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Inleiding

De nationaliteit is iets heel belangrijks in het leven van vele mensen,
met name in het leven van personen die vanuit de staat die zij als
vaderland beschouwen, migreren naar een ander land. Mede door hun
nationaliteit voelen zij zich met het land van herkomst verbonden.
Aan het hebben van een bepaalde nationaliteit zijn vele - van land tot
land uiteenlopende - rechtsgevolgen verbonden". Ook het internationale recht verbindt gevolgen aan het hebben van een bepaalde
nationaliteit 2 , bijvoorbeeld het recht van de desbetreffende staat om
diplomatieke bescherming te verlenen aan de betrokken persoon", Aan
de andere kant heeft met name ook het niet-bezitten van de
nationaliteit van het land waar men woont, althans permanent
verblijft consequenties: men mist de rechten (en plichten) verbonden
aan de nationaliteit van het land waar men woont of die - zoals
redelijk vaak pleegt voor te komen - gekoppeld zijn aan de cumulatie
van woonplaats en nationaliteit.
De nationaliteit is dus zowel subjectief (de psychologische band met
een bepaalde staatr' als objectief (gegeven de daaraan verbonden
rechtsgevolgen) een belangrijk gegeven. Daar circa 350.000 inwoners
van Nederland afkomstig zijn uit islamitische landen, is het van
belang enige kennis te hebben over de wijze waarop in de islamitische
wereld de nationaliteit wordt verworven en verloren. Deze regels
kunnen het al dan niet hebben van de Nederlandse nationaliteit
bemvloeden, terwijl die regelgevingen ook het gedrag vanuit de
islamitische landen afkomstige personen kunnen be"invloeden. Met
name hun bereidwilligheid om in Nederland naturalisatie aan te vragen
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zal invloed ondergaan van de
nationaliteit die ze reeds hebben 5 .

verliesregels

betreffende

de

Wetenschappelijk is het uiteraard bovendien interessant na te gaan, of
islamitische staten nationaliteitsrecht kennen, dat in sommige
opzichten afwijkt van het nationaliteitsrecht in Europa. Wat betreft
deze vraagstelling sluit het ter voorbereiding van deze voordracht
gedane onderzoek aan bij het onderzoek van Tratnik over het
nationaliteitsrecht in Oosteuropa'' en het onderzoek van De Groot over
het nationaliteitsrecht in Westeuropa 7 .
Oat kennis van het nationaliteitsrecht van islamitische staten voor de
toepassing van het Nederlandse nationaliteitsrecht bij wijze van
voorvraag van praktisch belang kan zijn, willen we illustreren aan de
hand van een casus, die we ontlenen aan de rechtspraak van de Hoge
Raad d.d. 15 september 1980 8 .
Op 3 januari 1979 werd te Amsterdam een mersje geboren, dat in de
registers van de burgerlijke stand werd ingeschreven onder de naam:
Imane EI Hri. Zij is de dochter van de uit Tunis afkomstige Radhia Bent
Chedli Gharbi en haar uit Marokko afkomstige echtgenoot Abdel lIah
Boulkir EI Hri. De vraag kwam op welke nationaliteit Imane EI Hri
bezit. Aan de ouders werd door de vreemdelingendienst te Amsterdam
namelijk te kennen gegeven dat zij met het kind Nederland ~oesten
verlaten. Namens Imane EI Hri werd in rechte gesteld, dat dlt bevel
ten onrechte werd gegeven daar zij de Nederlandse nationaliteit bezit.
Basis voor deze stelling vormde het oude art.t lid 1 sub d Wet op het
Nederlanderschap en inqezetenschap: volgens die bepaling verwierf
een in het Koninkrijk geboren niet-erkend onwettig kind het
Nederlanderschap, indien het geen andere nationaliteit door geboorte
verwierf. Op het eerste gezicht was deze bepaling in het geheel niet
van toepassing. De vader van het kind had de Marokk.aanse
nationaliteit, de moeder de Tunesische en de ouders waren keung met
elkaar gehuwd. De pointe zat hem echter in het tijdstip van het
huwelijk van de ouders: 16 dagen voor de geboorte van het kind. Het
huwelijk werd gesloten voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te
Amsterdam. Naar Marokkaans recht verwerft een kind van een
Marokkaanse vader de Marokkaanse nationaliteit (art. 6 Marokkaanse

natio nal iteitswet).
Maar was in casu de iure wei sprake van een kind van een Marokkaanse
vader? Het desbetreffende artikel geldt namelijk uitsluitend voor
wettige kinderen van een Marokkaanse man, daar onwettige
afstamming geen familierechtelijke betrekkingen bewerkstelligt (art.
83 lid 2 Mudawwanah)9. Naar Marokkaans recht is een kind, dat is
geboren binnen zes maanden na het huwelijk van zijn moeder
onwettig, behoudens enkele bijzondere omstandigheden die in het
onderhavige geval niet van toepassing waren! o Imane EI Hri had
derhalve niet de Marokkaanse nationaliteit van de vader verworvenu.
Was het kind nu Tunesische? De advocaat van het kind stelde van niet.
Weliswaar kent de Tunesische nationaliteitswet de bepaling, dat het
kind van een Tunesische moeder en een onbekende vader de Tunesische
nationaliteit verwerft. Maar - zo werd gesteld - de vader is ~
onbekend, de verwekker is Abdel EI Hri, namelijk de enige man met
wie de moeder gedurende de conceptieperiode gemeenschap heeft
gehad. Geconcludeerd werd, dat Imane EI Hri daarom evenmin de
Tunesische nationaliteit had verworven. De volgende stap was
derhalve te stellen, dat Imane als in Nederland geboren niet erkend
onwettig kind krachtens geboorte Nederlandse was. De Hoge Raad was
het met dit standpunt niet eens. Uitgaande van de juistheid van de
stelling dat het kind geen Marokkaanse was, meent ons hoogste
rechtscollege, dat in de Tunesische nationaliteitswet met de term
"onbekende vader" kennelijk wordt bedoeld "juridisch onbekende vader"
en dat Abel EI Hri nu familierechtelijke betrekkingen tussen hem en
het kind ontbreken de iure als .onbekende moet worden beschouwd.
Geconcludeerd wordt derhalve dat voldoende aannemelijk is dat Imane
de Tunesische nationaliteit bezit. Het is op zijn plaats de HR hierover
zelf aan het woord te laten:
"Het beklag berust op de stelling dat Imane EI Hri Nederlandse is
omdat zij als onwettig kind in Nederland is geboren en aan geen van
haar beide ouders een nationaliteit ontleent.
Deze stelling kan niet als juist worden aanvaard. Art. 6 tweede lid
Code de la nationatite tunisienne kent de Tunesische nationaliteit toe
o.m. aan:I'enfant ne d'une mere tunisienne et d'un psre inconnu".

Zie M.S. Berger en J.H. Kaldenhoven (vert.), De Mudawwanah: Marokkaans wetbeek
inzake personen-, familie- en erfrecht, Nijmegen 1989.
10
Zie arn. 84-86 Mudawwanah. Vgl. F.J.A. van der Velden, De burgerlijke stand in
Marokko en de geboortedatum van Marokkanen, in: Recht van de Islam 7. RIMO-bundel
1989, p. 78.
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Vgl. Jochen Abr. Frowein, Zur Rechtstellung von .Kindern"aUSll1ndisCher .
Arbeitsnehmer in Europa, EuGRZ 1980, pp. 147-155, m het blJzonder p. 151.
.
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Was dlt geconcludeerd met toepassing van het Marokkaanse, Tunesische of het Nederlandse
recht? Aangetekend zij echter dat de naam van het kind in de procedure niet ter discussie
stond.
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Voormeldt- rapport van P. Bourel houdt o.m. in:
dat naar zijn oordeel met de woorden "ne d'un pere inconnu" in
voormeld art. 6 tweede lid geacht moet worden mede bedoeld te zijn
het kind van een vader die in rechte niet als vader wordt erkend ("d'un
pere a I'egard duquel sa filiation n'est pas juridiquement ou legalement etablia"): dat naar Tunesisch recht de vraag of een kind in
familierechtelijke betrekking staat tot de echtgenoot van zijn moeder
moet worden beantwoord naar het nationale recht van die echtgenoot;
dat naar Marokkaans recht een kind, hetwelk is geboren binnen zes
maanden na het huwelijk van zijn moeder onwettig is - zulks
behoudens bijzondere omstandigheden waarvan in het onderhavige
geval aan de HR niet is gebleken-;
Op grond van voormelde gegevens acht de HR voor een bevestigende
beantwoording van de vraag of Imane EI Hri bij de toepassing van de
Vreemdelingenwet als vreemdeling mag worden behandeld, voldoende
aannemelijk dat Imane de Tunesische nationaliteit bezit en reeds uit
dien hoofde niet voldoet aan het bepaalde in art. 1, aanhef en sub d,
Wet van 12 dec. 1892, Stb. 268, op het Nederlanderschap en het
ingezetenschap" .
Over dit arrest kunnen vele opmerkingen worden gemaakt. Op deze
plaats ging het ons er echter uitsluitend om aan te tonen dat in
Nederland praktiserende juristen soms genoodzaakt zijn om zich in
het nationaliteitsrecht van andere landen, waaronder die uit de
islamitische wereld, te verdiepen. De ietwat exotische bepaling, van
art. 1 sub d Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap is door
de in werking treding van de Rijkswet op het Nederlanderschap op 1
januari 1985 rechtsgeschiedenis geworden. Soortgelijke voorvragen
als in de zosven geschetste casus kunnen zich echter voordoen bij de
beantwoording van de vraag of iemand een in Nederland geboren
staatloze is, die een optierecht op het Nederlanderschap heeft ex art.
6 Rijkswet op het Nederlanderschap.
Zoeven heb ik gesteld, dat het ook wetenschappelijk interessant is om
te kijken of het nationaliteitsrecht van de islamitische staten eigen
van het nationaliteitsrecht in Europese staten afwijkende karaktertrekken vertoont. Oat het nationaliteitsrecht van de islamitische
staten wei eens eigen trekjes zou kunnen vertonen, is geen vreemde
gedachte.
Het is immers onwaarschijnlijk, dat de positie van de vrouw in het
nationaliteitsrecht van de islamitische staten exact dezelfde is als
die in het nationaliteitsrecht van de staten in Oost- en Westeuropa.
Wellicht zouden de verschillen tussen het nationaliteitsrecht van de

islamitische
liggen. lou
belangrijker
islamitische
kunnen zijn
islamitische

staten en van de Europese staten ook nog dieper kunnen
in de islamitische staten het zijn van "moslim" niet veel
zijn dan het zijn van "burger" van een bepaalde
staat 13? En zou een dergelijke opvatting niet van invloed
op de verwerving- en verlies van de nationaliteit van de
staten?

