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“Als Marokkaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 wordt je geboren, 

  als Marokkaan                    

 sterf je” 

RIMO-symposium 2013                                                          F.J.A. van der Velden 
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Marokkaans nationaliteitsrecht 
 

plan van behandeling 

• nationaliteit vóór 1958 
• allégeance perpétuelle 

• capitularia / verdrag van Madrid 1880 
 

• nationaliteitswet 1958 
• begrip nationaliteit 

• verkrijging 

• verlies 
 

• wijziging nationaliteitswet 1 mei 2007 
• reden voor wijziging 

• belangrijkste wijzigingen 

• kritiek  



3 

Marokkaans nationaliteitsrecht 

nationaliteit vóór 1958 
 

• allégeance perpétuelle / bei’a 
– ius sanguinis a patre 

» verkrijging door geboorte, verlies door overlijden 

» verlies ook door ontneming 

 

• capitularia 
– vreemdelingen hebben eigen rechtspraak en eigen recht 

» sinds ± 1800: naturalisaties 

 

• verdrag van Madrid 1880 
» Elke onderdaan van Marokko die in een vreemde staat 

genaturaliseerd is en naar Marokko terugkeert dient                     
na een verblijf aldaar gedurende een periode … [van vijf 
jaar] …,  te kiezen tussen volledige onderwerping aan de 
Marokkaanse wetten en vertrek uit Marokko,  
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

nationaliteitswet 1958 
• begrip nationaliteit 

» relatie tussen persoon en staat 

» Koning vertegenwoordigt staat en religie 

    (cf. allégeance perpétuelle) 
 

• Verkrijging 
– door geboorte 

– door toekenning   
 

• Verlies 
– door ontslag 

– door ontneming    
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

 nationaliteitswet 1958 
• Verkrijging      (tot 2007!!) 

– door geboorte 

»    door verwantschap bij geboorte (art. 6) 

  - Marokkaanse vader  

  - Marokkaanse moeder en onbekende vader 
  

»    door geboorte op grondgebied (art. 7) 

  - Marokkaanse moeder en apatride vader 

  - onbekende ouders (vondeling) 
 

– door toekenning 

» na eenvoudig verzoek (zwakke optievorm) 

  - in Marokko geboren minderjarige met Marokkaanse moeder, 
   vreemde vader, en met legaal gewoon verblijf in Marokko (art. 9) 

  - in Marokko geboren minderjarige met in Marokko geboren     
   vreemde ouders (art. 9) 

  - in Marokko geboren minderjarige met in Marokko geboren   
   vreemde vader uit islamitisch of Arabisch sprekend land (art. 9) 

  - buitenlandse echtgenote met twee jaar legaal gewoon verblijf (art.10) 
 

» bij naturalisatie    

» bij reintegratie    
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

 nationaliteitswet 1958 
• Verkrijging      (tot 2007!!) 

– door geboorte 

 * (art. 6) ……. ;  * (art. 7) ……… 
 

– door toekenning 

» na eenvoudig verzoek (zwakke optievorm) (art. 9/10) 

  - ….. 
 

» bij naturalisatie (art. 11) 

  - eisen:  vijf jaar legaal verblijf, meerderjarig, gezond,   

  goed gedrag, kennis Arabisch, inkomsten 

   (- in landsbelang: minder eisen) 

» bij reintegratie (art. 15) 

  - oud-Marokkaan wordt weer Marokkaan 
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

nationaliteitswet 1958 
• Verlies   (in 2007 vrijwel ongewijzigd!!) 

– door ontslag (art. 19) 

» meerderjarige bipatride Marokkaan 

» Marokkaan die van geboorte ook vreemde nationaliteit heeft 

» Marokkaanse die door huwelijk ook vreemde nationaliteit heeft 

» Marokkaan in buitenlandse burgerlijke of militaire dienst en 

daaruit na opdracht daartoe niet vertrekt 
 

– door ontneming (art. 22) (alleen eerste tien jaar na verwerving) 

» aanslag of belediging Koning of koninklijk huis, aanslag op 

staatsveiligheid, of bij misdrijf veroordeling tot meer dan 5 jaar 

» onttrekking aan militaire dienst 

» Marokkaan  onwaardige of Marokkaanse belangen schadende 

handeling ten gunste van een ander land 

»  (sinds 2007) terroristische handeling 
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

wijziging nationaliteitswet 1 mei 2007 
 

• reden wijziging 

– rechten van de mens 

» rechten van de vrouw  

» rechten van het kind 

– aanpassing aan familiewetboek 2004 
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

   wijziging nationaliteitswet 1 mei 2007 
 

• belangrijkste wijzigingen 

» Art. 6  - Marokkaan is het kind van een Marokkaanse vader of 

Marokkaanse moeder  
 

» Art. 9/10  (na eenvoudig verzoek - zwakke optievorm) 

