van Nederlandse nationaliteit, betekent dit niet dat het Nederlander-
schap is behouden en dat dat dan zou kunnen worden bewezen door middel van het
(bewijsmiddel) bezit van Staat. Tot de slotsom dat het Nederlanderschap is behou-
den kan immers slechts worden gekomen in het geval dat me/ w geWe/ten dat een
verliesgrond is gerealiseerd; op welk moment de c0/i//>iMen>jg.s/?re.yM/n//e opgeld
doet.

Naar aanleiding van de in hoofdstuk 3 besproken jurisprudentie kan afsluitend een
aantal bewijsrechtelijk regels inzake het Nederlanderschap op een rijtje worden
gezet. De, naar mijn mening, belangrijkste uitkomst van het jurisprudentieonder-
zoek is wel dat kan worden vastgesteld dat de bewijslast voor het verlies van de
Nederlandse nationaliteit, bij betwisting daarvan door de betrokkene, bij de
Nederlandse overheid ligt. Dat de bewijslast ter zake van een verliesgrond van
oudsher op de Nederlandse overheid rust, blijkt (als gezegd) uit de jurisprudentie
en sluit aan bij hetgeen door auteurs als Van Sasse van Ysselt en De Groot/Tratnik
is gesteld. Maar er kan tevens worden gewezen op het vermelde in paragraaf 3.3.1,
namelijk dat reeds in de We/ va/i den 2&s/e/i 7«/y 7850, S/£. 44, /er M//weräig van
or/. 7 rfer Gronrfwe/ met betrekking tot een verliesgrond de bewijslast voor het
verlies bij de Nederlandse overheid berustte.

Wat betreft de bewijslastverdeling in het geval van een beroep op verwerving
van het Nederlanderschap kan allereerst worden gewezen op de divergentie ten
aanzien van twee aspecten in de bewijsrechtelijke positie van de verzoeker in de

vaste/e/7/>ig.spr0cerfwre" en van de voormalige klager in de beklagpro-

"°° Uit ruim vijftig jaar jurisprudentie kan worden opgemaakt dat de rechter in toenemende mate wordt
geconfronteerd met in het buitenland opgestelde al dan niet authentieke bewijsstukken van aldaar
voorgevallen rechtshandelingen.
"°>Zie par. 3.3.5.1.
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cedure op grond van artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet. Hierboven is gesteld dat
op twee aspecten ("pr/mazre ftewj/jtor" en bewijsmaatstaf) divergentie (inhoudende
een verslechtering voor de betrokkene die een beroep op verwerving doet) is
opgetreden met de introductie van de artikel 17 RWN-procedure in 1986. Ik ben
ervan oveituigd dat dit niet door de wetgever bedoelde nevengevolgen zijn geweest.
Naar mijn mening zou de rechtbank de "pr/ma/V? foeft/'/ig" van het standpunt van
de Staat in ere moeten herstellen.

Een zodanig herstel zou dan leiden tot de situatie dat het in beginsel aan de
verzoeker is de rechtens relevante feiten voor zijn verwerving te stellen.'***
Tevens heeft de verzoeker een .ywm/mVrf 6ew//.sp//c/j/, dat wil zeggen dat de
verzoeker het bewijsmateriaal dat hij heeft, dient te overleggen. Het standpunt van
de Staat dat geen verwerving heeft plaatsgevonden, wordt onderzocht op deugde-
lijkheid. In het geval van een lacune in de deugdelijkheid van het overheidsstand-
punt, kan de verwerving van het Nederlanderschap worden aangenomen, ook al
bezit de verzoeker niet over sluitend bewijs ter zake van de verwervingsfeiten. De
Staat, noch de verzoeker kunnen dan hun standpunt volledig bewijzen.

Als laatste nog even kort een paar andere bewijsrechtelijke regeis. De bewijslast
voor staatloosheid of voor het bezit van een vreemde nationaliteit ligt bij de
Nederlandse overheid. Ingeval van een beweerd wilsgebrek bij het uitoefenen van
een optie ligt de bewijslast bij degene die zieh beroept op het wilsgebrek. Een
verlies van de Nederlandse nationaliteit dient te worden getoetst volgens de
bewijsmaatstaf M/£e/i. £/(/&? dit verlies niet, dan dient te worden uitgegaan van het
voortduren van het bezit van het Nederlanderschap. Het tegenbewijs van de
verzoeker dient te worden getoetst volgens de bewijsmaatstaf

7.3.2 2tew//sra:A/e7iyA;e conc/i/s/es

Hoofdstuk 6 bevat, ter beantwoording van de vierde en laatste onderzoeksvraag,
enerzijds een theoretisch beschrijvend gedeelte ter zake van het administratief
bewijsrecht en anderzijds een gedeelte met een beschrijving van bewijsrechtelijk
relevante jurisprudence op het gebied van het nationaliteitsrecht.

Na inleidende opmerkingen in paragraaf 6.1 wordt in paragraaf 6.2 de beschrij-
ving gegeven van het administratief bewijsrecht. Paragraaf 6.2 betreft derhalve een
weergave van hetgeen in de literatuur betreffende het Duitse administratief bewijs-
recht wordt gesteld.

'*" Vgl. an. 429d Rv. In het verzoekschrift dienen de gronden waarop net verzock rust te worden
opgenomen.
'*" Ten Berge/Tak, p. 148, wijzen crop dat in het fiseale recht het onderscheid tussen Mi/Jfcen en

mitoi be wüst wordt gehanteerd.
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In dit theoretisch beschrijvende gedeelte van hoofdstuk 6 komen de onderwerpen
bewijslastverdeling, bewijsregels (ßewm/asMorm^/i), bewijswaardering (ßevvm-
wwrc//gw/ig), bewijssterkte (itewmma/?) en bewijsmiddelen aan de orde.

Het administratiefrechteiijke proces wordt gevoerd aan de hand van de bepalin-
gen uit de Vmva/fK/igjger/c/jWortf/Jwng (VwGO)."°* Maar in het administratief
bcwijsrecht blijkt op beperkte schaal leentjebuur te worden gepleegd als het gaat
oin het formele bewijsrecht. De Vmva//wrtg.sge/7c/»te0/'d/iw/ig kent daarvoor geen
eigen regeis, maar verwijst naar de Zm/prozgfford/zM/ig.'*"

Ecn specifiek administratief procesrechtelijk onderwerp is daarentegen de
onderzoeksverplichting (l/nterw<cÄM/i#.ymaM>n£) voor de rechter uit § 86 VwGO.
De rechter is in het administratief recht ten gevolge van de op hem rüstende
onderzoeksverplichting een niet-lijdelijke rechter, die actief de feiten behoort te
onderzoeken, ook de feiten die de partijen niet bestrijden, en die tevens de feiten
behoort aan te vullen. Vanuit het perspectief van de t/m^/-5«c/i«/i^matzm^ is de in
de literatuur gemaakte opmerking dat de procesdeelnemers stelplicht, noch bewijs-
last hebben begrijpelijk. Daarnaast is op het uitgangspunt van de 6/n/^r5uc/w/z^-
max/me de bewijsrechtelijke consequentie gegrondvest dat indien de feiten niet
volledig (of genoegzaam) komen vast te staan, dit niet de "schuld" is van de
partijen (tenzij deze hun medewerkingsplicht hebben verzaakt), maar dat in wezen
de rechterlijke instantie in gebreke blijft.'** Een zodanige situatie waarin on-
danks de inspanningen van de rechterlijke instantie en de volledige medewerking
van partijen toch de feiten niet genoegzaam vaststaand zijn te krijgen, wordt een
/io/i-//<7M£/ f/rtatf/e genoemd.'*"

Omdat in feite de partijen niet kan worden "verweten" dat de rto/j-Z/guef s/7«afr>
bestaat, zou het ook geen logisch gevolg zijn om de partij wiens Stelling niet kan
worden bewezen daarvan altijd het nadeel te laten dragen. Om toch ingeval van een
/lo/i-Z/^uer .»ruar/e een beslissing te kunnen nemen, kunnen ook andere regeis
worden gehanteerd. De zojuist bedoelde regels staan in het Duitse recht bekend als
de Ztewm/asM0/-mert."'° Deze /tewm/ayr/iormert betreffen de regels volgens
welke wordt bepaald welke partij het risico dient te dragen van het onbewezen
blijven van een feitelijke omstandigheid. De /tewm/asmo/ro^n zijn derhalve regels
volgens welke in een geding het risico van de niet-bewijsbaarheid wordt verdeeld.

In de gevallen waarin de rechterlijke instantie niet in bewijsnood verkeert (er
bestaat derhalve geen non-//^wef s/fwöft*), oordeelt de rechter op grond van § 108
VwGO naar zijn vrije overtuiging (/ra> Ctoerzeugwng) omtrent de feitelijke
waarheid die al dan niet blijkt uit het ter beschikking staande bewijsmateriaal. De

'*" Zic ook par. 7.2.2.
'*" Zic par. 6.2.
"°* Op zieh kan dit in gebreke blijven geheel vcrschoonbaar zijn als de situatie zo is dat ondanks grote
inspanningen van de rechter (en partijen) de feiten niet duidelijk kunnen worden vastgesteld.
""Zic par. 6.2.1.
""»Zic par. 6.2.1.2.
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beslissing van de rechter komt dan tot stand door middel van bewijswaardering
(ß^we/jwürrf/g««g). In de theoretische systematiek van het administratief bewijs-
recht wordt indien de rechter door middel van ZteHW-ywurd/flM/ig tot zijn beslissing
komt, niet gesproken over bewijslastverdeling en de daarvoor ontwikkelde regels;
de

Tot zover de beschouwingen over het Duitse administratief bewijsrecht. In para-
graaf 6.3 is ingegaan op de bewijsrechtelijke aspecten die meer specifiek betrekking
hebben op het Duitse nationaliteitsrecht. Voorop dient te worden gesteld dat het
Äe/c/w- wnd Sfaatea/ig^/iör/gte/tegeserz geen eigen regels met betrekking tot het
bewijzen van het bezit van de Duitse nationaliteit in een rechterlijke procedure
bevat."" In het Vierw<a/rung.sproze0"'* waarin de nationaliteit een rol speelt,
zijn derhalve de algemeen in het administratief recht geldende regels van toepas-
sing. Een van die algemene regels is bijvoorbeeld dat in de procedure alle bewijs-
middelen zijn toegestaan."" Het bezit van de Duitse nationaliteit kan in rechte
derhalve met alle middelen worden bewezen.

De bewijskracht van de op grond van § 39 /te/c/w-
se/Z uit te reiken " CMu/ute/i, t/ze zur /terc/rci/i/gwig der
(waaronder de Sraatea/jgeAdrigte/ttauwm) is besproken in paragraaf 6.3.1. Daar
blijkt dat de bewuste documenten in beginsel wel het bezit van de Duitse nationali-
teit aantonen, maar dat tegenbewijs (bijvoorbeeld in een rechterlijke procedure tot
vaststelling van de Duitse nationaliteit) mogelijk is. Gezien hetgeen is gesteld in
paragraaf 7.2.2 inzake de bindende werking van een Fey/.yte//Mng.yMrrW/ (§ 43
VwGO) blijkt derhalve dat een zodanig (positieO Festtte//M/ig.yMrrez7 de betrokkene
meer zekerheid biedt omtrent het bezit van de Duitse nationaliteit dan een S/aaWan-
geAdr/gJte/touuweü. Hierbij dient echter te worden beseft, dat die zekerheid niet
een absolute zekerheid is. Immers, zoals ook is opgemerkt in paragraaf 7.2.2,
ingeval van een andere wederpartij is het volgens de literatuur niet uitgesloten dat
een nieuwe beoordeling van het bezit van de nationaliteit mogelijk is.

Met betrekking tot de in paragraaf 6.3 besproken jurisprudence kan het volgende
worden opgemerkt. In geen van de tien behandelde uitspraken wordt gesteld dat
sprake is van een /io/z-//^«e/ j/ruatfe. Dit betekent dat het systeem van de t/zitery«-
c/iMngsmaxime heeft geftinctioneerd en dat de oordelende instantie is uitgegaan van
de veronderstelling de feiten genoegzaam te hebben vastgesteld. Dat een hogere
rechter de oordelende instantie hierin niet altijd volgt, blijkt uit BVerwG 21 mei
1985'"* waarin het BVerwG terugverwijst naar de lagere rechter met de op-
dracht om de feitelijke omstandigheden grondiger uit te zoeken.

""Zie par. 6.3.1.
""Zie par. 5.2.1.1.
"" Zie par. 6.2.1
"" BVerwG, U. v. 21.05.1985. Buchholz 13o § 25 RuStAG Nr. 5 (par. 6.3.3.4).
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Het gevolg van het ontbreken in de behandelde jurisprudentie van zaken waarin
een /IO/I-ZI^MI/ 57fua//> aan de orde is (en ik ben gedurende het onderzoek een
zodanige zaak niet tegengekomen), is dat aangaande de in een geval van
te hanteren Ztewm/ay/rtormfen,) geen inzicht kan worden gekregen.

Een onderwerp ten aanzien waarvan de Duitse jurisprudentie wel een interessant
gegeven oplevert, is de ßewmmq/3. Uit twee zaken waarin een beroep op verwer-
ving van de Duitse nationaliteit wordt gedaan, kan worden geconcludeerd dat, voor
hetgeen de betrokkene aanvoert, als bewijssterkte G/aMMa/rmflc/iw/ig wordt
aangehouden."" Deze bevinding is in overeenstemming met de opmerkingen
dienaangaande in de literatuur, waarin ten aanzien van het begrip "<feuttc/v
Vo/faZMg^/jdrigte//"'''' wordt gesteld dat G/oMftAa/iTntfc/iwrtg voldoende i s . " "
Daarnaast is het wat betreft de beroepen op behoud van de Duitse nationaliteit zeer
frappant om te coastateren dat ter zake van een verliesgrond een fiwewma/ wordt
gehanteerd waarin sprake is van /<?sf$te//en.'"* Dit betekent dat voor het oordeel
dat sprake is van verlies van de Duitse nationaliteit Vo//e £/£erzewgMng noodzakelijk
is, en dat G/aM /̂iq/frnacAw/ig te dien aanzien onvoldoende is.

Uit de jurisprudentie blijkt tevens dat in het Duitse nationaliteitsrecht een beroep
op verwerving van de Duitse nationaliteit op grond van vertrouwen (dat men die
nationaliteit bezit) niet wordt geaccepteerd. Verwerving op grond van het vertrou-
wensbeginsel is afgewezen in twee uitspraken.""