Het is op zijn plaats in dit verband aan een beroemde beslissing uit de
Franse jurisprudentie te hertnneren!-. Abd al-Hakim dreigde uit
Marokko te worden uitgezet door de Franse gevolmachtigde minister in
Tanger, Saint-Rene Taillandier.
Abd ai-Hakim stelde, dat hij een Marokkaanse moslim was en niet zoals Saint-Rene beweerde, Tunesisch onderdaan en derhalve een
Frans protege.
De uitspraak stelde feitelijk vast, dat Abd ai-Hakim krachtens
afstamming door geboorte Tunesisch was. Abd ai-Hakim stelde zich
echter op het standpunt, dat het enige toepasselijke recht het recht
van de Koran was; de islamitische staten zouden slechts onderdelen
zijn van €len en dezelfde maatschappij die aan deze wet onderworpen
is. Er bestaat geen nationaliteit in de Europese zin, verbonden met
elke individuele islamitische staat; de islam vormt de islamitische
nationaliteit, zodat een moslim burger wordt van de Staat waar hij
woont. Abd ai-Hakim constateerde derhalve dat hij zowel conform
islamitisch recht als volgens het Tunesisch recht door zijn verblijf in
Marokko, Marokkaan was geworden en niet meer kon worden uitgezet.
De Franse rechter was een andere mening toegedaan. Het Tribunal civil
concludeerde heel kort en krachtig dat het islamitische recht voor
wat betreft de vraag naar de nationaliteit van een persoon door de
contacten van de islamitische staten met Europese staten achterhaald
was en niet meer kon worden toegepast. Abd ai-Hakim moest terug
naar Tunesie.
De gedachten van Abd ai-Hakim manifesteert de eenheid van de
islamitische wereld, waarin de status van "moslim" prevaleert op de
status van "burger" van een islamitische staat en die laatstgenoemde
status ook beinvloedt. De Franse rechter beschouwde deze visie in
1905 voor het nationaliteitsrecht achterhaald. Toch zien we ook heden
ten dage telkens weer manifestaties van een zekere eenheidsgedachte.
Illustratief is in dit verband art. 2 van de Libische nationaliteitswet
van 1980. Na in art. 1 te hebben gesteld, dat de Arabische
nationaliteit de nationaliteit van de burgers van Libie is, lezen we in
art. 2:
13
Vgl. Harald t.oschner, StaatsangehOrigkeit und Islam, Diss. Erlangen-NOrnberg
1971, pp. 8, 9.
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Dat wit zeggen in de beslissing van de HR reeds eerder vermeld rapport; deze
voetnoot is door ons toegevoegd dGIT.
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Tribunal civil de la Seine 2 mei 1905, Clunet (Journal du droit international prive)
1905, pp. 1034-1038; Penant 1906, p. 251. Zie ook L6schner, p. 7.
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"Op de Arabische nationaliteit heeft iedere Arabier die zich vestigt op
Libisch gebied, recht als hij die nationaliteit wenst te verkrijgen.
Voor de toepassing van deze wet worden als Arabier beschouwd:
a)
onderdanen van enig Arabisch land;
b)
zij wier verbondenheid of wier ouders verbondenheid met de
Arabische natie is bewezen."15
Deze regeling klinkt zeer panarabistisch en is zeer zeker zo bedoeld.
Op de keper beschouwd, stelt ze echter niet veel voor. We komen er
nog op terug. Op dit moment is slechts relevant vast te houden dat de
gedachte van de eenheid der islamitische staten ook in nationaliteitsrechtelijk perspectief niet is verdwenen.
Hoe heeft zich nu het nationaliteitsrecht in de islamitische staten
ontwikkeld 16?
Tot in de tse eeuw rekenden de Ottomaanse sultans aile moslims en
de zogenaamde "dimmi" tot burgers van hun islamitische staat. Deze
"dimmi" waren niet-moslims die onder de bescherming van het
Ottomaanse rijk leefden (voornamelijk Ch ristenen, Joden) 17. Onder
sterke Westerse druk trad op 19 januari 1869 de wet op de
Ottomaanse nationaliteit in werking. 18 Uitgangspunt was het ius
sanguinis a patre: het kind van een Ottomaanse vader verwierf
eveneens deze nationaliteit. Een binnen het Ottomaanse rijk geboren
vreemdeling kon binnen drie jaren na het bereiken van de
meerderjarigheidsgrens voor de Ottomaanse nationaliteit opteren. Een
vreemdeling die vijf achtereenvolgende jaren in het Ottomaanse rijk
woonde, kon naturalisatie vragen. Opmerkelijk is art. 4 van de wet van
1869:
"Die Regierung des Ottomanischen Reiches nimmt in besonderen Fallen

auch Auslander, die sie einer ausnahmsweisen Gunst Iur wurdig halt,
in ihre Untertanenschaft auf, selbst wenn diese die im vorstehenden
Artikel aufgefuhrten Bedingungen nicht erfullt haben"19.
Wie waren nu deze personen, die een bijzondere gunst waardig waren
gebleken? Een verordening van de Grootwesir van 5 .juli 1894
preciseerde, dat de bekering tot de Islam verwervingsgrond voor de
Turkse nationaliteit op grond van art. 4 was. L6schner 2 0 , merkt
daarover op, dat deze verordening zo kon worden uitgelegd, dat art. 4
werd aangescherpt: Zonder conversie geen Turkse nationaliteit. Een
andere interpretatiemogelijkheid was evenwel, dat aan elke
convertiet op zijn verzoek de Turkse nationaliteit zou kunnen
verkrijgen. Voor de eerste interpretatiemogelijkheid pleit het feit dat
art. 4 slechts een uitzondering was op art. 3, dat de naturalisatie
mogelijk maakte van meerderjarige buitenlanders die vijf achtereen
volgende jaren in het Ottomaanse rijk hadden geleefd. De tweede
mogelijke uitleg zou sporen met het gebod van de sharia om nieuwe
moslims in de islamitische staat op te nemen.
Na deze inleiding willen we de verwervings- en verliesgronden van de
nationaliteit in islamitische landen nader bestuderen. Vanwege het
feit, dat een groot aantal staten een overwegend islamitische
bevolking heeft, moest een selectie worden gemaakt. Na enige
aarzeling hebben we besloten aandacht te besteden aan het recht van
de Afrikaanse Middenlandse Zee-staten (Marokko, Aigerije, Tunesie,
Libie, Egypte), alsmede aan Turkije, Syrie, Irak, Iran en Saoedie
Arabie. In bijlage I bij dit opstel hebben we per staat aangegeven in
welke legislatieve documenten het positiefrechtelijke nationaliteitsrecht van die landen is geregeld en hebben we ook op een aantal
gemakkelijk raadpleegbare vertalingen van die documenten geattendeerd.

Men vergelijke ook de bij Bergmann/Ferid, katern "Agypten", p. 7 afgedrukt~ .
15
"Konvention uber die Staatsangehorigkeit der Angehorigen der arablschen Staaten, die Ihren
Wohnsitz auBerhalb ihres Heimatlandes haben" van 9 juni 1953.
16
teschner, pp. 34-38; Hans Kruse, Das StaatsangehOrigkeitsrecht de~ ar~bischen
Staaten, Frankfurt am Main 1955, pp. 12·22; Ahmad Yousry, Rechtsgeschlchtlfche
EinfOhrung zum islamischen StaatsangehOrigkeitsbegriff, in Thomas Oppermann/~hmad
Yousry, Das StaatsangehOrigkeitsrecht der arabischen Staaten, Frankfurt am Main 1964,
pp. 17-20.
17
toschner, p. 31. Vgl. tescnner, p. 34: "Die saria kennt den .Begriff
..
"Staatsangehorigkeit" nicht. Mit ihm vergleichbare Rechtsfig~ren Sind ausschlieBlich von
dem Gegensatz dar at-tsiam und dar al-harb, vom Glaubensknegkonzept. des Islam g~pril9t.
Sicherheit und Schutz des muslimischen Staates genieBen nur der Muslim und der dimmi,
Nur ihr Status im muslimischen Staat ist dem Status "Staatsangehorigkeit" im modernen
Staat angenilhert vergleichbar; ihr Status gilt aber dem Anspruch nach einheitlich im
Territorium aller souverilnen Staaten der dar al-lslarn."
18
Tekst bij Kruse, pp. 17, 18; zie daarovsr toscnner. pp. 35, 36.

Achtereenvolgens zal worden stilgestaan bij de verwervingsgronden
krachtens geboorte (verwerving van de nationaliteit door afstamming
of door geboorte op het grondgebied van een staat), verwervingsgronden na de geboorte (optierechten en naturalisatie) en tenslotte de
verliesgronden. We zu/len ons bij de bespreking van de regelingen
beperken tot de algemene, positiefrechtelijke regelingen van de
~ation~liteit i~ de diverse staten. Reeds ingetrokken regelingen zullen
In beglnsel met aan de orde komen, hoewel deze - zoals steeds in het
nationaliteitsrecht • voor de vaststelling van iemands nationaliteit
wei nog van belang kunnen zijn en ook voor een wetenschappelijk
oordeel over een regeling relevant blijven.
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Geciteerd naar Kruse, p. 18.
LOschner, p. 36.

Ook bilaterale verdragen betreffende
beginsel buiten beschouwing.
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Alvorens we beginnen met de bespreking van de regelingen van de
verkrijging van de nationaliteit, willen we enkele algemene
opmerkingen over de verschillende wijzen van verkrij~ing van ..de
nationaliteit plaatsen. Volgens de meeste nationaliteltsrechtelljke
regelingen kan een nationaliteit automat~sch (dat wit zeggen van
rechtswege) , door naturalisatie en door optie worden verkregen.
Van verkrijging van de nationaliteit van rechtswege is sprake,
wanneer aan bepaalde rechtsfeiten die zich in het leven ~a~ een
persoon voordoen, automatisch verkrijging van de nationaliteit van
een staat wordt gekoppeld 21. Kenmerkend is, dat deze geheel
onafhankelijk van de wit van de betrokkene en van de staat waarvan de
nationaliteit wordt verkregen, wordt verworven. Meestal wordt met
name aan geboorte uit onderdanen van een ~taat (i~s san~~i~is) of aan
geboorte op het grondgebied van een staat (IUS soh) verknjglng van de
nationaliteit van rechtswege gekoppeld.
N atu ral isatie is een wijze van verkrijging van de nationaliteit,
waarbij aan degenen, die aan bepaalde vereisten voldoen, door een
overheidsorgaan op hun eige.n verzoek de nationaliteit wordt
verleend 22.
De term ~ heeft in verschillende landen een zeer uiteen.lopende
inhoud. In aile gevallen wordt echter aan een bepaalde krmg v?n
personen de mogelijkheid geboden om .do~r wilsv~rklaring, .al. d~n niet
in combinatie met een "toestemmmg
of
bakrachtiqinq
van
overheidswege, de nationaliteit van een land te verkrijgen. Het gaat
hierbij om een spectrum van verschillend~ m~~el~kheden;. v.an" een
zuiver declaratoire "toestemming", respectievetllk bekra~htlglng.. .tot
een zeer breed uitgemeten mogelijkheid de nationalltelt~verknjgmg
te weigeren, ondanks het feit dat betrokkene ?an ~II~ In d~. ~et
gestelde "optievereisten" voldoet 23. De natlonallteltsverknjgmg
werkt soms vanaf het moment van de "toestemming" of zelfs vanaf
een nog later tijdstip, maar in andere staten weer ex tunc, vanaf het
21
22
23

De Groot, pp. 190·215; Tratnik, pp. 25·27.
De Groot, pp. 237 e.v.; Tratnik, pp. 27, 28.
De Groot, pp. 215-234; Tratnik, pp. 28-30.
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moment waarop het feit dat de grond voor de nationaliteitsverkrijging
vormt, zich heeft voorgedaan. In het vervolg wordt onderscheid
gemaakt tussen zuivere en gecontroleerde optierechten 24. Onder
zuiver optierecht wordt verstaan het geval, waarin de staat geen
moge1ijkheid .heeft om nationaliteitsverkrijging te weigeren, indien
aan aile vereisten wordt voldaan. In aile andere gevallen wordt over
gecontroleerde optierechten gesproken.