  - in Marokko geboren minderjarige met in Marokko geboren 

vreemde ouders en met legaal gewoon verblijf in Marokko 

  - in Marokko geboren minderjarige met in Marokko geboren 

vreemde ouders waarvan vader uit islamitisch of Arabisch 

sprekend land 

  - buiten Marokko geboren kind van onbekende ouders, dat 

al vijf jaar onder zorg (kafāla) van Marokkaan staat 

  - buitenlandse echtgenote met vijf jaar legaal gewoon 

verblijf  
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

    wijziging nationaliteitswet 1 mei 2007 
 

• belangrijkste wijzigingen betreffende verlies 
 

 

» Art. 19, lid 2 (nieuw) - Het kind uit een gemengd huwelijk, en met 

een Marokkaanse moeder, kan tussen zijn 18de en 20ste 

levensjaar verklaren dat het slechts de nationaliteit van de andere 

ouder wenst te behouden. 

  - De Marokkaanse moeder van een kind uit een gemengd 

huwelijk, kan vóór de meerderjarigheid van het kind verklaren dat 

zij wil dat het kind slechts de nationaliteit van de andere ouder 

behoudt. 

  - Het betreffende kind kan tussen zijn 18de en 20ste 

levensjaar verzoeken voorbij te gaan aan de kennisgeving van zijn 

moeder dat slechts de nationaliteit van de andere ouder wordt 

behouden.  
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

  wijziging nationaliteitswet 1 mei 2007 
• overgangsrecht 

 

– algemeen 

» Art. 2:  De nieuwe bepalingen betreffende de toekenning van de 

Marokkaanse nationaliteit als oorspronkelijke nationaliteit zijn mede 

van toepassing op personen, die zijn geboren vóór de datum waarop 

die bepalingen in werking zijn getreden en die op die datum de 

meerderjarigheid (18 jaar) nog niet hebben bereikt.  
 

– speciaal voor artikel 6 

» De nieuwe voorschriften inzake de toekenning van de Marokkaanse 

nationaliteit wegens de geboorte uit een Marokkaanse moeder, als in 

dit artikel bepaald, zijn mede van toepassing op alle personen, 

geboren vóór de datum van publicatie van deze wet. 
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

     wijziging nationaliteitswet 1 mei 2007 
 

• Kritiek 
– veel oude discriminaties zijn blijven bestaan 

 

» (9) in Marokko geboren minderjarige met in Marokko geboren 
vreemde ouders waarvan vader uit islamitisch of Arabisch 
sprekend land komt heeft optie, niet als moeder uit zo’n land komt 
 

» (10) buitenlandse echtgenote van Marokkaan kan opteren voor 
Marokkaanse nationaliteit, buitenlandse echtgenoot niet 
 

» (19) Marokkaanse echtgenote van buitenlandse man kan 
verzoeken om verlies van Marokkaanse nationaliteit, 
Marokkaanse echtgenoot van vreemde vrouw niet 
 

» (24) verlies van nationaliteit door man strekt zich ook uit over 
echtgenote en minderjarige kinderen, verlies door vrouw niet 
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

     wijziging nationaliteitswet 1 mei 2007 
 

• Kritiek 
– nieuwe discriminaties zijn toegevoegd 

 

» Artikel 6 jº overgangsrecht discrimineert tussen personen die 
op 1 mei 2007 nog geen 20 jaar waren en oudere personen 
 

» Artikel 6 jº artikel 19 discrimineert tussen bipatride kinderen van 
Marokkaanse moeder en bipatride kinderen van Marokkaanse 
vader 
 

» Artikel 6 jº artikel 19 discrimineert tussen 18 tot 20-jarige 
bipatride kinderen die hun Marokkaanse moeder corrigeren 
door eenvoudige afstandsverklaring en zij die hun 
Marokkaanse moeder willen corrigeren door alsnog te kiezen 
voor Marokkaanse nationaliteit 
 

» Artikel 9 discrimineert tussen buitenlandse kafāla-kinderen van 
onbekende ouders en andere buitenlandse kafāla-kinderen (?) 
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Marokkaans nationaliteitsrecht 

     wijziging nationaliteitswet 1 mei 2007 
 

• reden voortzetting discriminatie 
 

» slordigheid? 
 

» machisme? 
 

» allégeance perpétuelle? 

» religie? 
 

 “Als Marokkaan wordt je geboren,                                                                                                         

    als Marokkaan sterf je” 