7.4 Afsluitende en vergelijkende opmerkingen

Na de bovenstaande conclusies van de afzonderlijke hoofdstukken is het tijd om de
laatste opmerkingen te maken. Het Nederlandse recht werd in de afgelopen tien
jaar verrijkt met een nieuwe wettelijke regeling inzake de nationaliteit en een
nieuwe regeling van het bewijsrecht in civiele zaken. De nieuwe nationaliteitswet,
de Rijkswet op het Nederlanderschap, heeft als novum de mogelijkheid geopend tot
rechtstreekse rechterlijke vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap.

"" BVcrwG, U. v. 10.01.1961, Buchholz 13o § 16 RuStAG Nr. 1 (par. 6.3.2.1:); VG Bremen. U. v.
14.03.1988, NJW 1989, p. 1377 (par. 6.3.2.5: mc/i/ gfauMq/r mac/i«j Jtönnen).
'"* Dit begrip is onder omstandigheden een voorwaarde voor nationaliteitsverwerving. (Zie par. 4.1.4;
6.2.2.1; 6.3.2.2; 6.3.2.5 en 6.3.2.6.
"" Zie par. 6.2.2.1. VG Bremen. U. v. 14.03.1988, NJW 1989, p. 1377 (par. 6.3.2.5) gaat inderdaad
om het bewijs van opname op de Drattcftf Voflfcj/«/* en <fcuttc/ie Voflfcyzng*A<5rigJt«7.
"" BGH, U. v. 14.12.1955. NJW 1956. p. 509 (par. 6.3.3.1: nicftr/etfZurtW/en); BVerwG, U. v.
21.05.1985. Buchholz 13o § 25 RuStAG Nr. 5 (par. 6.3.3.4: Ricft//<fc/tr/rn/etf;etfrtir).
"" BVerwG, U. v. 14.12.1972, BVcrwGE 41, 277 (par. 6.3.3.2); BVcrwG, U. v. 22.08.1979.
BVerwGE 58, 259 (par. 6.3.2.3).
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Niettegenstaande het administratiefrechtelijke karakter van de nationaliteit"^ is
de procedure ondergebracht bij de civiele rechter. Ingevolge artikel 112 lid 2
Grondwet kan inderdaad de beslechting van "£«C/M7/«I <//> mW w/r fcurjjw/j/Jtf
r«:/i/.ste/r0kÄ:j>ig£/j z(//i OAU/OÖ/I" worden opgedragen aan de rechterlijke macht. De
oordelende instantie wordt daarmee nog geen administratieve rechter.'"' De
administratiefrechtelijke procedures die aldus zijn ondergebracht bij de gewone
rechter werden door de regering tijdens de parlementaire behandeling van de
Algemene wet bestuursrecht wel als "a<frni/i/rfra/<>v£ rec/itepraojfc" gekwalifi-
ceerd.»»

De vaststellingsprocedure is qua aard een administratiefrechtelijke procedure.
Incidenteel zal evenwel, ter bepaling van de nationaliteitsrechtelijke gevolgen, het
vaststellen van (gewoonlijk als civielrechtelijk omschreven) familieverhoudingen
noodzakelijk zijn. In toenemende mate blijken dit familieverhoudingen te zijn die
onder vreemd recht vallen; als gevolg waarvan internationaal privaatrechtelijke
regeis in de procedure aan de orde komen. De vaststellingsprocedure verkrijgt
daarmee naar mijn mening geen civielrechtelijk karakter.

Niettegenstaande het administratiefrechtelijk karakter van de nationaliteitsvaststel-
ling is gekozen voor een procedure op civielrechtelijke grondslag. Gekozen is voor
een procedure volgens de twaalfde titel uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor-
dering. In de twaalfde titel Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt de
verzoekschriftprocedure geregeld. Niet de gehele twaalfde titel is van toepassing
verklaard op de rechtstreekse nationaliteitsactie. Niet van toepassing is bijvoorbeeld
artikel 429n Rv, waarin het hoger beroep van de beschikking in eerste aanleg is
geregeld. Een tweede feitelijke instantie is tijdens de voorbereiding van het
wetsontwerp Rijkswet op het Nederlanderschap niet wenselijk geacht, daar het
streven naar de totstandkoming van een körte"" procedure de overhand heeft
gehad. Inmiddels lijkt in het algemeen het tij ten aanzien van de vraag of wel of

'"" Het nationaliteitsrecht is een onderdeel van het Staats- en administratief recht. Vgl. Raedt van
Oldenbarncvelt, p. 55; Van Sasse van Yssclt. HPS 1954, p. 158; Struycken (II). p. 331.
'"' Immers, onder de begripsafbakening van "<u//run(5fra//nv r̂ cA/er" uit art. 1:4 Awb valt niet de
rechtbank 's-Gravenhage die op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een verzoek-
schrift behandelt. De invoering van de Awb heeft wat dit betreft geen verandering gebracht in de
voorheen bestaande situatie. Ook in de tijd voor de invoering van de Awb gold dat een administratief-
rechtelijke procedure bij de gewone rechter de instantie nog geen administratieve rechter maakte.
"= Bijl. II. 92-93, 22495, nr. 10, p. 28.
"" Waarvan de aanname is dat dit ook een snelle procedure is. Echter, ook in de huidige vorm van de
"zW/tta/uÄg* vaffjtt//i/ig5pr0ca/urt" slepen sommige procedures jaren aan. Zie par. 3.3.4.3.1 voor een
zaak die in feitelijke instantie vijf jaar heeft geduurd. De gecompliceerdheid van een zaak kan
vanzelfsprekend aanleiding geven tot een lange duur, de zaak bijvoorbeeld uit par. 3.3.4.2.2 is bijna
tweeeneenhalf jaar bij de rechtbank aanhangig geweest. De gemiddelde duur van de vaststellingsproce-
dures bij de rechtbank ligt tussen de een en anderhalf jaar.
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niet een tweede feitelijke instantie wenselijk is, gekeerd.'"* Zeker in een proce-
dure waarin de materiele waarheidsvinding centraal dient te staan,"" acht ik een
tweede feitelijke instantie gewenst.'"* Daarbij is het naar mijn mening niet
ondenkbaar dat door de invoering van een tweede feitelijke instantie het aantal
cassatieberoepen zal verminderen.

Het belang van het feit dat het bij de nationaliteitsvaststelling in wezen om een
procedure gaat met een wezenlijk administratiefrechtelijke karakter moet m.i. niet
zo worden geinterpreteerd dat de vaststelling per definitie bij een administratieve
rechter dient plaats te vinden. De civielrechtelijke verzoekschriftprocedure vertoont
genoeg kenmerken die overeenkomen met de kenmerken van een administratief-
rechtelijke procedure. Wat betreft de niet-lijdelijkheid van de rechter, het streven
naar materiele waarheidsvinding en de toepasselijkheid van het vrij bewijsstelsel
ontlopen de beide type procedures elkaar weinig tot niets. De introductie in 1988
van het nieuwe bewijsrecht in civiele zaken heeft voor de "zW/s/a/uflge vartrte/-
///i/?5/jroc^wre" geen verandering met zieh gebracht. Immers, wat betreft het
bewijsrecht in civiele verzoekschriftprocedures bracht de vernieuwing in 1988 geen
verandering.

Hoewel het naar mijn mening systematisch gezien een betere keuze zou zijn
geweest indien de "ze//s/a/ttftg£ vastete//mg.sproc£dwre" in 1985, geheel volgens de
oorspronkelijke bedoeling, was ondergebracht bij de administratieve rechtspraak
van de Raad van State, lijkt het mij nu, na een periode van ruim tien jaar waarin
de rechtbank 's-Gravenhage expertise heeft opgebouwd inzake het nationaliteits-
recht, niet verstandig om de vaststellingsprocedure alsnog onder te brengen bij een
andere (een dan wel administratieve) rechter. Tijdens de parlementaire behandeling
van de Algemene wet bestuursrecht heeft de regering een onderzoek aangekondigd
naar de vraag of bij de herziening van de rechterlijke organisatie dient te worden
gestreefd naar integratie in het bestuursprocesrecht van de administratiefrechtelijke
procedures die bij de gewone rechter plaatsvinden."" Gezien het feit dat de
regering zodanige procedures onomwonden tot "atftn/mrtraf/evi rar/irsp/mtf:" heeft
verklaard, mag worden aangenomen dat de regering in beginsel neigt tot de
genoemde integratie. Zoals ik hierboven al heb opgemerkt, is het naar mijn
mening, gezien de opgebouwde expertise bij de rechtbank, op dit moment niet

"" In vreemdelingcnzaken zal, als het aan de HR ligt, het hoger beroep weer in ere worden hcrsteM.
Vgl. MR 1995. p. 181-186.
'"* De materiele waarheidsvinding behoort in de nationaliteitsvaststelling centraal te staan. Zie par.
7.3.1
'*** Dit ondanks het feit dat dc verzoeker onder de huidige wetgeving al de mogelijkheid heeft een
tweede verzoekschrift of een herzieningsverzoek in te dienen. Deze beide mogelijkheden ontbeert de
Staat grotendeels: zie par. 2.7.4 voor de omstandigheden waaronder de Staat m.i. wel een herzienings-
verzoek moet kunnen indienen. Wellicht is de introductie van de mogelijkheid tot hoger beroep derhalve
juist in het voordeel van de Staat, die dan een tweede mogelijkheid tot feitenvaststelling verkrijgt.
"" Bijl. II. 92-93. 22495. nr. 10. p. 28.
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langer opportuun om de "ze/ft/a/uflge' vay/.y/e///>ig.sprc>c«/Krr" over te brengen naar
een andere rechter. Dit temeer indien daarvoor net enige motief zou zijn dat de
procedure alsdan, systematisch beschouwd, is ondergebracht bij het juiste type
rechter. Het slechts tegemoet willen komen aan dit systematische argument acht ik
geen overtuigende reden om de in het nationaliteitsrecht zo noodzakelijke experti-
se'"* aanwezig bij de ene instantie over boord te zetten om bij een vollende
instantie, net als in 1986, weer opnieuw met de opbouw van kennis inzake het
nationaliteitsrecht te beginnen. ds*«

Met betrekking tot de "imp//cj>te vaswre7/mgjpr0c«/MrM" is onlangs door Ahmad
Ali/Klip het voorstel gedaan om in, zo niet alle "/mp/ZaV/e vayWfe7/mg.s/?r0c«7w-
res", dan toch wel de strafrechtelijke, de verplichting in te voeren tot een schorsing
van de impliciete procedure gevolgd door een Nederlanderschapvaststelling door de
rechtbank 's-Gravenhage.'"' Het voorstel behelst derhalve een wijziging van de
mogelijkheid uit artikel 20 lid 1 RWN tot advisering van de impliciete vaststellings-
rechter door de minister van Justitie in een v«p//cA/* nationaliteitsvaststelling ten
behoeve van de impliciete rechter door de rechtbank 's-Gravenhage. Naar mijn
mening is dit een te drastisch voorstel,'"° maar zit in het voorstel wel een ele-
ment waarbij ik zou willen aansluiten. De rechtseenheid wordt inderdaad gediend,
zoals Ahmad Ali/Klip betogen, door het inschakelen van de rechtbank 's-Gravenha-
ge ter advisering in "/mp//c/ete voym^//mg5procerf«r«". Een voor de hand liggende
oplossing zou dan zijn dat impliciete rechters, indien zij daaraan behoefte voelen,
advies ter zake van de vaststelling van het Nederlanderschap zouden kunnen
inwinnen bij de rechtbank 's-Gravenhage.

Anders dan het Nederlandse recht kent het Duitse recht vanouds een veel systemati-
schere aanpak van de administratieve rechtspraak, en de wijze waarop in dat
rechtsstelsel de vaststelling in rechte van het bezit van de nationaliteit is geregeld,
is een voorbeeld van die, ten opzichte van het Nederlandse recht, systematisch
consequentere benadering. De vaststellingsprocedure die leidt tot een dictum waarin
het wel of niet bezit van de Duitse nationaliteit wordt vastgesteld, is dan ook te
vinden binnen de algemene administratiefrechtelijke regelgeving. Ook de theoreti-

'"* Vgl. Ahmad Ali/Klip, MR 1995, p. 84.
"" Ahmad Ali/Klip, MR 1995, p. 84. Zij betogen dit naar aanleiding van hun oordeel over rb.
Amsterdam 28.11.1994 (zic voetnoot 491).
"*> Zie par. 2.8.3.1 voor de aandacht die in het verledcn aan de kwestie van advisering, al dan niet in
verplichte vorm, van rechterlijke instanties is geschonkcn. De verplichting die Ahmad Ali/Klip
voorstellen is reeds in de wetsvoorstellen uit 1976 en 1981 te vinden. (AI gingen die wetsvoorstellen uit
van verplichte adviscring door de minister van Justitie). Tegen het verplicht advies vragen door dc
rechter is toentertijd ein van de argumenten geweest dat het in veel procedures een te zwaar en een te
tijdrovend middel zal zijn. Naar mijn mening snijdt die kritiek hout. Vandaar mijn opvatting dat Ahmad
Ali/Klip een te drastisch voorstel doen en mijn afwijzing van het verplicht maken van de advisering in
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sehe onderbouwing van het administratief bewijsrecht vertoont een dogmatisch
meer structurelere benadering en onderbouwing dan het Nederlandse bewijsrecht
(het Nederlandse administratief bewijsrecht in het bijzonder). Met theorievorming
over het administratieve bewijsrecht is het Duitse recht ver voor op de theorievor-
ming van het administratief bewijsrecht in de Nederlandse rechtsliteratuur.

Er kan, waar het betreft de vaststelling in rechte van het bezit van de nationaliteit,
worden gewezen op tal van overeenkomsten tussen de twee in dit boek behandelde
rechtsstelsels. Daarbij kan worden onderscheiden naar procesrechtelijke, bewijs-
rechtelijke en materieel nationaliteitsrechtelijke overeenkomsten. Hieronder volgen
eerst enkele procesrechtelijke overeenkomsten, vervolgens de bewijsrechtelijke
overeenkomsten en, last but not least, een opvallende materieel nationaliteitsrechte-
lijke overeenkomst.