2.2 Verwerving

van

de

nationaliteit

van

rechtswege

De grondslag van de nationaliteitswetgeving van aile bestudeerde
staten is een ius sanguinis a patre. Indien de vader de nationaliteit
van een bepaald land bezit, verwerven diens wettige kinderen deze
nationaliteit OOk 2 5 . Hierbij dient echter wei in het oog te worden
gehouden, dat het voorkomt, dat bepaalde kinderen die naar
Westeuropese opvattingen als wettig gelden, conform de regels van
bepaalde islamitische landen de status van onwettig kind kunnen
hebben 26.
Onwettige kinderen verwerven in de regel de nationaliteit van het
land, indien de moeder deze nationaliteit bezit 27. In enkele landen
wordt de nationaliteit uitsluitend verworven, indien zo'n onwettig
kind in het desbetrefffende land wordt geboren28.
On?er ?epaalde omstandigheden kunnen ook wettige kinderen de
~atlonahtelt aan hun moeder ontlenen 29. Dit is met name het geval,
indian de vader staatloos is. In sommige staten wordt de nationaliteit
ook in dat geval uitsluitend verworven, indien het kind in het
desbetreffende land wordt geboren 30. Een bijzondere plaats neemt
24
De Groot, pp. 215, 227-229.
25. .
AI"
genJe, art. 6 sub 1; Egypte, art. 2 sub 1; Irak, art. 4 sub 1; Iran, art. 976 sub 2;
Llbll!, ~rt. 4 sub 1 sub ~.; Marokko, art. 6 sub 1; Saoedie Arabil!, art. 7; Syril!, art. 3 sub a;
TuneSIl!, a~. 6 s~~ 1: Blj geboorte buiten Libill verwerft een kind van een Libische vader die
zeit ook bulten Liblll IS geboren, uitsluitend de Libische nationaliteit, als de vader het kind
binnen een [aar na de geboorte laat registreren (art. 4 sub 1 sub c).
26
r Ie de..cas~s d'Ie aanleiding gat tot HR 15 september 1980, NJ 1981, 68; vgl. achter
OMok de mogeliJkheld van een "reconnaissance matrimoniale" Nationaliteitswetgeving
arokko, p. 12.
'
27
AI ..
2'
.genje, .art. 6 sub 3; Egypte, art. 2 sub 3; Irak, art. 4 sub 2; Marokko, art. 6 sub
o~ Sao~dl~ Arablll, art. 7; Syrill, art. 3 sub b; Tunesill, art. 6 sub 2. Het in Iran geboren
na:~I~ k~nd van een Iraanse vrouw en een buitenlandse man verwerft de Iraanse
rnl . al!telt, aldu~ Bergmann/Ferid, Iran, p. 3 met een beroep op een nota van het Iraanse
1~lsNten~ va~ ~ultenland~e zaken aan de Duitse amnassade in Teheran d.d. 10 mei 1964' zie
~~
atlona~~t6ltswetgevmg, Iran, p. 7.
'
Zo bljvoorbeeld in Egypte, Irak, Iran en Syrill.
29
AI ..
r. Sao d·ge~Je, art. 6 sub 3; Egypte, art. 2 sub 2; Irak, art. 4 sub 2; Marokko, art. 7 sub
30 e ~e. r~~Il!, art. 7; Tunesle, art. 6; vgl. Syrill, art. 3 sub b.
Dlt IS blJvoorbeeld het geval in Egypte, lrak, Marokko en Tunesil!.
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hieronder de uiteenzetti~gen betreffende de optierechten. Enkele
landen kennen verwervlng van de nationaliteit iure
I' d
oor
poten tilee I s t aa tl oze kiIn d eren, die op het grondgebiedsovI
an de
desbetreffende staat worden geboren 39 .

Tunesie in, waar elk wettig kind de nationaliteit aan een Tunesische
moeder ontleent, mits het in Tunesis wordt geboren. Turkije is het
enige van de bestudeerde landen, dat de nationaliteit iure sanguinis
steeds ook bij geboorte in het buitenland aan vader of moeder laat
ontlensn'".

De ,regelin~~n die ~e nationaliteit van vondelingen betreffen. zijn
tradltlone~.1 . Vondehngen w~~den geacht op het grondgebied van de
s~aat te zun geboren, waar Zlj zijn g,evonden. Zij worden geacht een
kin? v~n. onbekende ouders te zljn en verwerven derhalve de

Door erkenning of vaststelling van het vaderschap wordt in de meeste
der bestudeerde landen de nationaliteit niet verworven. Dit is niet
verbazingwekkend, daar deze instituten in het klassieke islamitische
recht onbekend zijn. Een belangrijke uitzondering vormt Turkije 3 2 . Ook
in Egypte en Iran heeft de onwettige afstamming van een man met de
desbetreffende nationaliteit onder omstandig heden nationaliteitsrechtelijke gevolgen 3 3 .

nattonaltteit van het land, waar ze zijn gevonden. Tegenbewijs kan in
de regel ,worden ~el~verd. De formuleringen verschillen onderlin
g,
maar de diverse vartanes komen ook in Westeuropa voorn.

2.3
De legitimatie heeft uitsluitend in Turkije gevolgen 34 .
De adoptie heeft daarentegen zowel in Tunssle ats in Turkije (onder
omstandigheden) gevolgen op nationaliteitsrechtelijk gebied 3 5 . In
Tunesie wordt de nationaliteit door adopne verworven, indien het een
minderjarig buitenlands kind betreft, dat ten tijde van de adoptie nog
niet gehuwd is. Een in Turkije geadopteerd buitenlands kind verwerft
de Turkse nationaliteit uitsluitend indien het anders staatloos zou
zijn. De andere bestudeerde islamitische landen kennen het instituut
van de adoptie in beginsel niet.
Meerdere staten kennen verwervingsgronden met elementen van
verwerving iure soli of iure domicilii 3 6 . De wijze waarop deze
regelingen zijn geformuleerd, herinneren aan de Franse of Nederlandse
regelingen ten gunste van de tweede generatie in het binnenland
geboren kinderen 37 . Enkele andere landen kennen optierechten voor de
tweede in het binnenland geboren generatie3 8 . Zie hierover nader

2.3.1

Verkrijging
Zuivere

van

de

nationaliteit

door

optie

optie

ZUiver~ optierecht.en komen in de besproken landen zeer zelden voor
narnelijk slechts In Egypte en Turkije In de andere I d
d'
derhal e' d
ti
I"
.
an en wor en
v In e ~a lo~a ,Iteltswetten controlemogelijkheden ingebo d
waardoor de natlonallteltsverkrijging door de bevoegde instantie uw ,
steeds kan worden verhinderd.
nog
Egypte ,en ~~rkije kennen ten behoeve van kinderen, die de Egyptische
respectlevelljk de Turkse nationaliteit tengevolge van verlies doo;
hU,n oUde~s hadden verloren, binnen 1 jaar na meerderjarigheid een
zuiver cptiereeht op de nationaliteit (art. 11 lid 2 van de Egyptisch
en ~~t., 12 van de Turkse nationaliteitswet). Turkije kent daarnaas~
verknjglng van de nationaliteit door een zuivere optie ten behoeve
eX-Turks~ vrouwen die hun nationaliteit i.v.m. huwelijk met ::~
~reemd:hn~ hadden verloren. Geopteerd moet worden binnen 3 jaar na
Te ~nthlndlng van dat huwelijk (art. 13). Ook een vrouw die met een
v~~ies uwt en haar. oorspronkelijke nationaliteit daardoor niet
42)
:' heeft een opt~~recht op de Turkse nationaliteit (art. 5 jQ art.
:
s. ~en dergelljke vrouw staatloos of verliest ze h
~~~~~j~ltealtt
hhuwelijk automatisch, dan wordt de Turkse d~~~
u oma ISC verworven (art. 5),

Turkije, art. 1.
Turkije, art. 2 sub b en c.
Nalionalileitswetgeving, Egyple, p. 7 wijst op de mogelijkheid van erkenning van een
kind naar Egyptisch recht. Een geldige erkenning heet! verwerving van de nationaliteil tOI
gevolg. Legilimalie kent Egyple niet. Een in Iran geboren onwettig kind van een Iraanse
verwekker en een buitenlandse moeder verwerft de Iraanse nalionalileit. Zo
Bergmann/Ferid, Iran, p. 3 mel een beroep op een nola van het Iraanse minlsterte van
builenlandse zaken aan de Duilse ambassadeur in Teheran van 10 mei 1964.
34
Turkije, art. 2 sub a.
35
Tunesi~, art. 18; Tuf1(ije, art. 3. Vgl. U. Vermeulen. De gezagsvoorzieningen in de
islam: adoptie en noeaerectn, RIMO-bundeI1986. pp. 4-1] en K. Dilger. Die Adoption im
modemen Orient: ein Beitrag zu den hiral im islamischen Recht, RIMO-bundel 1988, pp.
44-61.
36
Vgl. De Groot. pp. 203-209.
37
Aigerije, art. 7 sub 2; Iran. art. 976 sub 4; Tunssla, art. 7.
38
Irak, art. 6; Marokko, art. 9 sub 2.

Aigerije, art 7 sub l' E
I
,gyp e. art. 2 sub 4; lrak, art. 4 sub 3; Iran, art. 976 sub 3'
Tunesi~, " art 9 en 1Q., aT'urMk~.'Okk°rt'
a 7 sub 2; Saoedie Arabi~, art. 7' Syri~ art 3 sub c"
41
IJe, a. 4rt.
.
'
,.
,
Zle De Groot, pp. 209. 210.
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31
32
33

z:

39

Egyple. art. 4 sub 3; Libi~ art 4 b 1 b a:
'
~~. 4; vgl. voorts Tunesls, art. 8.' . su
su a, SyM, art. 3 sub c en sub d; TUf1(ije.

Libi~, art. 4 sub 1 ~ub'

2.3.2

Gecontroleerde

optie

Gecontroleerde optierechten komen in tegenstelling tot de zuivere,
veelvuldig voor. Met name in Aigerije, maar ook in Egypte, Irak,
Marokko en in Tunesie wordt daarbij gebruik gemaakt van
stilzwijgende toestemmingsconstructies. De bevoegde. instantie,
meestal de minister van binnenlandse zaken, heeft gedurende een
bepaalde periode de mogelijkheid om een optieverklaring te weigeren
en daardoor de verkrijging van de nationaliteit te voorkomen 42.
Reageert hij niet binnen de gestelde termijn, dan wordt hij geacht, de
optie te hebben bekrachtigd.
Indien we de regelingen van verkrijging van de nationaliteit door
gecontroleerde opties vergelijken, kunnen we constateren, dat deze
wijze van verwerving van de nationaliteit dikwijls in de wet wordt
neergelegd ten behoeve van bepaalde, ongeveer dezelfde groepen
personen. Dit zijn:
kinderen van vrouwen die de nationaliteit van dat land bezitten en
van buitenlandse vaders;
buitenlandse vrouwen, die met een onderdaan van het
desbetreffende land een huwelijk sluiten;
meerderjarig geworden kinderen die de desbetreffende
nationaliteit tengevolge van het verlies door hun ouder(s) hadden
verloren.

Kinderen
bezitten

van

vrouwen,

die

de

nationaliteit

van

het

Voor de optie wordt voorts vereist, dat het kind in het land zelf
woont. .D~ o~tie mag slechts gedurende enkele jaren. rond de
meerderja~lghel~ worden uitgebracht. In Aigerije is dit tussen 20ste
en 21ste jaar, In Marokko tussen 1ge en 21ste jaar, in Egypte en in
. Tunesie tussen 20ste en 22ste jaar43.

Buitenlandse vrouwen die met een onderdaan
des betreften de land een huwelijk sluiten

van

het

De tweede groep personen die dikwijls gecontroleerde optierechten
hebben, zijn buitenlandse vrouwen, die met een onderdaan van het
desbetreffende land een huwelijk sluiten.
Dergelijke . regelingen kennen: Egypte, Irak, Marokko, Syrie (slechts
voor Arabische vrouwen) Saoedie Arabie en Tunesie. Turkije kent
zoals gezegd een zuivere "huwelijksoptie". Een vrouw die met een
lranier huwt, verwerft voorts automatisch de nationaliteit van haar
man 44. In Aigerije bestaat voor de buitenlandse vrouw slechts de
mogelijkheid van (verlichte) naturalisatie. Een vrouw die staatloos
was, of ze dat door het sluiten van een huwelijk met een Tunesler of
Turk zou worden, verwerft door huwelijk automatisch de Tunesische
resp. de Turkse nationaliteit45.
'

land

Tot de eerste groep gerechtigden tot gecontroleerde opties behoren
kinderen van vrouwen, onderdanen van het desbetreffende land,
terwijl de vaders hetzij vreemdeling, hetzij staatloos zijn. Reeds
hiervoor werd namelijk gesteld, dat indien de vader van een kind
onderdaan van een van de besproken landen is, het kind steeds reeds
van rechtswege die nationaliteit verwerft. Is slechts de moeder een
onderdane van dat land, dan heeft een dergelijk kind behalve in Turkije
hooguit een gecontroleerd optierecht op de nationaliteit van de
moeder. De gedachte hierachter is, dat een kind bij voorkeur de
nationaliteit van zijn vader behoort te hebben.
Gecontroleerde opties ten behoeve van de onderhavige groep kennen
Aigerije, Egypte, Marokko en Tunesie, De werking ervan is in Aigerije
en in Marokko voorts beperkt tot kinderen die in Aigerije,
respectievelijk in Marokko worden geboren. In andere landen, m.u.v.

De lermijn varieert van 6 maanden in Marokko, 12 maanden in Aigerije en Egyple, 2
42
[aar in Tunesiil, 101 3 jaar in Irak. Egyple kenl voorts voor verschillende groepen optantsn
verschillende lermijnen, namelijk 1 of 2 jaar.
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Turkij~. kri!gt een kin.d van een "binnenlandse" moeder slechts de
rnoqeliikheld van verllchte naturalisatie, terwijl het in Turkije reeds
door geboorte, van rechtswege Turk wordt.

Dikwijls ~.ordt bij de.ze ".~uwelijksopties" tevens de eis gesteld, dat
het huwelljk reeds eruqe tljd heeft geduurd en dat het gezin gedurende
die tijd in. dat land heeft gewoond (Egypte, Marokko, en Tunesie.
telkens 2 [aar). Irak kent een 3- jarige termijn, waarvan Arabische
vrouwen vrijgesteld zijn46.

Meerderjarig
geworden
kinderen
die
de
desbetreffen de
nationaliteit tengevolge van het verlies
door hun ouder(s)
hadden verloren
De nation~liteitswetten van Libie, Saoedie Arabie en Syrie geven aan

meerde~Ja~lg geworden kinderen, die tijdens hun minderjarigheid hun
natlonalltelt tengevolge van het verlies van de nationaliteit door hun

43 15.Algerije, art. 7 lid 2; Egyple, art. 3; Marokko, art. 9 lid 1 sub 1; Tunesiil, art. 12 j9

art.

44
45
46

Zie art. 976 sub 6 van net Iraanse BW.
Z·
1
Z·Ie art. 3 van de Tunesische en art. 5 van de TUrkse nalionaliteilswel .
19
Ie art: 7 van de Egyplische, § 12 van de Irakese, art. 10 van de Marokkaanse art
,.
van d.e ~ynsche, art. 16 van de Saoedische en art. 14 lid 2 van de Tunesische
nalionaillellswet.
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ouders hadden verloren, de mogelijkheid om bij terugkeer naa~ het
land de nationaliteit door middel van een gecontroleerde opne te
herkrijgen. In Egypte en Turkije hebben. dergelijke ki~de.ren, zoals we
reeds gezegd hebben, een zuiver optierecht, terwljl In de a~de~e
landen voor hen slechts de mogelijkheid van (verlichte) naturalisatie
openstaat.
Zowel in Libia (art. 6 Uitvoeringsverordening), Saoedie ~rabia (a.rt. 12
lid 2) als in Syria (art. 11 lid 3) wordt ge~ist dat deze kln~eren In het
land wonen en dat de optie gedurende 1 jaar na het berelken van de
meerderjarigheid wordt uitgebracht.

Overige

gevallen

Voorts komen we in de nationaliteitswetten van de besproken landen
nog de volgende gevallen van gecontroleerde opties tegen:
In Egypte hebben vrouwen van naturalisandi een gecontroleerde .optie,
mits ze twee jaar na de naturalisatie gehuwd blijven (art. 6 lid 1).
Ook een ex- Egyptische vrouw, die deze nationaliteit te~~e~o~ge van
een huwelijk met een vreemdeling verloor, heeft na beelndlgln~ van
het huwelijk een gecontroleerd optierecht op de Egyptlsche
nationaliteit (art. 14).
In Marokko kent men voorts de mogelijkheid van gecontroleerde optie
ten behoeve van aldaar geboren kinderen van buitenlanders, die zelf
(de ouders) ook in Marokko zijn geboren. De optie moet. w.ord~n
uitgebracht binnen twee jaren voorafgaande aan de .meerderjangheld
(art. 9 lid 1 sub 2). Gaat het om in Marokko ge~oren klnd~ren, v~~ e~n
eveneens daar geboren Arabische vader, dan IS de optternoqelijkheld
niet tot die twee jaren beperkt (art. 9 lid 2).
Saoedie Arabie en Syria kennen een gecontroleerde optiemogelijkheid
voor vrouwen die hun nationaliteit door ontslag uit de Saoedische of
Syrische nationaliteit van hun man hebbe~ verloren ..Zij kunne~ na. d~
beeindiging van het huwelijk de sacedtscne. Synsche natlonaliteit
herkrijgen (art. 15, resp. art. 19 sub a).
Saoedie Arabie tenslotte, kent gecontroleerde opties ten behoeve van
kinderen van naturalisandi, die niet met hun vader werden
medegenaturaliseerd, orndat ze ten tijde van de naturalisatie van hun
vader in het buitenland verbleven (art. 14).

2.4

Verkrijging

2.4.1

Algemene

door

naturalisatie

opmerkingen

Aile besproken landen kennen verkrijging van de nationaliteit door
naturalisatie. Hierbij hebben in sommige landen Arabieren een
bijzondere positie. Ze hebben in Egypte, Irak en Syria de mogelijkheid
tot bevoorrechte naturalisatie. Dit betekent dat ze hetzij van bepaalde
vereisten worden vrijgesteld, hetzij dat sommige naturalisatie-eisen
bij hen soepeler worden gehanteerd. Ten aanzien van Patestinlers
wordt hierbij in Irak echter een uitzondering gemaakt. Ze worden niet
genaturaliseerd, totdat Palestina "bevrijd is" en daarmee terugkeer