Als procesrechtelijke overeenkomsten kan worden gewezen op de volgende
punten. In beide rechtsstelsels bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een
"ze//i/a/K//#e vayfste////i#.s/?r0C£dMre".'"' In beide rechtsstelsels kan het daarbij
gaan om een positief dan wel een negatief vaststellingsverzoek.'"* In beide
landen kan alleen een rechtens bij de nationaliteit betrokken burger de zaak
aanhangig maken en niet de Staat."" Beide rechtsstelsels wijzen de beoordeling
van een toekomstige, hypothetische situatie af.'"* In beide landen is de nationali-
teitsrechter niet lijdelijk.'"' De uitspraak van de rechter in de "ze//stan<ftge
vos/.yte////Jg.spr0c«/Mre" is in beide rechtsstelsels een declaratoire uitspraak en geen
constitutieve."*"

Ook op bewijsrechtelijk terrein kan worden gewezen op een aantal overeenkom-
sten. In beide rechtsstelsels geldt in het administratief recht dat alle bewijsmiddelen
zijn toegelaten."" Tevens blijkt dat in beide rechtsstelsels het bezit van de natio-
naliteit met alle middelen kan worden bewezen.'"* Aan het bezit van een natio-
naal paspoort wordt in beide rechtsstelsels door de rechter niet het gevolg verbon-
den dat de houder van het paspoort inderdaad de nationaliteit bezit. '"'

"* Zic par. 2.7.4 en 5.2.
'»"Ziepar. 3.2.1 en 6.2.1.
""Zic par. 3.3.5.1 en 6.3.1.
""Ziepar. 3.3.5.3 en 6.3.1.
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Onder het begrip towiyzin wordt in beide rechtsstelsels niet begrepen dat het feit,
dat moet worden bewezen, op een absolute en onomstotelijke wijze dient te blijken.
Het recht van beide landen neemt genoegen met een mindere mate van zekerheid.
Naar mijn mening blijkt uit de onderzochte jurisprudence (alsmede uit de Duitse
literatuur) dat in beide rechtsstelsels geldt dat ten bewijze van een verwervings-
grond de bewijssterkte aa/i/ie/nW//A: voldoende is en ten bewijze van een verlies-
grond de bewijssterkte M/fce/i als bewijsmaatstaf wordt gehanteerd.

Hoewel in dit boek het materiele nationaliteitsrecht niet uitdrukkelijk aan de orde
komt, moet toch een opmerking worden gemaakt over een materieel nationaliteits-
rechtelijke regel die tijdens de bespreking van de jurisprudentie van beide rechts-
stelsels is opgevallen. In beide rechtsstelsels wordt het vertrouwensbeginsel als
grondslag voor verwerving van de nationaliteit afgewezen. '*** In beide rechtsstel-
sels betekent een (ten onrechte) uitreiking van een nationaal paspoort geen nationa-
liteitsverwerving. Net zo min als een ten onrechte weigering een paspoort te
verstrekken, leidt tot nationaliteitsverlies.

7.4.2 Fersc/r/7/e/f

Uit het verrichte onderzoek naar de vaststelling in rechte van de nationaliteit zijn,
naar mijn inzicht, meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide rechtsstelsels
gebleken. Niet veel verschillen zijn gevonden. De verschillen betreffen bovenal
procesrechtelijke verschillen en niet zozeer bewijsrechtelijke verschillen.

Als procesrechtelijke verschillen kunnen de volgende onderwerpen worden
genoemd. Het Nederlandse rechtsstelsel bevat een administratiefrechtelijke "ze//-
sta/wftge voyme/Z/ngsproctfrfMrtf", waarop een civielrechtelijke procedure van
toepassing is. Dit is iets dat in het Duitse rechtsstelsel niet bestaat. De "ze/ftfan*//g£
vayWte//mg.s/?r0c«/Mr£" in het Duitse recht is op grond van de administratiefrechte-
lijke regelgeving een algemene procedure en staat als zodanig los van het nationali-
teitsrecht. In het Nederlandse rechtsstelsel is dit laatste anders geregeld. In het
Nederlandse recht maakt de "ze//irra/u//ge vayf$te//mg.ypr0c«/Mr£" onderdeel uit van
de nationaliteitswet.

Een volgend verschil is dat in het Duitse recht de niet-lijdelijkheid van de
nationaliteitsrechter duidelijk in de regelgeving is opgenomen (§ 86 VwGO), terwijl
in het Nederlandse recht de rechtbank te 's-Gravenhage slechts na geruime tijd
door middel van cassatierechtspraak duidelijk is geworden dat de nationaliteitsrech-
ter niet lijdelijk behoort te zijn.

De bovenstaande verschillen zijn verklaarbaar door de betere systematiek van het
Duitse administratief recht in vergelijking met het Nederlandse.

Zic HR 16.09.1994, NJ 1995, nr. 563, m.nt. GRdG en par. 6.3.2.3; 6.3.3.2.
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Samenvatting

Dit boek bevat een rechtsvergelijkend onderzoek naar de procesrechtelijke en
bewijsrechtelijke aspecten die een rol spelen bij het door een rechterlijke instantie
vaststellen van het bezit van het Nederlanderschap dan wel van de Duitse nationali-
teit. Het gaat in de onderhavige Studie derhalve om de vraag welke procesrechtelij-
ke en bewijsrechtelijke aspecten een rol spelen in het geval dat een Nederlandse
rechter wordt geconfronteerd met de vraag naar het wel of niet bezit van het
Nederlanderschap. Dezelfde aspecten zijn onderzocht voor het Duitse recht. Het
gehele onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een probleemstelling, die als volgt
is geformuleerd: we/Are /?r0CMrecA/e///te en &£w//5r£cAfe///fr re#W.y z//n van

m Artz/y Aef N«fertani&e recAr, Ae/z/y Aef Du/to* recAf, ft// Ae/ rfoor rfe
yttrW/en van Aef ftez/r van <fe /uz/Zona///?//. Met dit onderzoek is het in

zowel de Nederlandse als Duitse literatuur voor het eerst dat op systematische
wijze aandacht wordt besteed aan de procesrechtelijke en bewijsrechtelijke aspecten
van de rechterlijke nationaliteitsvaststelling.

Aan het onderzoek is een tweetal begrippen van algemeen nationaliteitsrechtelijke
aard ten grondslag gelegd. Onder begrippen van algemeen nationaliteitsrechtelijke
aard versta ik begrippen die op ieder nationaliteitsrecht kunnen worden toegepast,
ongeacht welk nationaal nationaliteitsrecht het betreft.

In dat kader is een eerste begrippenpaar het onderscheid tussen materieel
nationaliteitsrecht en formeel nationaliteitsrecht. Materieel nationaliteitsrecht betreft
de verwervings- en de verliesregels aangaande een bepaalde nationaliteit. Bij het
formele nationaliteitsrecht gaat het daarentegen om: "prora/wrete

opr/es, /iafwrfl//5fl//>5 en verifc/ar/nge/i van a/yra/w/" alsmede "rfe
te//mg van frfe /iar/ona//r«^".' Aan het materiele nationaliteitsrecht

wordt slechts aandacht geschonken voor zover dat in het kader van de te bespreken
bewijsrechtelijk relevante jurisprudence van belang is. Het opnemen van een
volledige bespreking van het materiele nationaliteitsrecht van Nederland en
Duitsland zou de onderhavige Studie een te extensief karakter hebben verleend.
Ook wat betreft het formele nationaliteitsrecht is een beperking in acht genomen.
Met betrekking tot het formele recht is alleen aandacht besteed aan het laatst
genoemde element ervan: de regeis omtrent de (rechterlijke) vaststelling van de
nationaliteit.

Een tweede begrippenpaar dat van algemeen nationaliteitsrechtelijke aard is, en
dat tevens begrippen bevat die van groot belang zijn in deze Studie, is het begrip-
penpaar "zeZ/staraftge vasWte//mg.s'/?r0c«/«re" en "/>np//c/ete vasme////zg.rpr<?cerfMre".
Een "ze/ft/a/uftge vasttfe//mg.s/?roce<iMre" is een procedure bij een rechterlijke
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instantie waarin het bezit van de nationaliteit het enige onderwerp van de procedure
vormt. Een "//np/Zc/Vre vayterW/mg.j/j/'oc^/Mre" is een procedure bij een rechterlijke
instantie waarin het onderwerp van het geding wordt gevormd door een andere
kwestie dan de vraag naar de nationaliteit, maar waarin, ter beslechting van die
andere kwestie, de vraag naar de nationaliteit een voorvraag is.

Het Nederlandse recht

De Rijkswet op het Nederlanderschap uit 1985 is de eerste Nederlandse nationali-
tcitswet waarin bepalingen zijn opgenomen die betrekking hebben op het in rechte
vaststellen van het bezit van de Nederlandse nationaliteit. De voorafgaande
nationaliteitswetten, te weten de Wer van tfV/i 25jr^n 7«/(/ 7550, Sr£>. 44, rer

va/i arr. 7 der GrontfWr en de Wer van 72 ö^cemtor 7892, Srö. 265, op
h^7 er» /'/»£f>c<>/<v»jvA/7/i, ontJvprdpn h«»palingpn dienaanjjaande.

Het Nederlanderschap, en derhalve de wettelijke regeling ervan, is op grond van
artikel 3 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een aangelegenheid van het
Koninkrijk. Ten gevolge hiervan betreft de regeling van de Nederlandse nationali-
teit een Rijkswet. De kwalificatie als Koninkrijksaangelegenheid heeft voor de
rechtsgang waarin het bezit van de Nederlandse nationaliteit kan worden vastgesteld
tot het praktische gevolg geleid dat men zowel in Nederland als in de Nederlandse
Antillen en Aruba een procedure aanhangig kan maken. Personen woonachtig in de
Nederlandse Antillen of op Aruba wenden zieh met een verzoek tot vaststelling van
het bezit van het Nederlanderschap tot het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van
de Nederlandse Antillen en Aruba. Anderen dan de bovengenoemden dienen zieh te
wenden tot de rechtbank in Den Haag. In dit boek wordt de procedure voor de
rechtbank te Den Haag behandeld. Aan de procedure bij het Gemeenschappelijke
Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba wordt in het onderhavige
onderzoek geen bijzondere aandacht geschonken. In dit boek is niet gestreefd naar
het verkrijgen van een volledig procesrechtelijk en bewijsrechtelijk inzicht in de
"z«r//sram//ge rasrsre/Vrngsprora/Kre" in de Nederlandse Antillen en Aruba. Slechts
sporadisch wordt indien de procesrechtelijke situatie in de Nederlandse Antillen en
Aruba speeifiek afwijkt van de Nederlandse situatie dienaangaande een opmerking
gemaakt.

De bovenbedoelde procedure op grond waarvan een rechterlijke declaratoire
uitspraak wordt verkregen inzake het bezit van de Nederlandse nationaliteit is
opgenomen in hoofdstuk 6 Rijkswet op het Nederlanderschap. Op 1 Oktober 1986
is hoofdstuk 6 Rijkswet op het Nederlanderschap in werking getreden. In paragraaf
1.2 van dit boek is de historische context geschetst waaronder de opname in de
Rijkswet van de procedure tot vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap
heeft plaatsgevonden.
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De speciflek op de vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap gerichte
rechtsgang (de "zW/s/and/ge vasmW/mg.sprora/Mre'') betreft de artikelen 17 en 18
RWN. Artikel 19 RWN verleent een bijzonder rechtsgevolg aan de uitspraak van
de rechter in de onderhavige procedure. Hoofdstuk 6 Rijkswet sluit af met artikel
20 RWN. Artikel 20 RWN heeft betrekking op enerzijds (in art. 20 lid 1 RWN) de
vaststelling van de Nederlandse nationaliteit in een binnen het Koninkrijk aanhangi-
ge rechterlijke procedure (anders dan in de "zW/s/a/irf/g* vasmW/j«#s/>rüi-rt/Mr*")i
en anderzijds (in art. 20 lid 2 RWN) op de vaststelling van de Nederlandse
nationaliteit in een binnen de administratie (van alle delen van het Koninkrijk)
aanhangige beroepschriftprocedure. In artikel 20 RWN wordt ten behoeve van de
in dat artikel genoemde procedures een regeling gegeven betreffende de advisering
inzake het Nederlanderschap van de oordelende instantie door de minister van
Justitie dan wel de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen of de minister
van Justitie van Aruba.

Op uitgebreide wijze wordt in hoofdstuk 2 van het boek de procesrechtelijke
aspecten van de procedure tot vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap
voor de rechtbank 's-Gravenhage behandeld. Niettegenstaande het publiekrechtelij-
ke karakter van het nationaliteitsrecht is de procedure tot vaststelling van het
Nederlanderschap een verzoekschriftprocedure bij de civiele rechter. De rechter
doet uitspraak in de vorm van een beschikking. Als gevolg van het feit dat het bij
de vaststelling van het bezit van het Nederlanderschap gaat om vaststelling van een
rechtsgevolg dat niet ter vrije beschikking van de partij(en) Staat, is de rechter niet
lijdelijk.

Bij de procesrechtelijke aspecten die aan de orde zijn gesteld, komt onder meer
de ontvankelijkheid van de verzoeker bij de rechtbank aan de orde. De ontvanke-
lijkheid van de verzoeker in de "ze//sran<ftge v<zytete//mg,spr0c«/«re" wordt inge-
perkt door de bepaling dat de Nederlanderschapvaststelling slechts mogelijk is
indien het betreft nationaliteitsvaststelling "6w/te/i een 6// e/z/ge //i for
gevwr/grfe recArer/j/te Mrfanr/e o/ ee/i m ad/n/ms/ra/ze/ öeroep aa/z/zangzge
(art. 17 RWN). Doel van deze inperking is het beletten van het totstandkomen van
twee uitspraken waarin over het bezit van het Nederlanderschap een verschillend
oordeel is geveld.