mogelijk wordt (§ 8 lid 1 sub g).
In Irak en Libia is het zelfs zo dat naturalisatie van anderen dan
Arabieren erg bemoeilijkt, zo niet uitgesloten is. Een niet-Arabier kan
in Irak slechts worden genaturaliseerd door de Ministerraad op
voorstel van de Minister van binnenlandse zaken indien naast de
algemene naturalisatievereisten betrokkene aan Irak bijzondere
diensten heeft bewezen en het algemeen be lang zijn naturalisatie
vordert (§ 8 lid 2).
Libie is iets soepeler en er kunnen naast de Arabieren nog worden
genaturaliseerd:
kinderen van Libisch moeders en van buitenlandse vaders (art. 5
sub a);
wetenschappers die Libia nodig heeft (art. 5 sub b);
vrouwen die met Libiers zijn gehuwd (art. 5 sub c)
Zionisten zijn voorts in Egypte en in Libia geheel van naturalisatie
uitgesloten.

Beperkingen

voor

genaturaliseerden

Genaturaliseer~~ burgers hebben in een aantal landen slechts beperkt
genot van politieka rechten en ze kunnen niet tot bepaalde functies
worden benoemd. Deze beperkingen gelden meestal de eerste vijf jaar
~a de n~turalisati~ (Algerije, E~ypte, Marokko, Tunesls) of 10 jaar in
ran en In sornrmqe gevallen In Egypte. In bijzondere gevallen kan
meestal wei een (gedeeltelijke) vrijstelling worden verleend. In Iran
kan echter een genaturaliseerd persoon nooit president, minister of
ambassadeur worden47.

47

AI

..

26-27. genJe, art. 16; Egypte, art. 9; Marokko, art. 17; Iran, art. 982; Tunesls, art.
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Het is voorts interessant om te vermelden, dat ~Igerije po~thume
naturalisatie kent van personen, die aan de staat bljzondere diensten
hebben bewezen (art. 11 lid 4).

2.4.2

Naturali&atievereisten

De besproken landen kennen in de regel vrij uitgebreide regelingen ~an
naturalisatievereisten. Deze eisen vertonen echter nauwellj~S
bijzonderheden en wijken niet vee I af van soortgelijke regeling.~n In
Europa. Opvallend is wei dat in .de meeste la.nden geestelljk of
Iichamelijk gehandicapte personen In de regel met kunnen ~~rden
genaturaliseerd. Geen van de besproken landen stelt de lslarnitische
religie als eis voor de naturalisatie.

de regel als verblijf in het binnenland.

De open bare orde/goed gedrag
In aile .Ianden wordt .de eis van goed, onbesproken gedrag gesteld. Dit
houdt In de regel In dat de verzoeker niet veroordeeld. mag zijn
geweest wegens diffamerende delicten 5 1 . Soms tellen ook
veroordelingen wegens andere delicten mee, indien gevangenisstraf
van een bepaalde duur werd opgelegd (bijv. in Saoedie Arabie is dat
reeds een veroordeling tot meer dan 6 maanden). Ook met
veroordelinge~ in het buitenland wordt meestal rekening gehouden, in
Iran echter met met veroordelingen wegens politieke delicten.

Economische

eisen

Meerder jarig he id
In aile besproken landen wordt allereerst vereist dat een persoon d!e
om naturalisatie verzoekt, volgens het recht van het land waar~n
betrokkene genaturaliseerd wit worden, meerderjarig is. Slecht~ ~n
Turkije moet de verzoeker volgens zijn nationaal .recht me~rderjang
zijn. Interessant is voorts, dat in Li~ie. ee~ naturall~andu.~ met. oUd~r
dan 50 jaar mag zijn. De meerderjangheldsgrens IIgt blj ...18 ja~.r In
Irak, Iran, Syrie en in Saoedie Arabie; bij 20 jaar in Tunesie en bi] 21
jaar in Aigerije 48 , Egypte, Libie en in Marokk0 49 .

Bijna altijd wordt geeist dat betrokkene over voldoende middelen van
bestaan beschikt, respectievelijk dat hij in staat is om zichzelf en
zijn gezin op een legale wijze te onderhoudansz. Soms zijn ook
bijzondere bekwaamheden noodzakelijk zodat hij voor zijn nieuwe
nat~onal.e . staat "nuttig" kan zijn (bijv. in Syrie). In sommige
nationaliteltswetten wordt uitdrukkelijk de eis van arbeidsgeschiktheid gesteld, hetzij apart, hetzij in het kader van de gezondheidseisen
(bijv. in Egypte).

Gezondheidseisen
Wo on pi aats/verb I ijf
In aile besproken landen met uitzondering van Libie ~.ordt voorts
vereist, dat de verzoeker een bepaalde tijd in dat land Zljn wo.~n- of
verblijfplaats heeft gehad. Het verblijf moet steeds le~aal zun. In
Libie daarentegen, is voldoende dat de verzoeker ten tljde ~an het
indienen van zijn naturalisatieverzoek in het land ver.blljft. '?~
woonplaatseis varieert van 5 ja~r in. Iran, ~.arokko, S~oedl~ Arable,
Syrie, Tunesie, en in Turkije, 7 jaar In Aigenje, tot 10 jaar In Egy~te
en in Irak5 0 . Sommige landen kennen voorts nog regels met. betrekkl~g
tot onderbrekingen van deze termijn. Verblijf in het buitenland ~n
dienst van de staat waarvan de nationaliteit wordt verzocht, geldt In

Interessant is dat bijna aile besproken landen geestelijke en
Iichamelijke gezondheid als een naturalisatievereiste stellen 5 3 . Een
uitzondering vormen Iran waar geen gezondheidseisen worden gesteld,
Saoedi.e .Arabie, waar slechts een geestelijke ziekte een
naturatisattebeletsei vormt en Turkije, waar slechts wordt vereist,
dat d~ verzoeker geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert (bijv.
dat .hlj gee~ aanstekelijk~ zi~ktes heeft). Het vereiste van geestelijke
en licharnehjke gezondheld drent te worden gezien in samenhang met
de .economische eisen. De naturalisandus mag niet door
arbeldsongeschiktheid een last voor de open bare kas worden. Soms
51

48
De Aigerijnse nationaliteitswet kent een eigen meerderjarigheid~gr~ns .van 21 jaa.~
(art. 4), terwijl volgens het Burgerlijk Wetboek (art. 40) de meerderjangheid reeds blJ

AI"
.
. genje, art. 10 lid 1 sub 4; Egypte, art. 4 lid 5 j2 art. 4 lid 4 sub 2; Irak, § B lid

1 SU? d, Iran, art..979 sub 4; Marokko, art. 11 sub 5; Libie, art. 1 sub e en sub f; Saoedie
Arable, art. 9; Syne, art. 4 sub d; Tuneste. art. 23 sub 5; Turkije. art 6 sub c.

19 jaar intreedt.
.
49
Aigerije, art. 10 lid 1 sub 3; Egypte, art. 4 lid 5; Irak, § B lid 1 sUb.a; Ira~, art.
979 sub 1; Marokko, art. 11 sub 3; Libie, art. 1 lid 1 sub c en sub d; Saoedie Arable, art.
9; Syrie; Tunesie, art. 23 sub 1; Turkije, art. 6 sub a . .
.
5
Aigerije, art. 10 lid 1 sub 1; Egypte, art. 4 lid 5; Irak,. § B lid 1 sub b en sub c:
Iran, art. 979 sub 2; Libie, art. 1 sub b Uitvoeringsvero~d.emng; ~arokk~, art. 11 sub 1 en
sub 2; Saoedie Arabie, art. 9; Syrie, art. 4 sub b; Tunesle, art. 20, Turklje, art. 6 sub b en
sub c.
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genJe, art. 10 lid 1 sub 5; Egypte, art. 4 lid 5 j2 art. 4 lid 4 sub t: Irak § B lid
1 sUb.e; Iran: art. 9~3 lid 1 sub 2 j2 art. 2 sub c Uitvoeringsverordening; Marokko, art. 11
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Saoedie Arable, art. 9; Syrie, art. 4 sub e; Tunesle, art. 23 sub 4; TUrkije, art. 6

tellen gebreken niet mee, indien ze .m dienst van de desbetreffende
staat zijn gekregen (Algerije, Marokko).

Kennis van de

landstaal

'"
ia en in Turkije 54 wordt de kennis van
In Egypte, Marokko, SY~I.e, .Tunes een actieve kennis voldoende (art.
de taal vereist. In TU~kIJe IS r~~ds r de taalkennis van de verzoeker
6
b e) Interessant IS Tunesie, waa
b 2)
zijn 'sociale positie wordt gerelateerd (art. 23 su
.

aa~u

Overige

naturalisatieverelsten

dt uitdrukkelijk
Slechts in de Aigerijns.e nationaliteits~~t mo~~rzijn
ge"integreerd
bepaald dat de verzoeker "' del maat~~~a~~ Jvoldoen aan het zojuist
Het .IS we kZ~en zekere mate van integratie in
(art. 10 lid 1 sub
genoemde taalkennis- vereiste 00
de maatschappij veronderstelt.

!).

en
Saoedie
Arabia SS s t e lien in hun
..
L 'b ' "
Aigerije,
I Ie.
.. d
is dat de naturalisandus zun
nationaliteitswetten UI~?rukkeItJk. ert it moet verliezen. Dit kan
vroeger (oorspronke.I.IJke) na~l~tanla~ionale recht van betrokkene
geschieden athankelijk van d
at ralisatie door afstand of door
automatisch ten gevolge van e n u
,
ontslag.
.
n naturalisandus een eed van trouw
na de totstandkoming van het
In Irak wordt voorts v~relst dat ee d
aflegt. De eed mo.et bmnden 3 ~ga:~ege~ De nationaliteitsverkrijging
naturalisatiebeslult wor en a
.'
treedt met de eedsaflegging in (§ 8 ltd 5).

2.4. 3

Be v o o rrec ht e

naturalisatie

k nnen vele mogelijkheden voor
De meeste besprok~n landen d: eerste plaats zijn Arabieren
bevoorrechte natur~lts~tle. In I nden gemakkelijker dan andere
dikwijls degenen die m ddeze n:turaliseerd. Voorts kent men in de
vreemdelingen kunnen wor ~n ~e
ersonen die aan de staat
regel bevoorrechte naturallsatie van p nog in een aantal andere
belangrijke diensten hebben bewezen en
gevallen.

Arabierent"geimigreerde

Egypte, Irak en Syria kennen bevoorrechte naturalisatie van Arabieren.
In Egypte geboren personen, wier vader eveneens in Egypte werd
geboren en de grootouders afkomstig zijn uit een Arabisch of
Islamitisch land, kunnen binnen 1 [aar na het bereiken van de
m'eerderjarigheid
zonder
te
voldoen
aan
de
andere
naturalisatievereisten worden genaturaliseerd (art. 4 lid 3) ..
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In Irak en Syria
kunnen voorts aile meerderjarige Arabieren worden
genaturaliseerd,
zonder
te
voldoen
aan
enig
andere
naturalisatievereiste. Dit geldt in Irak echter niet voor Palestiniars.
De nationaliteitswetten van Irak en Syria spreken behalve over de
Arabieren nog over "geamigreerde burgers". Dit zijn personen die
afkomstig zijn uit de gebieden tussen de Atlantische oceaan en de
Arabische golf- indien in deze gebieden de meeste bewoners Arabisch
spreken- die niet in een Arabische staat wonen en niet de
nationaliteit van een Arabische staat bezitten. In Irak moeten ze door
de Ministerraad tot "geamigreerde burgers" worden verklaard. Deze
personen worden voorts in Irakese consulaten geregistreerd en hebben
het recht op toegang tot en op verblijf in Irak en dezelfde rechten als
Irakezen (§ 14-16). Ministerraad kan ze op verzoek ook de
nationaliteit van Irak verlenen (§ 17). In Syria kunnen de
"geemigreerde burgers" worden genaturaliseerd zonder te voldoen aan
enig naturalisatievereiste (art. 6 sub a).

Bijzondere

dienstentstaatsbelang

Bevoorrechte naturalisatie wegens bijzondere diensten kennen
Aigerije, Egypte, Iran, Marokko, Syria, Tunesie en Turkije57. In
Aigerije is in een dergelijk geval zelfs posthume naturalisatie
mogelijk (art. 11 lid 4). In Egypte vallen onder deze categorie ook
personen, die een geestelijk ambt bij een Egyptische religieuze
gemeenschap bekleden (art. 5). In Iran kan een bijzondere dienst ook
bestaan uit het feit dat betrokkene met een Iraanse vrouw een kind
heeft. Meestal wordt bij naturalisatie wegens bijzondere diensten
slechts de eis van meerderjarigheid en van goed gedrag geaist,
waaraan in deze gevallen uiteraard steeds voldaan zal zijn.

burgers"

Egypte art. 4 lid 5 j2 art. 4 lid 4 ~~b 3; Marokbko, art. 11 sub 6; Saoedie ArabiA,
.,
,
.
rt 23 sub 2' TurklJe art. 6 su e.
art. 4 sub
f; Tuneslli,
. . 'art. 1 su'b'I Uitvoeringsverordening; Sacedie Arablli,
55
Aigerije,
art. 3 a.
lid 1; L'blli,
art. 9 lid 2.
54

56
Zie voor Irak § 1 van een bijzondere wet met betrekking tot de verlening van de
nationaliteit aan Arabieren van 1975, Staatsblad nr. 2434 van 18 januari 1975 en voor
Syrili art. 6 sub c van de nationaliteitswet.

57
Aigerije. art. 11 lid 4; Egypte, art. 5; Iran, art. 980; Marokko, art. 12 lid 1; Syrili,
art. 6 sub b; Tunssta, art. 21 sub 3; Turkije, art. 7.
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Kinderen
bezitten

van

moeders

die

de

nationaliteit

van

het

land

2.5
2.5.1

Aigerije en Irak kennen verlichte naturalisatie van kinderen, waarvan
de moeder de Aigerijnse, respectievelijk de Irakese nationaliteit
bezit en de vader vreemdeling (Algerije), onbekend of staatloos (Irak)
iS58. In Aigerije geldt dit voor in het buitenland geboren kinderen. Was
het kind in Aigerije geboren, dan heeft het een gecontroleerd
optierecht (zie 2.3.2)

Hernaturalisatie
Een ander vaak voorkomende grond voor bevoorrechte naturalisatie is
het feit dat betrokkene ooit in het verleden de desbetreffende
nationaliteit bezat. Verlichte hernaturalisatie kennen Aigerije,
Egypte, Irak, Marokko, Tunesie en Turkije. Slechts Turkije kent een
algemene mogelijkheid tot verlichte hernaturalisatie, terwijl in de
andere landen slechts bepaalde groepen hiervoor in aanmerking komen.
Zo wordt in Aigerije, Marokko en in Tunesis de bevoorrechte
hernaturalisatie beperkt tot personen, die de desbetreffende
nationaliteit door geboorte hadden verworven 59. Ook in Irak zal het in
de regel om de door geboorte verkregen Irakese nationaliteit gaan.
Daar wordt de verlichte hernaturalisatie verder beperkt tot
meerderjarig geworden kinderen die de Irakese nationaliteit
tengevolge van het verlies door hun ouders hadden verloren en tot exIrakese vrouwen die deze nationaliteit door of in verband met een
huwelijk met een vreemdeling hadden verloren (§ 12 lid 2 en § 13 lid
2). In Egypte gaat het echter om een soort "hernaturalisatie in ruimere
zin" waar voldoende is, dat betrokkene van Egyptische afkomst is, dat
wil 'zeggen dat hij tenminste aan in Egypte geboren ~annelij~e
voorouder moet hebben (art. 4 lid 2). Er wordt derhalve met verelst
dat de verzoeker ooit in het bezit van de juridische Egyptische
nationaliteit is geweest.

Overige

gronden

Van de overige gronden voor verlichte naturalisatie zijn nog
interessant om te vermelden: huwelijk met een Turkse onderdaan,
vestiging in Turkije met de bedoeling om met een Turk te huwen,
Turkse ethnische afstamming, meerderjarig kind zijn van een vrouw
die met een Turk huwt (art. 7). Tunesie kent voorts verlichte
naturalisatie ten behoeve van buitenlandse mannen die in Tunesie
wonen en met een Tunesische gehuwd zijn (art. 21 sub 2).
58
59

Aigerije, art. 11 lid 2; Irak, § 5.
Aigerije, art. 14; Marokko, art. 15; Tunesle, art. 21 sub },
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Afhankelijke
Minderjarige

verkrijging
kinderen

bij
van

optie

en

naturalisatie

betrokkene

Minderjarige kinderen van optanten en van naturalisandi verwerven in
de meeste van de besproken landen automatisch de nieuwe
nationaliteit van hun vader. In andere landen bestaat in de regel een
mogelijkheid ~oor medenaturalisatie die al dan niet aan bepaalde
voorwaarden IS gebonden. Indien slechts de moeder de nationaliteit
verwerft, delen haar minderjarige kinderen meestal niet in deze
verkrijging. Ze kunnen na het bereiken van de meerderjarigheid
uiteraard wei zelfstandig worden genaturaliseerd.

I~ Irak, Iran:. Saoedie Arabia en in Turkije verkrijgen minderjarige
kinderen altijd onvoorwaardelijk en automatisch de nationaliteit
indien hun vader door optie of door naturalisatie die nationaliteit
ve rwe rft 60. In Aigerije en Marokko geldt dit echter slechts ten
aanzien van kinderen van optanten en van gehernaturaliseerden61. Bij
de. "g~w.one" naturalisatie
bepalen
de
respectievelijke
natlonallteltswetten uitdrukkelijk, dat de minderjarige kinderen
kunnen worden meegenaturaliseerd62.
Slechts Turkije kent afhankelijke verkrijging door minderjarige
kinderen, indien uitsluitend de moeder de Turkse nationaliteit
verwerft. Vereist wordt echter, dat ze aan hun vader geen nationaliteit ontlenen, hij dood is, of de moeder aileen het ouderlijk gezag
uitoefent 63.
In . Egy~t~ en Syria wordt voor afhankelijke verkrijging van de
nattonatttatt door minderjarige kinderen de eis gesteld, dat ze in
E.gypte, resp. Syrie wonen en dat ze hun oorspronkelijke nationaliteit
met behouden 64. In Tunesie wordt in art. 7 een algemene mogelijkheid
van voorbehoud ten aanzien van minderjarige kinderen neergelegd.
De natio.naliteits~etten van Egypte, Saoedie Arabie en Turkije bepalen
voorts U1tdru.kkehJk, dat een meegenaturaliseerd kind binnen een jaar
na het bereiken van de meerderjarigheid afstand van de nationaliteit
kan doen 65 In Aigerije, Iran, Marokko en Syne is voor deze kinderen
60

Irak, § 13 lid 1; Iran, art. 984; Saoedie Arabiil, art. 14; Turkije, art. 16 lid 1 en
art. 17.

61
62
63
64
65

Aigerije, art. 17 leden 1 en 2; Marokko, art. 18 leden 1 en 2.
Aigerije, art. 17 lid 3; Marokko, art. 18 lid 3.
Art. 16 lid 2 bij naturalisatie en art. 18 lid 2 bij optie.
Egypte, art. 6 lid 2; Syriil, art. 8 lid 2.
Egypte, art. 6 lid 2; Saoedie Arabiil, art. 14; Turkije, art. 27 lid 1 sub c.
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een aparte mogelijkheid van ontslag 66 .

2.5.2

De echtgenote van

de naturalisandus

De vrouwen van naturalisandi en optanten verwerven slechts
automatisch de nieuwe nationaliteit van hun mannen in tran en in
Turkije. In Iran (art. 984) is dit steeds het geval, terwijl in Turkije de
vrouw slechts automatisch Turkse wordt indien ze staatloos is, of ze
tengevolge van de optie, respectievelijk naturalisatie van haar man
dit zou worden (art. 18). In Saoedie Arabia wordt de vrouw zonder
vereisten meegenaturaliseerd, indien haar man dat verzoekt en zij
niet binnen een [aar na de huwelijkssluiting verklaart, dat zij haar
oorspronkelijke nationaliteit wi! behouden (art. 15). Het is
interessant om hierbij te vermelden, dat een man verplicht is, om
voor aile vrouwen voor wie hij op grond van een weUig document
verantwoordelijkheid draagt, (mede)naturalisatie aan te vragen.
In Syria worden Arabische vrouwen eveneens zonder vereisten
meegenaturaliseerd, indien ze daarom verzoeken. Zijn ze niet
Arabisch, dan gelden voor hen aparte naturalisatievereisten. Ze
moeten twee jaar met een genaturaliseerde Syriar zijn gehuwd en
twee jaar in Syria legaal hebben verbleven (art. 18).
In aile andere landen kunnen vrouwen van naturalisandi en optanten
slechts apart, door een normale optie of naturalisatie de nieuwe
nationaliteit van hun mannen verwerven.

3

Verlies

van

3.1

Aigemene

de

nationaliteit

opmerkingen

De nationaliteit van een land kan worden verloren van rechtswege,
door het afleggen van een verklaring van afstand, door ontslag of door
ontneming. Terwijl de eerste drie wijzen van verlies spiegelbeelden
van verkrijging van rechtswege, door optie en door naturalisatie zijn,
is ontneming een aparte rechtsfiguur, die dikwijls het karakter van
een sanctie heeft.

Ontslag is een wijze van verlies van de nationaliteit, waarbij deze
wordt verloren door een beschikking van een overheidsinstantie nadat
betrokkene een daartoe strekkend verzoek heeft ingediend. De
beschikking werkt constitutief 6 8 . Sommige nationaliteitswetten
gebruiken bij verlies van de nationaliteit door ontslag verwarrende, in
nuances verschillende constructies, die ten onrechte de indruk wekken
dat het om verlies van de nationaliteit van rechtswege of door afstand
zou gaan.
Met het begrip afstand zal in het hiernavolgende slechts een wijze van
verlies van de nationaliteit aangeduid, waarbij het verlies uitsluitend
door een uitdrukkelijke, daarop gerichte wilsverklaring van
betrokkene intreedt. Indien betrokkene aan de wettelijke vereisten
voor afstand voldoet, heeft de overheid geen recht om een
afstandsverklaring te weigeren 6 9 . Ten aanzien van de afgrenzing
tussen verlies door afstand enerzijds en door ontslag anderzijds,
geldt precies hetzelfde als met betrekking tot de grens tussen optie
en naturalisatie (zie 2.1).
Ontnemjng is een wijze van verlies van de nationaliteit waarbij deze
tegen de wil van betrokkene wordt verloren door een constitutieve
individuele bsschikklnq van een overheidsorgaan. Ontneming heeft
meestal het karakter van een sanctie en wordt voorzien voor gevallen
van (althans in de ogen van de wetgever) laakbaar gedrag van
betrokkene?v. Ontneming van de nationaliteit is een rechtsfiguur met
zeer ingrijpende gevolgen, met name wanneer de nationaliteit zelfs
wordt ontnomen, indien betrokkene daardoor staatloos wordt.
De meeste landen kennen tevens een bijzondere vorm van ontneming,
namelijk herroeping van een naturalisatiebesluit, die samen met
ontneming zal worden besproken. Herroeping, soms ook intrekking
genoemd, is in de regel slechts mogelijk wegens fraude of andere
onregelmatigheden bij de naturalisatieprocedure. Het komt echter
voor dat ook in andere gevallen mogelijkheden voor herroeping
bestaan, die niet zelden een uitbreiding van ontnemingsmogelijkheden
met betrekking tot genaturaliseerden betekenen.

3.2
De nationaliteit wordt van rechtswege verloren, indien het verlies
automatisch wordt gekoppeld aan bepaalde feiten en omstandigheden,
ongeacht de wil van de betrokkene 67 . Zo bepalen vele Westeuropese
nationaliteitswetten, dat de nationaliteit van een land wordt verloren
door vrijwillige verkrijging van een andere.

32

van

rechtswege

Automatisch verlies van de nationaliteit wegens vrijwillige
verkrijging van een andere kent slechts Irak (§ 11 lid 1). Bovendien
gaat de nationaliteit van Irak, alsmede van Egypte en Syria voor een
68

In Aigerije (art. 17 lid 3) en in Marokko (art. 18 lid 3) is dit ontslag mogelijk
tusse.n hun 18e en ztste jaar. In Iran (art. 984 lid 2) en Syri~ (art. 8 lid 2) tussen 18e en
1ge jaar.
67