Een volgend ontvankelijkheidsaspect dat aan de orde komt, is de vraag wat dient
te worden verstaan onder het in de Rijkswet genoemde "onm/drf*////* fcetang" dat
de verzoeker dient te hebben ten aanzien van de vaststelling van het bezit van de
Nederlandse nationaliteit. Met betrekking tot de jurisprudence van de rechtbank
luidt de conclusie dat daarin geen aanwijzingen voor de interpretatie van het begrip

e/a/Jg" kunnen worden gevonden. Aangaande het begrip "o/zmzdtfe/-
kan met betrekking tot jurisprudence van de Hoge Raad wel op HR

04.03.1988, NJ 1989, nr. 626, m.nt. GRdG worden gewezen. Volgens de interpre-
tatie die ik aan het begrip "0/!/nüftfe//(/& befo/zg" geef, wordt het begrip in deze
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uitspraak door de Hoge Raad op een onjuiste wijze gebruikt. In de betreffende
uitspraak plaatst de Hoge Raad het begrip "0/i/nüftfe//(/& tefa/ig" in de context van
het benodigde "procetfuii/ 6e/a/!g" dat de verzoeker nodig heeft voor de vaststel-
lingsprodure. Naar mijn inzicht echter, wordt met "0/z/nü&fe//(/& ö?/a/j^" in artikel
17 RWN een kwalitatief vereiste van de verzoeker aangeduid. Dit kwalitatieve
vereiste betreft de eis dat de verzoeker en degene van wie de nationaliteit wordt
verzocht vast te stellen identiek zijn. In het geval dat het gaat om een verzoek tot
vaststelling van het wel of niet bezit van de Nederlandse nationaliteit van een in
leven zijnde persoon brengt het vereiste van "0/i/nu&fe//(/£ fte/a/ig" met zieh dat
siechts de rechtstreeks betrokkene het verzoek kan doen en dat de rechtsgang niet
openstaat aan derden-belanghebbenden. Een uitzondering hierop zou mijns inziens
siechts (onder bepaalde voorwaarden) de Staat der Nederlanden mögen betreffen
indien het gaat om herziening van een gegeven vaststellingsbeschikking. Ook indien
het betreft een verzoek tot Nederlanderschapvaststelling aangaande een overleden
.nnrwvw /art 17 liH ? RWN1 eeldt het vereiste van "0/i/ni<ftfe//(/& oe/a/ig". In een
zodanig geval is naar mijn mening aan dat vereiste voldaan indien de verzoeker zyn
nationaliteit rechtstreeks van de overledene afleidt, zodat de nationaliteit van de
verzoeker wordt beinvloed door het wel of niet Nederlander (blijken te) zijn van de
overledene.

Naast de bovengenoemde ontvankelijkheidsvereisten, die beide in de Rijkswet op
het Nederlanderschap worden gesteld, is in hoofdstuk 2 tevens ingegaan op rneer
uit het algemene procesrecht afkomstige ontvankelijkheidsvereisten. In dat kader is
geconstateerd dat de verzoeker een "proceysi/etf/ oefa/jg" bij de vaststelling dient te
hebben (hetgeen betekent dat de uitspraak van de rechter voor de verzoeker nodig
is om een bepaald doel te verwezenlijken en dat de verzoeker met de uitspraak dat
doel ook A:an verwezenlijken). Ook is geconstateerd dat het belang van de verzoe-
ker niet mag liggen in een toekomstige, hypothetische situatie.

Artikel 18 Rijkswet op het Nederlanderschap bepaalt dat omtrent een verzoek tot
vaststelling van het Nederlanderschap het openbaar ministerie wordt gehoord (art.
18 lid 1 RWN), alsmede dat voor belanghebbenden uitsluitend beroep in cassatie
van de beschikking openstaat (art. 18 lid 2 RWN). De Rijkswet voorziet derhalve
niet in een tweede feitelijke instantie. Inzake het hören van het openbaar ministerie
en de mogelijkheid tot beroep in cassatie geeft artikel 18 RWN regeis die gelden in
alle delen van het Koninkrijk. Alleen voor de vaststellingsprocedure die wordt
gevoerd in Nederland voegt artikel 18 RWN nog toe dat de artikelen 429d, 429f-
4291 en 429s-429t Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing zijn.

In hoofdstuk 2 van het boek is ook ingegaan op de taak en positie die het
openbaar ministerie heeft in de vaststellingsprocedure (in Nederland). Het door de
wetgever beoogde doel van het door de rechter verplicht hören van het openbaar
ministerie is geweest dat op die wijze het standpunt dat de overheid inneemt inzake
verzoekers Nederlanderschap aan de rechter bekend kan worden gemaakt. Reeds
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anderhalf jaar na inwerkingtreding van de
spreekt de Hoge Raad evenwel het oordeel uit dat, anders dan de wetgever voor
ogen heeft gestaan bij het redigeren van artikel 18 RWN, het openbaar ministerie
niet kan worden beschouwd als belanghebbende in de procedure, noch als vertegen-
woordiger van de Staat der Nederlanden. De positie die het OM inneemt in de
"zW/sra/ttftg£ vos7.rtW/z>!g.s'pr0c«/Mre" is een van andere overheidsinstanties onafhan-
kelijke positie. Het OM kan wel ten behoeve van de niet-lijdelijke nationaliteits-
rechter onderzoek naar de feiten instellen. Indien het OM nieuwe feitelijke omstan-
digheden in het geding brengt, dient het beginsel van hoor en wederhoor te worden
gerespecteerd en dient de verzoeker de gelegenheid te krijgen zieh te uiten over de
nieuwe gegevens. Hoewel de rechter verplicht is het OM te horen, is het OM niet
verplicht te concluderen. Het OM kan daarvan afzien. Uit recente vaststellingsbe-
schikkingen blijkt dat, indien de relatieve ongecompliceerdheid van de zaak dat
toelaat, het OM in toenemende mate mondeling concludeert. Een zodanigc conclu-
sie wordt genomen tijdens de mondelinge behandeling van de zaak.

Betreffende de artikelen 429d, 429f-4291 en 429s-429t Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering is vooral ingegaan op de werking van artikel 429f Rv. Naast de
verzoeker is de Staat der Nederlanden belanghebbende bij de vaststelling van het
bezit van de Nederlandse nationaliteit. Ingevolge artikel 429f Rv roept de rechtbank
's-Gravenhage in beginsel de Staat altijd op voor de mondelinge behandeling van
een verzoekschrift. In de praktijk blijkt de Staat de wederpartij te zijn van de
verzoeker. De "ze//s/a/K#ge vayWte//mg.spr0c«/«re" is in de praktijk een contentieu-
ze procedure. Behalve de Staat der Nederlanden is, tot op heden, nog nooit een
andere belanghebbende opgeroepen. Als andere belanghebbende is bijvoorbeeld
denkbaar een andere Staat waarvan het nationaliteitsrecht mede in het geding is.
Voor belanghebbenden Staat, als gezegd, beroep in cassatie open. In afwijking van
de algemene regel uit artikel 426 Rv is in het kader van de "ze//sfa/i<#ge vasw/e/-
//ngsprocerfMre" de niet in feitelijke instantie versehenen belanghebbende wel
ontvankelijk.

Artikel 19 Rijkswet op het Nederlanderschap kent een bijzonder rechtsgevolg toe
aan de vaststellingsbeschikking van de rechtbank 's-Gravenhage alsook aan de
vaststellingsbeschikking van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de
Nederlandse Antillen en Aruba. Artikel 19 RWN bepaalt dat de beschikking
bindende werking heeft ten aanzien van V/A: /nef ae «/rvo^n'/ig van en/ge wefte/(/A:£
rege//>ig £e/as/ orgaa/i" binnen het Koninkrijk. Hierdoor kent de vaststellingsbe-
schikking een ruiniere subjectieve reikwijdte dan in het geval dat artikel 19 RWN
niet in de Rijkswet zou zijn opgenomen. Tot de organen die uit hoofde van artikel
19 RWN aan de vaststellingsbeschikking zijn gebonden behoren (in Nederland) in
ieder geval de organen die volgens de Algemene wet bestuursrecht ^ey/wwrsorgaa/i
zijn. Daarnaast zijn echter ook door artikel 19 RWN aan de vaststellingsbeschik-
king gebonden alle andere in Nederland met de uitvoering van enige wettelijke
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regeling belaste organen (niet zijnde bestuursorganen ex Awb) en zodanige organen
in de Nederlandse Antillen en Aruba (waar de Algemene wet bestuursrecht niet van
kracht is).

Hoewel de Rijkswet dienaangaande niets bepaalt, moet ervan worden uitgegaan
dat de bovenvermelde bindende werking van de vaststellingsbeschikking siechts
voortduurt tot zieh een rechtsfeit voordoet waardoor in het bezit van de Nederland-
se nationalitcit een wijziging optreedt. In hoofdstuk 2 wordt de wenselijkheid
uitgesproken om dit uitgangspunt duidelijkheidshalve in de Rijkswet op te nemen.
In artikel 19 RWN dient een aanvulling te worden opgenomen inhoudende dat de
gebondenheid siechts duurt zolang niet een posterieur rechtsfeit een wijziging in het
bezit van het Nederlanderschap heeft teweeggebracht.

Naast de subjeetieve reikwijdte van de vaststellingsbeschikking, die door artikel
19 RWN aanmcrkelijk omvangrijker wordt dan gebruikelijk is voor een civiele
uitspraak, is in het onderzoek de objeetieve reikwijdte van de vaststellingsbeschik-
king eveneens aan de orde gesteld. De objeetieve reikwijdte betreft de vraag
waaraan de organen ingevolge artikel 19 RWN zijn gebonden. Het antwoord
daarop luidt dat gebondenheid aan het dictum bestaat. De vraag die in verband met
de objeetieve reikwijdte kan opkomen, is de vraag wat de consequenties dienen te
zijn, indien na de totstandkoming van de vaststellingsbeschikking blijkt dat de
daarin gedane nationaliteitsvaststelling onjuist is omdat tijdens de procedure ten
onrechte een bepaalde verwervings- of verliesgrond over het hoofd is gezien. Ook
kan (geruime tijd) na de totstandkoming van de vaststellingsbeschikking blijken dat
wel de juiste verwervings- of verliesgrond is getoetst, maar dat aan de beoordeling
niet alle rechtens relevante feiten ten grondslag zijn gelegd. Er wordt, kortom,
geconstateerd dat een onjuiste vaststelling plaats heeft gevonden.

Ten aanzien van de hierboven bedoelde consequenties dient voorop te worden
gesteld dat een in de "zW/sta/irf/ge va.sttte//i>ig.s/7rocerfMre" gegeven onjuiste
beslissing niet betekent dat het Nederlanderschap als gevolg daarvan is verworven
of verloren. De uitspraak is niet constitutief, maar siechts declaratoir. Uit het
onderzoek kan de conclusie worden getrokken dat ingeval van een onjuiste vaststel-
ling van het bezit van het Nederlanderschap dan wel van een onterechte afwijzing
van het verzoek tot vaststelling de verzoeker niet in een moeilijk parket verkeerd.
Voor de verzoeker bestaat de mogelijkheid om, onder aanvoering van de "nieuwe"
feiten, opnieuw een verzoek aan de rechtbank 's-Gravenhage te richten met een
herhaald verzoek. Daarentegen wordt ten aanzien van de Staat de conclusie
getrokken dat deze echter in het geval van een onjuiste vaststelling in een lastigere
positie verkeerd. De Staat blijkt te zijn gebonden aan de beschikking, hoe onjuist
deze ook is. Op grond van de huidige wetgeving moet de conclusie luiden dat de
Staat is gebonden aan de, naar achteraf blijkt, onjuiste vaststelling. Hier is sprake
van een leemte in de wetgeving.

Ten behoeve van de verzoeker heeft de rechtbank 's-Gravenhage het (administra-
tiefrechtelijke) rechtsmiddel herziening mogelijk geacht. Naast de zojuist genoemde
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mogelijkheid voor de verzoeker om een nieuw verzoekschrift aan dc rechtbank te
richten, kan de verzoeker derhalve ook kiezen voor het rechtsmiddel herziening.
Met het oog op de zojuist hierboven genoemde leemte in de wetgeving, als gevolg
waarvan de Staat blijkt te zijn gebonden aan een onjuiste vaststelling van het
Nederlanderschap, is het noodzakelijk dat ook de Staat onder bepaalde (wettelijk te
stellen) omstandigheden herziening kan verzoeken. Voor gevallen waarin niet aan
die bepaalde omstandigheden is voldaan, dient de betrokkene te worden genaturali-
seerd om het bezit van de Nederlandse nationaliteit een wettelijke basis te geven.
Zonder meer is het duidelijk dat de herzieningsproblematiek een wettelijke regeling
vraagt.

De bewijsrechtelijke aspecten van het Nederlandse nationaliteitsrecht zijn aan de
orde gesteld in hoofdstuk 3. Aan de hand van tweeenveertig uitspraken uit de
afgelopen vijftig jaar zijn bewijsrechtelijke regeis opgesteld. De uitspraken op
grond waarvan in dit onderzoek tot bewijsrechtelijke gevolgtrekkingen wordt
gekomen, zijn derhalve niet slechts afkomstig uit de "ze//ira/irf/ge vajmW//rtg.ypr0-
c«/wre" van artikel 17 RWN. Een belangrijk deel betreft jurisprudentie op grond
van de voormalige beklagprocedure uit artikel 43 (oud) Vreemdelingenwet. De
onderzochte uitspraken zijn ingedeeld in twee categorieen. De ene categorie bevat
jurisprudentie waarin de betrokkene verwerving van het Nederlanderschap stelt; de
andere categorie bevat jurisprudentie waarin de betrokkene het verlies van de
Nederlandse nationaliteit bestrijdt.

De volgende onderwerpen zijn in hoofdstuk 3 behandeld: de bewijslastverdeling
inzake verwerving en verlies van de Nederlandse nationaliteit; de bewijslast inzake
het bezit van een vreemde nationaliteit; welke bewijssterkte van toepassing is en
welke bewijsmiddelen zijn toegestaan.

Wat betreft de bewijslastverdeling ter zake van een beroep op verwerving kan
het volgende worden opgemerkt. Uit de jurisprudentie van voor de inwerkingtre-
ding van de "z£//yrara//ge vayttte//mg.spr0c«/Mre" blijkt dat het bewijsrisico voor
een verwervingsgrond in beginsel bij de betrokkene ligt, maar dat daarop een
uitzondering wordt gemaakt in het geval waarin de Nederlandse overheid (die de
verwerving betwist) haar standpunt niet aan de hand van bewijsmateriaal deugdeiijk
kan onderbouwen. Er bestaat dan de situatie waarin noch de betrokkene, noch de
Nederlandse overheid het eigen standpunt volledig kan bewijzen.

De kwestie <?/ het standpunt dat de overheid inneemt met voldoende bewijsmate-
riaal kan worden gestaafd, is (in dezelfde periode) ook met betrekking tot recht-
spraak waarin de betrokkene het verlies betwist uiterst belangrijk gebleken. En wel
omdat met de beoordeling van de onderbouwing van het standpunt dat de overheid
inneemt de verdere bewijsrechtelijke consequenties samenhangen. Om deze
primaire toetsing van het overheidsstandpunt aan te duiden, is als werkbegrip het
begrip "pn/no/r« foettmg" gei'ntroduceerd. Met dit begrip hangt ook het gedurende
dit onderzoek ontwikkelde begrip "pri/na/Ve ftevw/s&wf" samen. Indien het standpunt
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van de overheid niet door deze eerste toetsing heen komt, geldt, als het betreft een
bestrijding van het verlies van het Nederlanderschap, de regel dat moet worden
uitgegaan van voortduring van het bezit van de Nederlandse nationaliteit. In het
onderzoek noem ik deze regel inzake het voortduren van het nationaliteitsbezit de
co«//>JM r̂/>j/?5prejM/n//e. Het bewijs dat de betrokkene eventueel kan overleggen om
het overheidsstandpunt inhoudende verlies van het Nederlanderschap te ontkrach-
ten, kan in een zodanige situatie buiten beschouwing blijven.
Naar aanleiding van de uitspraken die zijn gedaan op grond van de "zi^fra/u/igtf
va.sto/e//7>i#.s'pr0c«/wre" wordt echter de conclusie getrokken dat de rechtbank 's-
Gravenhage de concepten "pr/ma/Ve rom/zig" en "pr/ma/re 6iwz/?&u/" niet onder-
kent. De rechtbank heeft geen tot onvoldoende oog voor een eventueel bewijsrech-
telijke lacune in het standpunt dat de Staat inneemt. Dit betekent dat als gevolg van
de inwerkingtreding van de "zi/ß/a/uftge vart5/e/i7/zgjpr0caz7//'e" in de bewijsrechte-
lijke positie van de betrokken burger een verslechtering is te constateren ten
opzic/ite van <te beH7/jrec/?teJJ/If£' pasjfie cp ^roud van de voordien meldende
regelgeving.

Wat betreft de maatstaf waaraan bewijsmateriaal wordt getoetst, wordt met
betrekking tot de periode voor de inwerkingtreding van de "zeZ/ür/a/uflge vaswre/-
///igsproc^/wre" de conclusie getrokken dat het standpunt van de overheid is
getoetst aan de hand van de bewijssterkte £/(/£e/z, terwijl voor de beoordeling van
de Stelling van de betrokkene aa/t/ieme/(/ft is gehanteerd. Vergelijking van deze
oudere rechtspraak met de rechtspraak die is gevormd op grond van de "ze(/ste/Kfl-
ge v<wr5/e//mg5procerf«/"e" heeft het volgende resultaat gehad. Een beroep op
verwerving van het Nederlanderschap toetst de rechtbank aan de maatstaf M/&e/t.
Met betrekking tot beroepen waarin de verzoeker het verlies van het Nederlander-
schap bestrijdt, kon geen eensluidende conclusie worden getrokken. In bepaalde
zaken heeft de rechtbank dezelfde maatstaf gehanteerd als in het verleden gebruike-
lijk was, in andere gevallen heeft de rechtbank gekozen voor een zwaardere
maatstaf of geeft de beschikking geen uitsluitsel over de gehanteerde maatstaf.
Uit het onderzoek blijkt voorts dat de bewijslast voor het bezit van een vreemde
nationaliteit alsmede van staatloosheid bij de Nederlandse overheid ligt. Tevens
blijkt dat het bezit van het Nederlanderschap in rechte met alle middelen kan
worden bewezen.

Het Duitse recht

Het Duitse nationaliteitsrecht is slechts te achterhalen door kennis te nemen van
verschillende wettelijke regelingen. De kern van het Duitse nationaliteitsrecht wordt
gevormd door het /teic/w- M/U/ 5raaftang?/!dr!gfc/ftgerefz uit 1913. Het /te/c/w- U/K/

en de andere materieelrechtelijke regelingen ontberen
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een eigen procedure waarin het bezit van de Duitse nationaliteit door een rechter
kan worden vastgesteld.

Rechterlijke vaststelling van het bezit van de Duitse nationaliteit geschiedt als
gevolg hiervan in velerlei gerechtelijke procedures. Rechters die uitspraak moeten
doen in de meest verschillende rechtsgebieden kunnen in aanraking komen met de
vraag naar het nationaliteitsbezit. Die rechtsgebieden kunnen bijvoorbeeld betreffen
het belastingrecht, het sociale recht, het constitutionele recht, het strafrecht,
privaatrecht of het bestuursrecht. Aan de procedures op grond van het civiele, het straf-
en uitleveringsrecht, alsmede het constitutionele recht is kort aandacht geschonken.

Uitgebreider is ingegaan op de procedures binnen het bestuursrecht. Het bezit van
de Duitse nationaliteit is een kwestie die bovenal binnen het Duitse administratieve
rechtsverkeer van belang is. De administratiefrechtelijke procedures waarbinnen de
vaststelling van het bezit van de Duitse nationaliteit plaatsvindt, zijn procedures op
grond van de Venva/ta/igsgmc/iWorrfrtK/jg. Anders dan het Nederlandse recht, waar
het besruursrecht van oudsher wordt gekenmerkt door versnipperd procesrecht, kent
het Duitse recht een wet op grond waarvan administratiefrechtelijke procedures
worden gevoerd. Die wet is de Viervva//M/!g.sg£nc/jtt0/tfrt«rtg. Deze wet regelt het
procesrecht dat geldt bij de bestuursrechter. Tijdens de administratieve behandeling
van het geschil in de fase voordat het bij de rechter aanhangig wordt gemaakt (die
fase heet in het Duits te/jörrf/ZcAas Vonwfoftre/i; in Nederland zou het bezwaar en
administratief beroep betreffen) geldt een andere wet: het

Binnen het administratieve recht zijn twee procedures nader onderzocht. Het
betreft de procedure op grond van § 42 VwGO (Ve/7?/7/c/irM/jg.y£/ag£) en de
procedure op grond van § 43 VwGO (Fetfste//Mrtg.sA:/age). Met een Ve/p/7/cAfM/igs-
)Wage beoogt de klager een rechterlijke uitspraak te verkrijgen met daarin een
verplichting voor het bestuur. In nationaliteitsaangelegenheden gaat het dan om de
verplichting de klager een bepaald document uit te reiken waarop hij op grond van
het bezit van de Duitse nationaliteit recht heeft. Een zodanige
betreft dan de beoogde afgifte van een paspoort of een
De FeyteteZZu/zgsfcZage daarentegen leidt tot de wel of niet vaststelling van het
bestaan van een publiekrechtelijke rechtsverhouding. De uitspraak is derhalve
declaratoir. In een uitspraak op een FesttteZ/wngsfcZage tot vaststelling van het bezit
van de Duitse nationaliteit Staat, indien de klacht wordt toegewezen, in het dictum
met zoveel woorden dat de betrokkene in het bezit van die nationaliteit is. Bij
vergelijking met het Nederlandse recht blijkt derhalve dat de Ferfrfe//u/zg£A:lage op
grond van 43 VwGO het equivalent is van de vaststellingsprocedure op grond van
artikel 17 Rijkswet. De conclusie luidt dan ook dat in beide rechtsstelsels een

bestaat.
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De bewijsrechtelijke aspecten van het Duitse nationaliteitsrecht zijn aan de orde
gesteld in hoofdstuk 6. Daarbij is eerst ingegaan op de wettelijke bepalingen inzake
het administratief bewijsrecht. Daarnaast is aandacht geschonken aan een aantal
bewijsrechtelijke concepten en de theoretische onderbouwing van die concepten in
de literatuur. Met betrekking tot het administratief bewijsrecht is in het Duitse recht
sprake van een doorwrochte theorievorming.

Ingevolge § 86 VwGO heeft de rechter in een administratiefrechtelijke procedure
een verplichting een onderzoek naar de feiten in te stellen. Deze verplichting wordt
de L//i/er.yuc7jMrt#smaLn>n£ genoemd. Het Venva/rungprozejfl kent hierdoor een
actieve, niet-lijdelijke rechter. In zijn waardering van het bewijs is de rechter vrij.
Als bewijsmiddel zijn in het administratiefrechtelijke proces alle middelen toegela-
ten.

Als gevolg van de werking van de £/nterywc7i«/ig.ymax7>n£ is het de taak van de
rechter de feiten vast te stellen. In het geval dat voor een bepaald feit het bewijs
voor handen is, waardeert de rechter dit bewijs (ingevolge § 108 VwGO naar eigen
vrije overtuiging) op waarheidsgehalte. Deze gang van zaken wordt flewriwärrf/-
gw/ig genoemd. De rechter doet in een zodanig geval uitspraak op grond van het
bestaande bewijs en de overtuigingskracht daarvan. Anders ligt de zaak echter in
het geval dat wordt geconstateerd dat voor een bepaald feit geen bewijs voor
handen is. Volgens de theoretische beschouwingen over bewijsrecht bestaat dan een
n0/j-//'<7«£f s/fua/ii. Geen van beide partijen heeft voor een bepaald feit bewijs, noch
lukt het de rechterlijke instantie om bewijs te vinden. De bewijsrechtelijke theorie
gaat in een zodanig geval uit van toepassing van Ztewm/atfnorme/i door de rechter
om tot een uitspraak te komen.

Als gevolg van de wijze waarop de uitspraken in de tijdschriften worden
gepubliceerd, valt vaak niet op te maken of de vastgestelde feiten zijn gesteld en
bewezen door 66n van de partijen of dat de rechterlijke instantie dat ter uitvoering
van de (//i/gr̂ MCÄMW /̂nar/m? zelf heeft gedaan. In de onderzochte jurisprudentie is
niet gebleken van enige rton-Z/gwer n'fuar/i.

Aangaande de in de onderzochte uitspraken gehanteerde bewijssterkte kan uit
twee zaken waarin een beroep op verwerving van de Duitse nationaliteit wordt
gedaan, worden geconcludeerd dat, voor hetgeen de betrokkene aanvoert, als
bewijssterkte G/flMft/ja/frnac/iw/ig wordt aangehouden. Daarnaast is het wat betreft
de beroepen op behoud van de Duitse nationaliteit frappant om te constateren dat
ter zake van een verliesgrond een bewijssterkte wordt gehanteerd waarin sprake is
van/eyft/Wten. Dit betekent dat voor het oordeel dat sprake is van verlies van de
Duitse nationaliteit Vo//e Ü&erz«*gM/?g (blijken) noodzakelijk is, en dat G/awWw/?-
/nac/iu/ig (aannemelijk maken) te dienaanzien onvoldoende is. Dit is frappant,
omdat uit het onderzoek van de Nederlandse jurisprudentie ter zake van verlies van
de Nederlandse nationaliteit hetzelfde is gebleken.
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Summary

This book is the result of comparative research into the procedural and evidentiary
aspects of the judicial establishment of Netherlands or German nationality. The
starting point for the research is the following question: which procedural and
evidentiary rules are applicable to f/ieywrf/c/a/ er/aMfA/nf/i/ o/nar/o/ia//7y under Dutch
and German law? .„-.,.. . . .- , - ,;

In this study the substantive nationality law is only treated to the extent as is necessary
in discussing case law on evidence and proof. Had an elaborate discussion of the
substantive nationality law of the Netherlands and Germany been included, this would
have given the study a too extensive character. Also with regard to the procedural
nationality laws, the author was forced to limit herself: attention has been focused on
the element of the establishment of nationality by the courts.

One set of nationality law concepts of a general nature, which are important for this
study, are the concepts 'independent establishment procedure' and 'implied
establishment procedure'. An independent establishment procedure involves court
proceedings in which the possession of a particular nationality is the only issue. An
implied procedure for establishment refers to court proceedings in which although the
object of the dispute is formed by an issue other than the question of nationality, in
order to resolve that issue, the problem of nationality must be resolved first.

Dutch law
The Netherlands Nationality Act of 1985 (/?z//awr op Aer Afofer/amteryc/rap) is the
first Dutch nationality statute containing provisions for the judicial establishment of
Netherlands nationality. The earlier nationality statutes, Wer va« rfe« 2&s7en /«/(/ V&50,
Sro. 44 and Wer va/i 72 <fea?mter 7592, Sro. 268, op for Aterfer/a/fcterscfazp e/i
mgezere/wc/iop did not contain provisions under which nationality could be established
by the courts.

Netherlands nationality, and consequently the rules governing it, is a matter for the
entire Kingdom of the Netherlands by virtue of article 3 of the Charter for the
Kingdom of the Netherlands (Sratowr voor Aer £b/z;>i/:/-(/A: <fer Afofer/an<fe/i). As a result
of this, the rules governing Netherlands nationality are contained in a Kingdom Act
(Äi/ifcywr), which applies to the Netherlands Antilles and Aruba as well as to the
Netherlands. Since nationality has been characterized as a 'Kingdom' matter, the
practical consequence is that proceedings may also be instituted in the Netherlands
Antilles and Aruba. Residents of the Netherlands Antilles or Aruba may apply to the
Joint Court of the Netherlands Antilles and Aruba (Gemmwc/iap/?e/7/A: //o/va/i /«srir/e
va/i <fe Meder/a/ufae /4/iftV/e/z en ,4r«£a) for the purpose of having nationality
established. Others must apply to the District Court of the Hague. Only where the
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procedural rules in the Netherlands Antilles and Aruba specifically differ from those
of the Netherlands, is an observation made to that effect.

The establishment of nationality according to the earlier mentioned procedures through
which a declaratory judgment may be obtained concerning the possession of
Netherlands nationality, has been incorporated into Chapter 6 of the Netherlands
Nationality Act (/?j//fcyvvef op /ie/ Afoter/a/idmc/iap-RWN). This chapter came into
effect on 1 October 1986. In Chapter 1.2 of this study, the historical context of the
development of the indepent establishment procedure is discussed with the emphasis
on its incorporation into the Netherlands Nationality Act.