De Groot, pp. 290, 298, 301, 304; Tratnik, p. 30.
66

Verlies

69
70

De Groot, p. 287; Tratnik, p. 31.
De Groot, p. 287; Tratnik, p. 32.
De Groot, p. 295; Tratnik, p. 33.
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vrouw automatische verloren, indien ze met een buitenlander huwt. De
nationaliteit wordt in al die landen slechts verloren onder
voorwaarde, dat ze de nationaliteit van haar man verwerft 71. In Irak
geldt dit ook voor een gehuwde Irakese vrouw, wier man vrijwillig een
andere nationaliteit verwerft. De Egyptische nationaliteitswet geeft
voorts aan een vrouw die met een vreemdeling huw.t en zijn
nationaliteit verwerft, de mogelijkheid om de Egyptische
nationaliteit te behouden, indien ze binnen een jaar na de
huwelijksluiting daarom verzoekt (art. 12 lid 1). Tenslotte verliest
een genaturaliseerde Syrische vrouw haar nationaliteit automatisch,
indien ze na de beeindiging van het huwelijk haar oorspronkelijke
nationaliteit herkrijgt (art. 13).
3.3

Verlies

door

afstand

Verlies van de nationaliteit door afstand komt in de besproken landen
niet dikwijls voor. De staten behouden zich in de regel namelijk het
recht voor, om met betrekking tot het verlies van hun nationaliteit het
beslissende laatste woord te kunnen spreken. Afstandsmogelijkheden
zijn in de regel gereserveerd voor:
medegenaturaliseerde kinderen nadat ze meerderjarig zijn
geworden;
meerderjarig geworden kinderen, die de desbetreffende natronaliteit iure sanguinis a matre, iure soli, of door adoptie hebben
verworven.
Medegenaturaliseerde

Aigerije, Iran en Turkije. Afstand van de nationaliteit is mogelijk
binnen 1 jaar v66r het bereiken van de meerderjarigheid in Aigerije, 1
jaar na het bereiken van de meerderjarigheid in Iran en 2 jaar na de
m.eerderjarigheid in Turkije 73 .
Overige
Het Iraanse BW geeft in art. 986 de mogelijkheid van afstand aan een
vrouw, die de Iraanse nationaliteit door huwelijk heeft verworven. Een
vrouw, die de Saoedische nationaliteit door medenaturalisatie met
haar man heeft verkregen, kan eveneens afstand van deze nationaliteit
doen (art. 14). Voorts kent de Turkse nationaliteitswet een
afstandsmogelijkheid voor een met een vreemdeling gehuwde vrouw,
die de nationaliteit van haar man verwerft (art. 19).
3.4

Verlies

door

ontslag

Indien een onderdaan van een van de besproken landen vrijwillig een
andere nationaliteit verwerft, meestal door naturalisatie in een ander
land, verliest hij met uitzondering van Irak zijn oorspronkelijke
nationaliteit niet automatisch. Hij moet meestal (afgezien van de zeer
beperkte afstandsrnoqelijkheden) om ontslag verzoeken. Doet hij dit
niet, dan kan hem de oorspronkelijke nationaliteit in een aantal landen
worden ontnomen (zie 3.5.2).
3.4.1

Vereisten

kinderen

Kinderen die tijdens hun minderjarigheid met hun vader werden
meegenaturaliseerd, hebben in Egypte, Saoedie Arabie en in Turkije
een beperkte tijd na het bereiken van de meerderjarigheid (1 jaar in
Egypte en in Saoedie Arabie, 2 jaar in Turkije) de mogelijkheid om van
hun afhankelijk verkregen nationaliteit afstand te doen 72 .
Kinderen, die de desbetreffende nationaliteit iure sanguinis
a matre, iure soli, of door adoptie hebben verworven

De vereisten voor ontslag zijn in het algemeen zeer summier, of zelfs
helemaal niet in de nationaliteitswetten van de besproken landen
geregeld 74 . Aangenomen mag worden dat betrokkene in aile landen in
ieder geval meerderjarig moet zijn en dat hij aan zijn verplichtingen
tegenover de staat heeft voldaan, hoewel zulks niet steeds expliciet
is bepaald. Voorts kan worden geconstateerd dat het ontbreken van een
duidelijke regeling van ontslagvereisten op grote discretionaire
bevoegdheid van de administratie in de besproken landen wijst.
Meerderjarig heid

We hebben reeds benadrukt, dat de verkrijging van de nationaliteit in
de besproken landen in de regel door het ius sanguinis a patre wordt
beheerst. Verkrijgt een kind zin nationaliteit iure sanguinis a matre,
iure soli, of door adoptie, dan is deze van ondergeschikt belang en
enkele landen geven een dergelijk kind de mogelijkheid om de
nationaliteit van zijn vader te verkiezen. Dergelijke regelingen kennen
71
72

Egypte, art. 12 lid 1; trak, § 12 lid 2; Syri!!, art. 12 lid 1.
Egypte, art. 6 lid 2; Saoedie Arable, art. 14; Turkije, art. 27 lid 1 sub c.
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II

Zeals gezegd moet de verzoeker in de regel meerderjarig zijn 75 . In
Algerije en in Marokko kan ook aan een minderjarige ontslag worden
verleend, indien hij reeds door geboorte tevens een vreemde
Aigerije, art. 7 lid 2; Iran, art. 976 sub 3 of sub 4; Turkije, art. 27 lid 1 sub a-c.
Aigerije, art. 18 sub 1 en sub 2; Egypte, art. 10; Iran, art. 988·989; Libi!!, art. 8
ltd 1.; Marokko, art. 19 sub 1 en sub 2; Saoedie Arabie, art. 11; Iran, art. 988; Syri!!, art.
10 ltd 1; Tunesle, art., 30; Turkije, art. 20.
75
Zie voor de meerderjarigheidsgrenzen in de afzonderlijke landen 2.4.2.
73

~4
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nationaliteit bezit76. In Iran moet betrokkene zelfs minimaal 25 jaar
oud zijn (art. 988).
Verplichtingen

tegenover

de

staat

Het vereiste dat de verzoeker aan aile verplichtingen tegenover de
staat moet hebben voldaan, is een zeer gebruikelijke voorwaarde voor
het verlenen van ontslag. Om deze reden kan waarschijnlijk worden
aangenomen dat dit vereiste wordt gesteld ook in landen, waarin de
wet zulks niet expliciet bepaalt. De inhoud van deze ontslageis is
echter iets moeilijker te bepalen. In de regel gaat het hierbij om het
betalen van belastingen en om het voldoen aan de militaire
dienstplicht. Ook wordt in dit verband dikwijls geaist, dat de
verzoeker de studiebeurzen die hij genoten heeft, terugbetaalt. Het
voldoen aan de verplichtingen tegenover de staat wordt slechts in Iran
en in Syria met zoveel woorden als ontslagvoorwaarde in de wet
gesteld77. De Turkse nationaliteitswet noemt voorts slecht het
voldoen aan de militaire dienstplicht, met de mogelijkheid van
dispensatie door de minister van defensie (art. 20).

3.5
3.5.1

Verlies

door

Aigemene

ontneming

In het geheel geen ontneming van de nationaliteit kent Iran. In 1979
werd de ontneming grondwettelijk verboden en de regeling daarvan uit
de regeling van de nationaliteit in het Burgerlijk Wetboek geschrapt.

3.5.2 Gronden voor ontneming
De meest vaak voorkomende gronden voor ontneming van de
nationaliteit zijn: vrijwillige verkrijging van een andere. zonder dat

77

Vrijwillige

verkrijging

Aigerije. art. 18 sub 2: Marokko. art. 19 sub 2.
Iran, art. 988; Syria, art. 10 lid 1.
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van

een

vreemde

nationaliteit

Vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit zonder dat
?etrokkene om ontslag uit zijn oorspronkelijk nationaliteit verzoekt,
IS een gr~nd voor ontneming in Egypte, Saoedie Arabia, Syria, Tunesie
en T~rklje78. Zoals gezegd gat de nationaliteit van Irak in een
der~elljk. g,eval automatisch verloren (§ 11 lid 1). Wei kan de Irakese
nationaliteit op deze grond worden ontnomen aan genaturaliseerde
Irakezen (§ 18). Interessant is voorts art. 988 van het Iraanse BW dat
een verkrijging van een vreemde nationaliteit zonder ontslag uit de
Iraanse, "nietig" verklaart, met de mogelijkheid van "erkenning" (art.
989). Ult~,ra.ard kunnen deze "nietigheid" en "erkenning" geen invloed op
de verkrljglng van een vreemde nationaliteit hebben. De vreemde
nationaliteit wordt verworven, ongeacht wat de Iraanse wetgever
daarover denkt.
Staatsv ij ande Iijke

opmerkingen

Aile besproken landen met uitzondering van Iran kennen in de regel
vrij uitgebreide mogelijkheden om hun nationaliteit te ontnemen. We
hebben reeds gezegd dat ontneming dikwijls een sanctie is, die
ingrijpende gevolgen voor betrokkene kan hebben, met name indien hij
daardoor staatloos wordt. Herroeping of intrekking van naturalisatie
of optie wordt eveneens bij de ontneming worden besproken. Ook deze
wijze van verlies komt in wezen op ontneming van de nationaliteit
neer. In het algemeen kan worden gesteld, dat in de besproken landen
aan een genaturaliseerde gemakkelijker de nationaliteit kan worden
ontnomen dan aan iemand die deze door geboorte heeft verworven.

76

betrokk~ne o~ ontsl~g, ~it zijn oorspronkelijke nationaliteit vraagt,
staatsvnandeltjke actlvltelten en vreemde krijgs- of staatsdienst.
Aan degenen die de nationaliteit door naturalisatie of optie hebben
verworven,. ka~ deze dikwijls worden ontnomen wegens fraude tijdens
de naturalisatieprocedure of wegens strafrechtelijke veroordelingen.

activiteiten

Ook verschillende vormen van "staatsvijandelijke activiteiten" zijn in
aile. bes~ro~en landen behalve in Iran een grond voor ontneming van de
n~tlonalltelt79. Deze. regelingen zijn soms erg casurstisch uitgewerkt,
bijvoorbeeld ontnerrunq wegens belediging van een lid van het
koninkli!k huis in Marokko en soms weer bijzonder vaag, bijvoorbeeld
ontnemmq op gronden van staatsveiligheid in Syria. De meest vaak
~oorkomende ,voorbeelden van staatsvijandelijke activiteiten zijn:
lidrnaatschap In vreemde (vijandelijke) organisaties, activiteiten in
het bel,~ng. van een ..v reemde staat en delicten tegen de
staatsveiliqheid. Soms zijn ten aanzien van genaturaliseerden en
optanten aparte ~.n~nemingsmogelijkheden opgenomen. In Aigerije,
Marokko. en .Tunesle IS het v.oorts.zo, dat ontneming op de onderhavige
grond U1tslulten.d op naturalisandi en optanten van toepassing is, dit
gedurende 10 jaar na de verkrijging van de nationaliteit. In Saoedie
Arabie, ~yria en i~ Turkije is ontneming van de nationaliteit op de
onderhaviqe grond In hoofdzaak tot de oorlogstijd beperkt.

78 . Egypte. art. 10; Saoedie Arabie, art. 13 sub a; Syria, art. 10 lid 2 jQ art 21 sub a'
Tunesie. art, 30; Turkije. art. 25 lid 1 sub a.
. .
79
Aigerije. art. 22 lid 1; Egypte. art. 15-16; Irak, § 20; Libie, art. 10 lid 1 sub a'
Marokko, art. 22; Saoedie Arabia. art. 13 sub C' Syria art. 21' Tunesi" art 33' Turk'II'e'
art. 25-26.
'
,
•
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StrafrechteliJke

veroordeling

Strafrechtelijke veroordeling is een grond voor ontneming van de
nationaliteit in Aigerije. Egypte. Libie. Marokko en in Tunesie 80.
Behalve in Libie is deze mogelijkheid beperkt tot naturalisandi en
optanten, in de regel gedurende 10 jaar na de verkrijging van de