The independent procedure for the establishment of Netherlands nationality is
governed by articles 17 and 18 RWN. Article 19 RWN confers a special legal effect
on a judicial decision in such proceedings. Chapter 6 of the Kingdom Act ends with
article 20. Section 1 of this article deals with the establishment of Netherlands
nationality through judicial proceedings instituted within the Kingdom of the
Netherlands other than by way of the independent procedure, and section 2 deals with
the establishment of Netherlands nationality in (administrative) appeal against
administrative action cases in any part of the Kingdom. The same section governs the
procedure with regard to the mandatory advisory opinion by the Minister of Justice
of the Netherlands, or the Minister of Justice of the Antilles or the Minister of Justice
of Aruba.

Chapter 2 discusses the procedural aspects with regard to the establishment of
Netherlands nationality before the District Court of the Hague. Although nationality
law is part of public law, the procedure for establishing Netherlands nationality is a
procedure by petition before a civil court. The court renders judgment in the form of
a individual judicial decision (6esc/wibt/>ig). Inasmuch as, in establishing the existence
of Netherlands nationality, a legal effect is created which is not at the discretion of the
party/ies, the judge's role is not a passive one.
The admissibility of the petitioner under the independent establishment procedure is
limited by the provision that the establishment of the existence of Netherlands
nationality is only possible where it concerns cases of establishment "outside cases
instituted before any judicial body established in the Kingdom of the Netherlands or
outside cases of administrative appeal against administrative action" (art. 17 RWN).
The purpose of this limitation is to ensure that no two decisions are rendered in which
there is a different judgment on the possession of Netherlands nationality.
A second aspect of admissibility is the question of what must be understood by the

'direct interest' ("o/i/TuVfrfe////* öe/ang" ) the petitioner must have in having his or her
nationality established as Netherlands nationality. Relevant here is the judgment by
the Netherlands Supreme Court of 4 March 1998, no 626. The interpretation given to
the concept of 'direct interest' does not correspond with the author's interpretation of
the concept and she feels the interpretation of the Supreme Court in the above case is
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Summary

wrong. The Supreme Court places the concept of 'direct interest' in the context of the
interest which the petitioner must have in having his or her nationality established by
the court (procedural interest). The author, however, feels that 'direct interest', as laid
down in article 17 RWN, refers to the required quality of the petitioner, namely that
the petitioner and the person whose nationality is at issue be one and the same. In
cases in which the nationality of a living person must be established by petition, the
required 'direct interest' entails that only the person directly involved may submit a
petition to that effect and that interested third parties have no /omy .sra/K//'. The author
thinks that only (under certain conditions) the State of the Netherlands could form an
exception, providing the case concerns judicial revision of an earlier judicial decision
in which nationality was established. Also in case of a petition requesting the
establishment of the nationality of a deceased person (art. 17 (2) RWN) there must be
'direct interest'. In such cases, the requirement has been met, if the petitioner's
nationality directly derives from that of the deceased person, so that the nationality of
the petitioner depends on whether the deceased was (as will be established) a
Netherlands national or not.
In addition to the earlier mentioned requirements for admissibility, which are laid
down in the Netherlands Nationality Act, Chapter 2 also pays attention to the more
general requirements for admissibility laid down in the law of civil procedure. In this
context, the author concludes that the petitioner must have a serious interest in
instituting court proceedings (procedural interest) in order to have nationality
established, in other words, a court decision is needed in order for the petitioner to
achieve a particular goal and that the petitioner must be a£/e to achieve that goal with
the aid of the judicial decision. The author also concludes that the petitioner's interest
must not concern a future, hypothetical matter.
Article 18 contains rules for the hearing of the Public Prosecutor's Office and the
possibility of appeal to the Netherlands Supreme Court. These rules apply throughout
the Kingdom.
Section 2 of the article provides that for interested parties a single appeal lies to the
Netherlands Supreme Court. The RWN does not provide for a second instance in
which the facts can be reassessed. In addition, the article provides that artt. 429d,
429f-4291 and 429s-429t of the Dutch Code of Civil are applicable to proceedings held
in the Netherlands.
In Chapter 2 the author also discusses the duties and position of the Public Prose-
cutor's Office in the establishment procedure (in the Netherlands). By prescribing that
the Public Prosecutor's Office must be heard in such procedures, the legislature's
objective was that, in this way, the court could take cognizance of the views held by
the administration regarding such petitioners. However, only one and a half years
later, the Netherlands Supreme Court ruled that, unlike the intention of the legislature
when formulating article 18 RWN, the Prosecutor's Office may not be regarded as an
interested party to the proceedings, nor as a representative of the State of the
Netherlands. The position of the Public Prosecutor's Office under the independent
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establishment procedure is a position independent from other public bodies. The Public
Prosecutor's Office is allowed, on the other hand, to initiate an investigation into the
facts for the benefit of the -active- nationality court. If the Public Prosecutor's Office
introduces new facts during the proceedings, the petitioner must be granted an
opportunity to be heard with regard to these new facts. Although the court is obliged
to hear the Public Prosecutor's Office, the Public Prosecutor's Office is not obliged
to submit an opinion. Recent decisions establishing nationality show that where the
relative simplicity of the case so permits, the Public Prosecutor's Office offers its
opinion orally during the hearing of the case.
Special attention has been given to the effect of article 429f of the Dutch Code of
Civil Procedure (Rv). Apart from the petitioner, the State of the Netherlands is an
interested party in the establishment of Netherlands nationality. In principle, pursuant
to article 429f Rv, the District Court of the Hague calls on the State to appear at a
hearing of the petition. In practice, the State turns out to be the other party of the
petitioner. Until now, no other interested party has been called on to appear.
Conceivably, another State whose nationality law is also at issue could be an interested
party. Such interested parties, it has been said, may lodge an appeal to the Netherlands
Supreme Court. In departure from the general rule, laid down in article 426 Rv, the
interested party who has not appeared in the first instance, may still appeal to the
Supreme Court under the independent procedure.
Article 19 RWN provides that the judicial decision is binding with regard to 'any
organ charged with the implementation of any legal rule or regulation" within the
Kingdom of the Netherlands, giving the decision establishing nationality a wider
subjective scope (the legal effect on the parties) than if it had not been incorporated
into article 19 RWN. Organs bound by the decisions establishing nationality pursuant
to article 19 RWN include (for the Netherlands) in any case those organs which
pursuant to the General Administrative Code (Awb) fall within the definition of
'ftey/WHryorgaa/i' (administrative organ). Also bound are all organs in the Nether-
lands, other than those under the Awb, charged with the implementation of any legal
rules or regulations and like organs in the Netherlands Antilles and Aruba.
Although the RWN does not contain any specific provision to that effect, it may be
assumed that the binding effect of the judicial decision establishing the nationality
discussed above continues as long as the possession of the Netherlands nationality is
not changed by operation of law. The author finds it desirable that this assumption be
expressly included in the RWN.
The objective scope of the decision concerns the question as to the substantive element
of the decision that binds the organs pursuant to article 19 RWN. The answer is that
they are bound to the rf/cfu/n. A question that may be raised in this context is what
happens if after the judicial decision establishing the nationality, it turns out that
during the proceedings a specific ground for acquisition or loss was overlooked? It
could also happen that (long) after the decision was rendered, although the testing
against the grounds for acquisition or loss was correctly conducted, it becomes evident
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that the assessment was not based on all the facts relevant in law. In brief, the author
concludes that in these cases the decision establishing the nationality has been
incorrect.
With respect to the above it must be said that the fact that an incorrect decision has

been rendered under the independent procedure does not result in the Netherlands
nationality being acquired or lost. The decisions is declaratory, not constitutive. The
petitioner may submit a new petition to the District Court of the Hague, in which he
or she adduces new facts, and repeats the request. As for the State, the author
concludes that it finds itself in dire straits in case the establishment has turned out to
be incorrect. Despite its incorrectness, the State itself is bound by the judicial
decision. Apparently, the State is so bound, since the present law does not provide
otherwise.

In view of this gap in the law, the State also should be able to apply for a revision
under specific conditions to be laid down in the law. Where such conditions are not
met, the person in question must be naturalized in order to provide a legal basis for
the possession of Dutch citizenship. It is obvious that the problem of revision wants
regulation.

The evidentiary aspects of the Dutch nationality law are discussed in Chapter 3.
Forty-two judicial decisions have formed the basis for the legal rules of evidence.
Therefore the author has drawn her conclusions with regard to evidentiary rules not
only on the basis of decisions which have been rendered under the independent
establishment procedure governed by article 17 RWN. A major part refers to the case
law under the old complaint procedure laid down in article 43 (old) of the Aliens Act.
The decisions studied have been divided into two categories. The first category
contains case law in which the person in question asserts acquisition of nationality; the
other concerns case law in which the person in question disputes the loss of
Netherlands nationality.
Chapter 3 deals with the following subjects: the distribution of the burden of proof in
cases of acquisition and loss of Netherlands nationality; the burden of proof in cases
of possession of a foreign nationality; the applicable standard of proof and the means
of evidence permitted by law.
As to the distribution of the burden of proof in cases of acquisition of Netherlands
nationality, the following observations are made. Case law prior to the coming into
effect of the independent establishment procedure shows that, in principle, the burden
of proof of an acquisition ground is on the person in question. However, there is an
exception in cases in which the Dutch authority disputing the acquisition fails to
produce evidence to back up its view. Where such a situation occurs, neither the
person in question nor the Dutch authority is able to offer full proof of their position.

The question as to w/i£f/ier the public authority's position can be sufficiently borne out
by evidence, has proved to be a very important question in respect of judicial
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decisions in which the person in question had disputed the loss of Dutch citizenship
prior to the independent procedure; important, in that subsequent evidentiary
consequences depend on the assessment of the authority's arguments. To designate this
initial testing of the authority's position, the author introduces the working concept of
'primary testing'. This concept interrelates with the concept of 'primary burden of
proof as developed in the course of this study. If the authority's position does not
pass this first test, it must be assumed, with regard to the loss of Dutch citizenship,
that possession of the Dutch nationality continues. The author calls this the rule of
presumption of continuation. The possible evidence which the person in question may
be able to submit to rebut the proposition of the authority that Dutch citizenship has
been lost, may be ignored in these cases.
On the basis of the decision rendered under the independent establishment procedure,
the author concludes that the District Court of the Hague fails to acknowledge the
concepts of 'primary testing' and 'primary burden of proof. This Court fails to see
1hfc purafote imsaffraency tÄ piwf foi lürit. •pra.taüTi of \SÄ vcdhunv?. This. Tneara> \ka\
since the coming into operation of the independent establishment procedure the
probatory position of the person in question has deteriorated compared with that
person's position under the old rules of evidence.
As for the standard against which the evidence is tested, the author concludes that in
the period prior to the independent establishment procedure the authority's position has
been tested against the standard of proof 'WZ/te/i' (clearly established, evident),
whereas for the assessment of the assertion of the person in question the degree
*aa/m«we/(/Jfc' (persuasive) was applied. A comparison of this old case law with that
under the independent establishment proceedings reveals the following. The assertion
of the person in question that Dutch citizenship has been acquired is tested by the
District Court of the Hague against the standard 'M/ten' . Where the person in
questions disputes the loss of Dutch citizenship, there is no unequivocal conclusion.
In some cases, the Court applies the same standard as in the past, in others it chooses
the more severe standard or the decision is silent on the standard of proof applied.
The study also shows that the burden of proof for the possession of a foreign
nationality as well as for statelessness is placed on the Dutch authorities. It has also
become evident that possession of the Netherlands nationality may be proven in court
with any and all means of evidence.

German law
German nationality law can only be perceived through acquainting oneself with various
statutory rules. The 1923 /?«'c/w- M/irf S/aatea/ige/iorigtejtegeyerz forms the core of the
German nationality law. The /?«c/w- und Sraättange/j0rjgte/tege.yerz and the other
substantive rules do not contain a specific procedure by which possession of German
nationality may be ascertained in court. As a result of this, judicial establishment of
German nationality can be achieved through a variety of judicial procedures. Judges
having to render judgment in the most diverse areas of law may be confronted with
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•Swinma/y

the question of nationality. These areas may be tax law, social security law,
constitutional law, criminal law, private law or administrative law. Civil and criminal
procedure and extradition procedure are briefly discussed. Administrative procedure
is dealt with in more detail. Possession of the German nationality is something that is
particularly relevant in German administrative legal practice. The administrative
procedure by which German nationality is established is governed by the V?nva//w/i#s-
ger/c/iteorrfrtw/ig. Unlike Dutch law, under which administrative law is traditionally
characterized by fragmentation, German law has a single act on the basis of which
administrative proceedings may be instituted and conducted, the Wrwa/fw/j#.v#mr/i/.s-
o/tfnw/ig. This Act governs proceedings before the administrative court. The handling
of the dispute at the pretrial stage by the administrative authorities (ft^/iör<///c/iM
Vbrve//aAre/j), comparable to the procedure of objection and appeal lodged with the
administrative authorities in the Netherlands, is governed by a different statute: the

Two procedures of German administrative law have been studied: the procedure of
§ 42 VwGO (Vtf/p./7/c/tfK/ig.sA:/age) and the procedure of § 43 VwGO (Festete//un|>.y-
Jt/ag£). The petitioner uses the Ve/77/Z/cAfMrtgsWflge to obtain a judicial decision
imposing an obligation upon the administration. In matters of nationality, this is the
obligation to issue a particular document, for instance, a passport or a Sraatea/ige-
AörigJte/ttaitfwm. The F&?ftte//u/igf£/ag£, on the other hand, results in the
establishment of whether there is a legal relation between the State and the petitioner
in question under public law. It is declaratory by nature. The d/cfwm sought by the
petitioner by way of the Feyttte//wrtg.s7fc/age, states that the person in question possesses
German nationality. In comparison with Dutch law, the author has found that the
Festete//wrtgs£/age ex § 43 VwGO is the equivalent of the establishment procedure laid
down in article 17 RWN. The author concludes that an independent establishment
procedure exists in both systems.

The evidentiary aspects of the German nationality law are presented in Chapter 6.
First, the provisions of the administrative law of evidence are looked into. Attention
is further paid to a number of concepts of the law of evidence and to the theoretical
underpinning of these concepts in literature. Where the administrative law of evidence
is concerned, there is a thorough theoretical development in German law.
Pursuant to § 86 VwGO, the court in administrative proceedings has an obligation to
investigate the facts. This obligation is called the t/rtter$McAiwng.smax/m£. In the
VeAva//«ng/jroz^3 (administrative proceedings) the judge's role is an active one. The
assessment of the evidence is at the judge's discretion. All means of evidence are
permitted under the German law of administrative procedure.
As a result of the t/nterswc/iM/ig.s/nax/m£, it is the duty of the court to establish the
facts. In the event that there is evidence of a particular fact, the judge assesses the
truthfulness of the evidence (pursuant to § 108 VwGO) according to his own
conviction. This is called ßevvmwwrrf/gM/jg (assessment of the evidence). The court
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Sum/nary

in such cases renders judgment on the basis of the existing evidence and its convincing
power. Things are different where it is established that there is no evidence of a
particular fact, and the court does not manage to uncover such evidence. According
to doctrinal literature, in such cases there is a situation of no/i-//«?«?/. In academic
writing on evidence it is assumed that the judge will apply the Ztewm/asmo/TO*/!
(standards of proof) in order to arrive at a decision.
Due to the manner in which judgments are published in reviews, it is not always
possible to establish whether the facts in question have been asserted and proven by
one of the parties or whether the court has done so itself in implementing the
(/n/ir.vuc/iun#.fmar/me. Judging from the case law studied no non-//^w^/ situation has
transpired.

As to the standard of proof in the decided cases under study, it must be concluded
from two cases in which acquisition of German citizenship had been invoked, that for
what is adduced by the person in question the standard of proof G/awft/jo/rmac/iw/ig is
applied. It is furthermore rather striking to find that, where the continuation ol
German nationality is invoked, for a ground for loss of nationality a standard of proof
is applied which is based on/irfrfe/fe/i (establish). This means that a ruling that there
is a loss of German nationality requires Vo/fe t/berzewgw/ig (full conviction) and that
G/aMMo/rmtfc/iMrtg (persuasive) is an inadequate standard for these cases. Remarkably,
the study of Dutch case law relating to the loss of nationality shows the same.
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Zusammenfassung • • • ' , : . I . - . . .H;* .

Dieses Buch ist das Ergebnis einer rechtsvergleichenden Forschung über das
Verfahrens- und Beweisrecht bei der gerichtlichen Feststellung der niederländischen,
beziehungsweise der deutschen Staatsangehörigkeit. Die materiellen Regelungen der
Erwerbs- und Verlustgründe der Staatsangehörigkeit dieser beiden Staaten werden
lediglich insoweit dargestellt, als dies für die Erörterung der beweisrechtlich
relevanten Gerichtsentscheidungen notwendig ist.

Bei der Besprechung des für die Staatsangehörigkeitsfeststellung anwendbaren
Verfahrensrechts wird in dieser Studie zwischen einem "selbständigen Feststcllungs-
verfahren" und einem "impliziten Feststellungsverfahrcn" unterschieden. Ein
"selbständiges Feststellungsverfahren" ist ein Gerichtsverfahren, worin der Besitz
der Staatsangehörigkeit die Hauptfrage ist. Von einem "impliziten Feststellungsver-
fahren" ist die Rede, wenn die Hauptfrage eine andere ist, aber die Staatsangehörig-
keitsproblematik eine Vorfrage bildet.

Das niederländische Recht •

Das niederländische Staatsangehörigkeitsgesetz (Rijkswet op het Nederlanderschap;
nachher abzukürzen als: RWN) aus dem Jahre 1985 ist die erste niederländische
Staatsangehörigkeitsregelung, worin Vorschriften aufgenommen sind, die sich auf
die Feststellung der Staatsangehörigkeit beziehen. Die vorherigen Staatsangehörig-
keitsgesetze (das Gesetz vom 28. Juli 1850, ebenso wie das Gesetz vom 12.
Dezember 1892) kannten keine entsprechende Regelung.

Die gesetzliche Regelung der Staatsangehörigkeit ist aufgrund von Art. 3 des Statuts
für das Königreich der Niederlande eine Angelegenheit des ganzen Königreiches
und nicht nur des europäischen Teils der Niederlande. Deshalb ist die nieder-
ländische Staatsangehörigkeit nicht durch ein Gesetz (Wet) sondern durch ein
Königreichsgesetz (Rijkswet) geregelt. Die Tatsache, daß die Staatsangehörigkeit
eine Königreichsangelegenheit ist, hat für das Verfahren zur Feststellung der
niederländischen Staatsangehörigkeit die praktische Folge, daß sowohl im europäi-
schen Teil der Niederlande als in den Niederländischen Antillen oder Aruba ein
Verfahren auf Feststellung der Staatsangehörigkeit anhängig gemacht werden kann.
Personen, die in den Niederländischen Antillen und Aruba wohnhaft sind, müssen
einen Antrag auf Feststellung der Staatsangehörigkeit beim Gemeinschaftlichen
Gerichtshof der Niederländischen Antillen und Aruba (Gemeenschappelijk Hof van
Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba) stellen, andere Personen beim
Landgericht Den Haag (Arrondissementsrechtbank 's Gravenhage). In diesem Buch
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wird namentlich das Verfahren beim Landgericht Den Haag beschrieben. Nur
vereinzelt werden Bemerkungen bezüglich der verfahrensrechtlichen Situation in
den Niederländischen Antillen und Aruba gemacht, wenn diese von den Regelungen
im europäischen Teil des Königreichs abweicht. =

Das Verfahren zur Feststellung der niederländischen Staatsangehörigkeit ist im 6.
Kapitel des Staatsangehörigkeitsgesetzes geregelt und zwar in den Artikeln 17-20,
die am 1. Oktober 1986 in Kraft getreten sind. Das Zustandekommen dieser
Regelung wird in Paragraph 1.2 dieses Buches beschrieben. Die Artikeln 17 und 18
RWN betreffen das "selbständige Feststellungsverfahren", während anschließend
Art. 19 RWN feststellt, daß jedes mit der Ausfuhrung einer gesetzlichen Regelung
beauftragte Organ, an einen aufgrund Art. 17 ergangenen rechtskräftigen Beschluß
gebunden ist. Art. 20 RWN bezieht sich auf Verfahren, in denen die Frage be-
antwortet werden muß, ob jemand die niederländische Staatsangehörigkeit besitzt.
Absatz 1 betont, daß, wenn während eines gerichtlichen Verfahrens die Frage
beantwortet werden muß, ob jemand im Besitz der niederländischen Staatsangehö-
rigkeit ist oder diese in einem früheren Zeitpunkt besessen hat, das Gericht den
Justizminister um Stellungsnahme ersuchen kann. Absatz 2 schreibt vor, daß, wenn
eine solche Frage bei einer verwaltungsrechtlichen Berufungsinstanz beantwortet
werden muß, das Ersuchen um eine Stellungsnahme des Justizministers selbst
zwingend erforderlich ist.

Im zweiten Kapitel werden ausführlich die verfahrensrechtlichen Aspekte der
gerichtlichen Feststellung der niederländischen Staatsangehörigkeit vor dem Landge-
richt Den Haag behandelt. Obwohl Staatsangehörigkeitrecht als öffentliches Recht
eingestuft werden muß, ist das Feststellungsverfahren in den Niederlanden ein
zivilrechtliches Verfahren. Da es sich bei der Feststellung der Staatsangehörigkeit
um die Feststellung einer Rechtsfolge handelt, die nicht dem ausschließlichen
Parteiwillen unterliegt, gilt für das Gericht jedoch dennoch die Untersuchungs-
maxime.

Das Gericht hat selbstverständlich zunächst die Zulässigkeit der Klage zu untersu-
chen. Die Zulässigkeit wird dadurch eingeschränkt, daß Art. 17 RWN bestimmt, daß
das "selbständige Feststellungsverfahren" lediglich außerhalb eines bei einer
gerichtlichen Instanz oder verwalrungsrechtlichen Berufungsinstanz in einem der
Teile des Königreichs anhängigen Verfahrens eingeleitet werden kann. Ziel dieser
Einschränkung der Zulässigkeit ist vorzubeugen, daß zwei unterschiedliche Gerichts-
entscheidungen Über den Besitz der niederländische Staatsangehörigkeit genommen
werden.

Art. 17 RWN bestimmt weiter, daß die Feststellungsklage lediglich von einer
Person eingeleitet werden kann, die ein unmittelbares Interesse daran hat, die
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Staatsangehörigkeit feststellen zu lassen. Der Oberste Gerichtshof der Niederlande
(Hoge Raad) interpretierte in einer Entscheidung vom 4. März 1988 (Nederlandse
Jurisprudentie 1989, Nr. 626) die Worte "unmittelbares Interesse" offensichtlich als
"verfahrensrechtliches Interesse". Meiner Ansicht nach ist dies nicht richtig, sondern
bezweckt diese Formulierung, daß eine Person grundsätzlich lediglich die Fest-
stellung der eigenen Staatsangehörigkeit beantragen kann. Während des Lebens
dieser Person können Dritte grundsätzlich nicht auf die Feststellung der Staatsan-
gehörigkeit dieser Person klagen. Eine Ausnahme ist m.E. lediglich das Recht des
Staates - unter bestimmten Voraussetzungen - Wiederaufnahme des Verfahrens zu
fordern. Die Voraussetzung eines "unmittelbaren Interesses" gilt auch, wenn es sich
um die Feststellung der Staatsangehörigkeit einer bereits verstorbenen Person
handelt. In solchen Fällen ist die betreffende Voraussetzung m.E. erfüllt, wenn der
Antragsteller seine Staatsangehörigkeit von der verstorbenen Person direkt ableitet
und die Staatsangehörigkeit des Antragstellers deshalb davon abhängt, ob der
Verstorbene Niederländer war oder nicht.

Neben den beiden bereits erwähnten Zulässigkeitsvoraussetzungen gilt selbstver-
ständlich auch die allgemeine verfahrensrechtliche Voraussetzung, daß der Antrag-
steller ein Rechtsschutzinteresse haben muß. Das heißt in diesem Zusammenhang,
daß die Gerichtsentscheidung für den Antragsteller nötig ist, ein bestimmtes Ziel zu
erreichen und daß der Antragsteller mit der Entscheidung dieses Ziel auch erreichen
kann. Gefolgert wird weiter, daß das Interesse des Antragstellers nicht eine zukünf-
tige, hypothetische Situation betreffen darf.

Art. 18 Absatz 1 RWN bestimmt, daß das Gericht zu einen Antrag auf Feststellung
der niederländischen Staatsangehörigkeit eine Stellungsnahme der Staatsanwaltschaft
anfordert. Absatz 2 schließt die Möglichkeit einer Berufung gegen die Gericht-
sentscheidung aus. Jeder Beteiligte kann jedoch Kassationsbeschwerde einlegen.
Weiter wird festgelegt, daß für ein im europäischen Teil des Königreiches begonne-
nes Verfahren die Artikel 429d, 429f - 4291 und 429s - 429t der Zivilprozeß-
ordnung anwendbar sind. Auf die bemerkenswerte Stellung der Staatsanwaltschaft
im Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit wird näher eingegangen. Der
Gesetzgeber hat den Richter dazu verpflichtet, die Stellungsnahme der Staatsan-
waltschaft einzuholen, damit diese die Ansicht des Staates bezüglich der Staatsan-
gehörigkeit des Antragsteller erläutern kann. Bereits anderthalb Jahre nach dem
Inkrafttreten des "selbständigen Feststellungsverfahrens" hat der Oberste Gerichtshof
(Hoge Raad) jedoch entschieden, daß - anders als dem Gesetzgeber vor Augen stand
- die Staatsanwaltschaft weder als Beteiligte noch als Vertreter des Königreichs
betrachtet werden kann. Die Staatsanwaltschaft spielt bei der Stellungsnahme eine
unabhängige Rolle, die z.B. mit der Rolle des Generalanwalts beim Europäischen
Gerichtshof verglichen werden kann. Da für das Gericht die Untersuchungsmaxime
gilt, kann auch die Staatsanwaltschaft Fakten untersuchen und sogar neue Fakten in
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das Verfahren einbringen. Falls die Staatsanwaltschaft in der Stellungsnahme neuen
Fakten vorlegt, muß dem Antragsteller die Gelegenheit geboten werden, sich zu
diesen neuen Fakten zu äußern. Obwohl das Gericht dazu verpflichtet ist, die
Stellungsnahme der Staatsanwaltschaft einzuholen, ist diese nicht dazu verpflichtet,
tatsächlich auch eine Stellungsnahme abzugeben. Übrigens geht aus neueren
Entscheidungen hervor, daß in relativ einfachen Fällen die Staatsanwaltschaft häufig
keine schriftliche, sondern lediglich eine mündliche Stellungsnahme während der
mündlichen Verhandlung abgibt.

Ausführlich wird auf die Anwendung des Art. 429f Zivilprozeßordnung im Rahmen
des Staatsangehörigkeitfeststellungsverfahrens eingegangen. Neben dem Antragstel-
ler hat jedenfalls das Königreich der Niederlande ein Interesse bezüglich der
Feststellung der niederländischen Staatsangehörigkeit und kann deshalb als Beteilig-
ter im Verfahren angeschen werden. Aufgrund der Bestimmung des Art. 429f
Zivilprozeßordnung hat das Landgericht Den Haag deshalb immer den niederländi-
schen Staat als möglichen Beteiligten zur mündlichen Verhandlung zu laden.
Heutzutage läßt der Staat sich in der Praxis immer während der mündlichen
Verhandlung von einem Beamten des Justizministeriums vertreten. Außer dem
niederländischen Staat sind bis jetzt noch nie andere mögliche Beteiligte geladen. Es
wäre jedoch denkbar, einen anderen Staat, dessen Staatsangehörigkeit z.B. als
Vorfrage problematisch ist, ebenfalls zu laden. Eine solche Ladung kann von
Bedeutung sein, da in Abweichung von Art. 426 Zivilprozeßordnung eine Kassati-
onsbeschwerde eines möglichen Beteiligten auch dann zulässig ist, wenn dieser in
erster Instanz nicht in der mündlichen Verhandlung erschienen ist.

Wie oben bereits erwähnt, bestimmt Art. 19 RWN, daß jedes mit der Ausführung
einer gesetzlichen Regelung beauftragte Organ an einen aufgrund Art. 17 RWN
ergangenen rechtskräftigen Beschluß gebunden ist. Dadurch hat eine Feststellung
der Staatsangehörigkeit aufgrund des speziellen Feststellungsverfahrens eine größere
Bedeutung als andere Gerichtsentscheidungen, in denen über den Besitz der
niederländischen Staatsangehörigkeit entschieden wird. Selbstverständlich muß die
Frage beantwortet werden, welche "Organe" nun genau an der Feststellungsentschei-
dung gebunden sind. Dazu gehören jedenfalls alle Verwaltungsorgane (bestuurs-
organen) im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsrechtsgesetzes (Algemene Wet
Bestuursrecht). Meiner Meinung nach muß der Begriff "Organ" jedoch in noch
weiterem Sinne ausgelegt werden.

Obwohl das Gesetz darüber nichts bestimmt, gilt die betreffende Bindung der
Feststellungsentscheidung lediglich bis etwas geschieht, wodurch die Staatsan-
gehörigkeit geändert wird. Meiner Meinung nach sollte dies in Art. 19 RWN
explizitiert werden.
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Desweiteren muß die Frage beantwortet werden, woran die in Art. 19 RWN ge-
nannten Organe genau gebunden sind. Die Antwort dazu lautet, daß diese Organe an
den Tenor der Entscheidung gebunden sind. Was geschieht nun, wenn nach der
Entscheidung über die Staatsangehörigkeit bis dahin unbekannte Fakten entdeckt
werden, die dazu führen, daß abweichend von der bisherigen Entscheidung gefolgert
werden muß, daß die Staatsangehörigkeit erworben, beziehungsweise verloren
wurde? Die zuvorgenommene Staatsangehörigkeitentscheidung stellt sich somit
nachträglich als unrichtig heraus. Betont sei, daß durch die Staatsangehörigkeitent-
scheidung im "selbständigen Feststellungsverfahren" nicht die Staatsangehörigkeit
verloren oder erworben wird. Die Entscheidung ist nicht konstitutiv, sondern stellt
den Besitz oder Nicht-Besitz der Staatsangehörigkeit schlicht und einfach fest.

Eine - hinterher betrachtet - unrichtige Entscheidung verursacht für den früheren
Antragsteller keine allzu großen verfahrensrechtlichen Probleme. Für ihn besteht die
Möglichkeit, um unter Hinweis auf neue, bis jetzt unbekannte Fakten eine neue
Feststellungsklage beim Landgericht den Haag anhängig zu machen. Für das König-
reich der Niederlande ist die Lage jedoch komplizierter. Jedes Organ ist ja an die
ergangene Staatsangehörigkeitentscheidung gebunden. Aufgrund der geltenden
Gesetzgebung kann ausschließlich gefolgert werden, daß diese Bindung sogar
existiert, wenn die ergangene Entscheidung objektiv falsch war. Insoweit liegt m.E.
eine Gesetzeslücke vor.

Inzwischen hat das Landgericht Den Haag zu dieser Problematik geurteilt, daß der
frühere Antragsteller u.U. Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen kann. Es ist
m.E. in Anbetracht der eben erwähnten Gesetzeslücke notwendig darum zu folgern,
daß auch das Königreich der Niederlande u.U. die Wiederaufnahme des Verfahrens
fordern kann. Falls in der früher ergangenen Entscheidung zu Unrecht beschlossen
wurde, daß der Antragsteller die niederländische Staatsangehörigkeit nicht besitzt,
hat der Staat weiter selbstverständlich die Möglichkeit diese unrichtige Folgerung
durch eine Einbürgerung zu korrigieren. Es ist aber offensichtlich, daß die ganze
Problematik der Wiederaufhahme vorzugsweise gesetzlich geregelt werden sollte.

Die beweisrechtlichen Aspekte des niederländischen Staatsangehörigkeitsrechts
werden in Kapitel 3 besprochen. Anhand zweiundvierzig Entscheidungen aus den
vergangen fünfzig Jahren wird versucht, die im Staatsangehörigkeitsrecht geltenden
Beweisregeln zu beschreiben. Die behandelten Entscheidungen sind deshalb bei
weitem nicht alle auf der Grundlage des Art. 17 RWN im Rahmen eines "selb-
ständigen Feststellungsverfahrens" ergangen. Viele Entscheidungen beruhen auf der
inzwischen im Jahre 1986 außer Kraft getretenen Klagemöglichkeit des Art. 43
Ausländergesetz (Vreemdelingenwet): Wenn jemand von einer Behörde auf
irgendeine Weise als Ausländer behandelt wurde, konnte er beim Obersten Gerichts-
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hof (Hoge Raad) eine Klage einreichen, festzustellen, daß er zu Unrecht als
Ausländer behandelt worden war.

Die untersuchten Entscheidungen sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Die erste
Kategorie betrifft Entscheidungen in Fällen, wo der Antragsteller der Ansicht war,
die niederländische Staatsangehörigkeit erworben zu haben. Die zweite Kategorie
bezieht sich auf Entscheidungen in Fällen, wo der Antragsteller den Verlust der
niederländischen Staatsangehörigkeit bestreitet. Die folgenden Fragen werden
behandelt: 1) die Beweislastverteilung bezüglich den Erwerb und Verlust der
niederländischen Staatsangehörigkeit; 2) die Beweislast hinsichtlich des Besitzes
einer fremden Staatsangehörigkeit; 3) welches Maß an Beweis wird gefordert und
4) welche Beweismittel zulässig sind.

Was die Beweislastverteilung im Falle eines behaupteten Erwerbs der niederländi-
schen Staatsangehörigkeit betrifft, Kann ldigenlie!> 'ucmctoi werden. Hub iici "Pcvxhu-
sprechung vor Inkrafttreten des "selbständigen Feststellungsverfahrens" geht hervor,
daß das Beweisrisiko für einen Erwerbsgrund in Prinzip bei der betreffenden Person
(Antragsteller) liegt. Eine Ausnahme wird jedoch insoweit gemacht, wenn die
niederländischen Behörden die den Erwerb bestreiten, ihren Standpunkt nicht
anhand von Beweismaterial schlüssig unterbauen können. Es besteht dann eine
Situation, wo weder der Antragsteller noch die niederländischen Behörden, den
eigenen Standpunkt völlig beweisen können. Die Frage, ob der Standpunkt der
Behörden mit ausreichendem Beweismaterial unterbaut werden kann, hat sich auch
in den Fällen als wichtig erwiesen, in denen der Antragsteller den von den Behör-
den behaupteten Verlust der Staatsangehörigkeit bestreitet. Falls die Behörden ihre
Behauptung nicht aufgrund ausreichendem Beweismaterials beweisen können, wird
vermutet, daß der Antragsteller noch immer Niederländer ist. Der Antragsteller
braucht nicht glaubhaft zu machen, oder gar zu beweisen, daß er die Staatsangehö-
rigkeit nicht verloren hat. Von ihm angebotene Beweise können zunächst außer
Betracht bleiben, solange die Behörden nicht auf schlüssige Art und anhand von
Beweisen glaubhaft gemacht haben, daß die Staatsangehörigkeit verloren wurde.
Diese grundlegende beweisrechtlichen Prinzipien werden nach Inkrafttreten des
"selbständigen Feststellungsverfahrens" vom Landgericht Den Haag unzureichend
beachtet. Insoweit hat sich die beweisrechtliche Stellung des Antragstellers im
Vergleich zu der bisherigen Situation verschlechtert.

Was das Maß an Beweis betrifft, wird für die Zeit vor Inkraftreten des "selb-
ständigen Feststellungsverfahrens" gefolgert, daß der Standpunkt der Behörden
anhand des Maßstabes "blijken" überprüft wird (der vollen Überzeugung sein),
während die Beurteilung der Standpunkte des Antragstellers anhand des Maßstabes
"aannemelijk" (glaubhaft) geschieht. In der Rechtsprechung auf Grund des "selb-
ständigen Feststellungsverfahrens" wird bei der Beurteilung der Standpunkte des
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Antragstellers, wenn es sich um einen behaupteten Erwerb der niederländischen
Staatsangehörigkeit handelt, als Maßstab "blijken" (offensichtlich sein) benutzt.
Soweit es sich um Fälle handelt, in denen der Antragsteller den von den nieder-
ländischen Behörden behaupteten Verlust bestreitet, läßt sich keine eindeutige
Folgerung ziehen. In einigen Entscheidungen benutzt das Gericht den gleichen
Maßstab als in der Vergangenheit (glaubhart machen), während in anderen Fällen
ein strengerer Maßstab (offensichtlich sein) benutzt wird, oder aus der Entscheidung
nicht klar wird, welcher Maßstab genau angelegt wurde. ••••»-,;.- • *

Aus den studierten Entscheidungen geht deutlich hervor, daß die Beweislast für den
Besitz einer fremden Staatsangehörigkeit oder der Staatcnlosigkcit bei den nie-
derländischen Behörden liegt. Auch kann gefolgert werden, daß der Besitz der
niederländischen Staatsangehörigkeit mit allen Beweismitteln bewiesen werden
kann.

Das deutsche Recht

Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht ist in mehreren Gesetzen geregelt. Der Kern
des Staatsangehörigkeit bildet das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem
Jahre 1913. Aber weder in diesem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz noch in
anderen Gesetzen findet man die Regelung eines SpezialVerfahrens der gerichtlichen
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Die gerichtliche Festestellung der deutschen Staatsangehörigkeit geschieht infolge-
dessen im Rahmen vieler unterschiedlicher Verfahren, wenn die Gerichte in einem
bestimmten Rahmen z.B. im Steuerrecht, Sozialrecht, Verfassungsrecht, Strafrecht,
Zivilrecht oder im Verwalrungsrecht die Frage beantworten müssen, ob jemand die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Über Verfahren im Rahmen des Zivilrechts,
Straf- und Auslieferungsrechts, sowie des Verfassungsrechts werden im 3. Kapitel
kurz einige Bemerkungen gemacht. Ausführlicher wird auf Verfahren im Verwal-
tungsrecht eingegangen. Der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit ist vor allem
im deutschen Verwaltungsrecht von Bedeutung. Verwaltungsverfahren, in denen die
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit stattfindet, sind Verfahren aufgrund
der Verwaltungsgerichtsordnung (hiernach auch abzukürzen als: VwGO). Anders als
im niederländischen Recht, wo im Verwaltungsrecht traditionell viele unterschiedli-
che Verfahren existieren, kennt das deutsche Recht eine einheitliche Verwaltungsge-
richtsordnung, worin das Verfahrensrecht beim Verwalrungsrichter geregelt wird.
Für das behördliche Vorverfahren gilt ein anderes Gesetz, das Verwaltungsver-
fahrensgesetz (VwVfG).

433



Innerhalb des Verwaltungsrechts sind zwei Verfahren näher ausgearbeitet: die
Verpflichtungsklage aufgrund des § 42 VwGO und die Feststellungsklage aufgrund
des § 43 VwGO. Mit einer Verpflichtungsklage bezweckt der Kläger eine Gerichts-
entscheidung zu bewirken, worin die Verwaltung zu einer bestimmten Handlung
verpflichtet wird. In Staatsangehörigkeitsangelegenheiten geht es dann in der Regel
um die Verpflichtung, dem Kläger ein bestimmtes Dokument auszustellen, auf das
dieser aufgrund seiner deutschen Staatsangehörigkeit einen Rechtsanspruch hat: z.B.
einen Paß oder einen Staatsangehörigkeitsausweis. Die Feststellungsklage bezweckt
dagegen ein Urteil, in dem das Existieren eines öffentlich-rechtlichen Rechts-
verhältnisses festgestellt wird. Deshalb steht dann im Tenor des Urteils, ob der
Antragsteller in Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit ist. Aus einem Vergleich
mit dem niederländischen Recht geht hervor, daß eine Klage zur Feststellung der
deutschen Staatsangehörigkeit aufgrund des § 43 VwGO viele Ähnlichkeiten
aufweist mit dem Verfahren des Art. 17 RWN. Insoweit kann das betreffende
Verfahren ebenfalls als "selbständiges Feststellungsverfahren" bezeichnet werden.

Die beweisrechtlichen Aspekte des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts werden in
Kapitel 6 behandelt. Dabei wird zunächst auf die beweisrechtlichen Bestimmungen
des Verwaltungsrechts eingegangen. Auch werden einige beweisrechtlichen Begriffe
und interessante theoretischen Betrachtungen über diese Begriffe erörtert. Infolge
des § 86 VwGO gilt im Verwaltungsrecht für den Verwaltungsrichter die Unter-
suchungsmaxime. Auch in der Beweiswürdigung ist der Verwaltungsrichter frei. Im
Verwaltungprozeß sind alle Beweismittel zulässig.

Als Folge der Untersuchungsmaxime ist es die Aufgabe des Richters, die Tatsachen
festzustellen. Wenn für eine Tatsache Beweise vorhanden sind, ist die Beweiswürdi-
gung Sache des Richters, der infolge des § 108 VwGO nach eigener Überzeugung
entscheidet. Der Richter entscheidet dann aufgrund des vorhandenen Beweismateri-
als und der Überzeugungskraft dieser Materialien. Anders liegt die Sache, wenn
festgestellt wird, daß für eine bestimmte Tatsache keine Beweise vorhanden sind. In
der Literatur wird diese Situation häufig als non-liquet Situation bezeichnet. Durch
Anwendung von Beweislastnormen muß das Gericht dann zu einer Entscheidung
kommen.

Aufgrund der Art und Weise wie Entscheidungen in Zeitschriften veröffentlicht
werden, ist häufig nicht festzustellen, ob die festgestellten Tatsachen von einer der
Parteien vorgebracht worden sind oder durch das Gericht durch Anwendung der
Untersuchungsmaxime selbst festgestellt wurden. Aus den untersuchten Entschei-
dungen geht jedenfalls keine non-liquet Situation hervor.

Bezüglich den in den betreffenden Entscheidungen geforderte Beweismaß kann
festgestellt werden, daß in zwei Fällen in denen der Kläger behauptet hat, die
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deutsche Staatsangehörigkeit erworben zu haben, der Maßstab Glaubhaflmachung
angewandt wurde. In Fällen wo der Kläger bestritt, die deutsche Staatsangehörigkeit
verloren zu haben, wurde angenommen, daß der Verlust festgestellt werden mußte.
Dies bedeutet, daß lediglich gefolgert wird, daß die deutsche Staatsangehörigkeit
verloren wurde, wenn das Gericht über das Vorhandensein eines bestimmten
Verlustgrundes die volle Überzeugung (vgl. in den Niederlanden: "blijkcn") hat, und
daß Glaubhaflmachung (vgl. in den Niederlanden: "aannemelijk maken") nicht aus-
reicht. Dies ist besonders bemerkenswert, da die Lösungen des deutschen und
niederländischen Rechts in diesem Punkt übereinstimmen.
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