nationaliteit. Het gaat hierbij met name om diffamerende deticten,
ongeacht de opgelegde strat, terwijl in andere gevallen minimaal 5
jaar gevangenisstraf moet worden opgelegd. Libie kent voorts ook
ontneming in het geval van veroordeling wegens verraad, wegens het
ontwijken van de militaire dienstplicht en zelfs in het geval van een
buitenlandse veroordeling wegens het smokkelen van kapitaal (art.
10).

Vreemde

krijgs-

of

staatsdienst

Het treden in vreemde krijgs- of staatsdienst is in aile landen,
behalve in Iran een grond voor ontneming van de natlonaltteitst.
In de regel kan de nationaliteit slechts worden ontnomen, indien
betrokkene geen gehoor geeft aan de oproep van de bevoegde instantie
om de vreemde dienst te verlaten. De nationaliteit kan ook niet
worden ontnomen, indien de bevoegde minister voor de vreemde dienst
zijn toestemming heeft verleend.

Langdurig

verblijf

in

het

buitenland

Langdurig verblijf in het buitenland is in de besproken landen zelden
grond voor de ontneming van de nationaliteit. Verlies op deze grond
kennen Egypte (aileen voor genaturaliseerden). Syria en Turkije. De
Egyptische nationaliteit gaat voor een genaturaliseerde verloren,
indien hij binnen 5 jaar na de naturalisatie zonder aanvaardbare
gronden 2 jaar in het buitenland verblijft (art 15 lid 2 sub 3). In Syria
is vereist dat betrokkene meer dan 3 jaar in een niet-Arabisch land
verblijft en op bevel van de bevoegde instantie niet terugkeert (art.
21 sub g). Aan personen die de Turkse nationaliteit door naturalisatie
of optie hebben verworven, en daarna 7 jaar ononderbroken in het
buitenland woonden. kan eveneens de nationaliteit worden ontnomen,
indien ze officiale contacten met Turkije hebben onderhouden (art. 25
lid 1 sub f). Tenslotte kan de Turkse nationaliteit aan iedere Turk
worden ontnomen Degenen die 7 jaar ononderbroken in buitenland verblijft zonder zijn publieke plichten na te komen (art. 25 lid 1 sub h).
80

Aigerije, art. 22 lid 1 sub 2; Egypte, art. 15 lid 2; Libie, art. 10; Marokko, art. 22
lid 1 sub 1; Tunesls. art, 33.
81
Aigerije, art. 19; Egypte, art. 16 sub 2; Irak, § 20; Libie, art. 10 lid 1 .sub b;
Marokko. art. 19 sub 5; Saoedie Arabie, art. 13 sub b-e: Syrie, art. 21; Tunesle, art. 21;
Turkije, art. 25 lid 1 sub b.
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Bedrog/fraude

bij

de

optie

of

naturalisatie

In de meeste van de besproken landen kan een door naturalisatie of
optie verworven nationaliteit worden ontnomen, indien blijkt dat
betrokkene deze met behulp van fraude heeft verkregen82..In Aigerije
is deze mogelijkheid beperkt tot 2 jaar, in Egypte tot 10 jaar en in
Turkije tot 5 jaar na de verkrijging van de nationaliteit. In Tunesie
bedraagt de termijn 2 jaar na de ontdekking van het bedrog. In andere
. landen is ontneming op deze grond steeds mogelijk. Aigerije. Marokko
en Tunesie kennen voorts ook de mogelijkheid van ontneming voor het
geval dat later blijkt dat niet aile vereisten voor de verkrijging van
de nationaliteit waren vervuld terwijl betrokkene geen bedrog had
gepleegd.

Bijzondere

ontnemingsgronden

in

Libie

Libia kent als enige nog enkele bijzondere gronden voor ontneming van
de nationaliteit, namelijk:
zionisme of bezoek aan zionistische staat (art. 10 lid 1 sub c)
het verkrijgen van politiek asiel in het buitenland (sub e)
dienst of investering van kapitaal in een staat waarmee de
diplomatieke betrekkingen zijn verbroken of waarmee Libie in
oorlog is (sub g)
afvalligheid van de islamitischa religie (sub h)
het vluchten voor de revolutie (sub j)
weigering om na de studie in het buitenland terug te keren (sub k)

3.6

Afhankelijk

verlies

Met betrekking tot het afhankelijk verlies van de nationaliteit door de
vrouw en .de minderjarige kinderen van betrokkene wordt in de regel
onderschstd gemaakt tussen gevallen van ontslag en van ontneming
van de nationaliteit. Bij ontslag verliezen de gezinsleden dikwijls ook
hun nationaliteit, indien ze tevens de nieuwe nationaliteit van hun
man respectievelijk vader verwerven. Ontneming van de nationaliteit
daarenteqen, heeft meestal strikt persoonlijke werking. Bij
herroeptnq van een naturalisatie wegens fraude, wordt de
nationaliteit in de regel echter wei aan het gehele gezin ontnomen83.
82 ,Algerij~, art. 13; Egypte. art. 15 lid 1; Libie, art. 8 lid 3; Marokko, art. 14;
Saoedte Arable, art. 22; Syne, art. 20' Tunesle art. 36-37' TurkiJ'e art 24
83
'
,
,
'"

AI~erije, art. ~4, (bij elke ?ntneming); Egypte, art. 15 (aileen bij
g~naturahseerd~n); Llble, art. 9 h~ 2 (aileen bij genaturaliseerden); Marokko, art. 24 (
bl] elk~ ontnemmg);. Saoedle..Arable, art. 23 (aileen bij genaturaliseerden); Tunssle, art.
35 (bl] el~e ontnemmg, tenzl] staalloosheid het gevolg is); Turkije, art. 33 (aileen bij
genaturahseerden).
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3.6.1

Minderjarige

kinderen

Minderjarige kinderen verliezen in aile besproken landen hun
nationaliteit, indien hun ouders uit hun nationaliteit worden
ontslagen, of daarvan afstand doen. Na het bereiken van de
meerderjarigheid hebben "medeontslagen" kinderen vaak de
mogelijkheid om hun oorspronkelijke nationaliteit door een
(gecontroleerde) optie of verlichte naturalisatie te herkrijgen 84 .
Verkrijging van een andere nationaliteit door de moeder aileen, door
of in verband met een huwelijk met een vreemdeling, heeft in
Aigerije, Marokko en Syrie geen afhankelijk verlies van de
nationaliteit door haar kinderen tot gevolg 8 5 . Turkije kent als enige
een zeer uitgewerkte regeling van afhankelijk verlies van de
nationaliteit door minderjarige kinderen. Interessant is, dat bij
kinderen van 15 jaar en ouder steeds hun schriftelijke toestemming
wordt vereist. Bovendien kan de nationaliteit niet worden verloren
indien de minderjarige daardoor staatloos zou worden (zie artt. 30, 32
en 36).

3.6.2 Gehuwde vrouwen
Afhankelijk verlies door een gehuwde vrouw kennen Aigerije, Egypte,
Iran, Marokko, Saoedie Arabie, Syrie, Tunesie en Turkije 8 6 . In Aigerije,
Marokko en Turkije is dit echter aileen mogelijk bij ontneming van de
nationaliteit en bij herroeping van de naturalisatie (Turkije). In
andere gevallen kan een gehuwde vrouw slechts zelfstandig haar
nationaliteit verliezen. In Egypte en in Saoedie Arabie verliest de
vrouw haar nationaliteit slechts, indien ze op haar eigen verzoek de
nieuwe nationaliteit van haar man verwerft. Verkrijging van de
nieuwe nationaliteit van de man wordt ook in Syrie en in Tunssie als
voorwaarde voor het verlies gesteld. In Egypte, Saoedie Arabie en
Syrie bestaat voorts de mogelijkheid dat een gehuwde vrouw ondanks
verkrijging van een vreemde nationaliteit door haar man, haar
oorspronkelijke nationaliteit op eigen verzoek behoudt.

4

Afsluitende

staten ?verzien, kunnen we slechts concluderen, dat er weinig tot
geen rueuws onder de (islamitische) zon is. Weliswaar hebben we
geconstateerd, dat slechts Turkije steeds de nationaliteit iure patre
et
matre laat verwerven. Dit wijkt af van
de
meeste
nationaliteitswetten in Europa. Maar echt verrassend is dit niet. De
van de nationaliteit iure sanguinis in de islamitische staten Iijkt
sprekend op regelingen die landen als Belgie en Nederland tot 1985
hadden. Het zou arrogant en historisch onjuist zijn om dergelijke
regelingen nu als islamitische eigenaardigheid te qualificeren.
Opvallend is, dat nationaliteitsrechtelijke gevolgen van instituten als
erkenning, legitimatie en adoptie in de regel ontbreken. Dit is echter
geen specifieke karaktertrek van het nationaliteitsrecht. Het is
simpelweg een logisch gevolg van het feit, dat deze rechtsinstituten
in de meeste van de bestudeerde staten onbekend zijn
In de besproken landen komt verkrijging van de nationaliteit door
optie niet dikwijls voor. Met name geldt dit met betrekking tot
zuivere opties. Dezelfde conclusie kan echter ook worden getrokken
ten aanzien van het nationaliteitsrecht in de meeste Europese landen,
zodat hier niet van verschillen kan worden gesproken.
De mogelijkheid van naturalisatie wordt evenals in Europa afhankelijk
gesteld van de discretionaire bevoegdheid van de beslissende
instantie, die soms in de nationaliteitswetten nog expliciet wordt
benadrukt. De naturalisatie wordt namelijk in de regel als een gunst
beschouwd. Opvallend is voorts, dat nagenoeg aile landen de eis van
~eestelijke en .Iichamelijke gezondheid stellen en dus gehandicapten
In de regel met kunnen worden genaturaliseerd. Ook wordt bijna
steeds vereist dat betrokkene over voldoende middelen van bestaan
beschikt. Opvallend is overigens, dat geen van de besproken landen het
behoren tot de islamitische religie als naturalisatievoorwaarde stelt.
Een bijzondere positie neemt in sommige landen de verlichte
naturalisatie van Arabieren in, hetgeen als een manifestatie van de
panarabische idee kan worden gezien.

opmerkingen

Ais we de nationaliteitsregelingen in de bestudeerde islamitische
84
Aigerije, art. 18; Egypte, art. 11 lid 2; Irak, § 13 lid 2 (geen medeontslag maar
automatisch verlies); Iran, art. 988 lid 3; Libit!, art. 8 lid 2; Marokko, art. 21; Saoedie
Arabi!!. art. 12; Syri!!. art. 11 lid 3; Tunesla, art. 31; Turkije, art. 31, 32 en 36.
85
Aigerije, art. 18; Marokko, art. 21; Syrit!. art. 11 lid 2.
86
Aigerije, art. 24; Egypte, art. 10, 11 en 15; Iran, art. 988 lid 3; Marokko, art. 24;
Saoedie Arabit!, art. 12, 19 sub a en 23; Syrit!, art. 11 lid 1 en 20; Tunesle, art. 31;
Turkije, art. 33.
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Dikwijls gelden voor genaturaliseerden gedurende de eerste 5 of 10
jaar beperkingen met betrekking tot het passief kiesrecht en
benoembaarheid in overheidsfuncties. Ook kan aan hen gedurende de
eerste 10 jaar na de naturalisatie gemakkelijker de nationaliteit
worden ontnomen dan aan degenen die deze door geboorte bezitten.

Autor:n~tisCh verlies van de nationaliteit in het geval van vrijwillige
verknJglng van een andere kent uitsluitend Irak. In de andere landen
wordt steeds het ontslag uit de oude nationaliteit geeist. Vraagt
betrokkene geen ontslag, dan wordt de nieuwe nationaliteit door het
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land van afkomst genegeerd en betrokkene wordt, overigens in
overeenstemming met het volkenrecht, uitsluitend als onderdaan van
dat land beschouwd. Dit heeft uiteraard consequenties voor personen
die afkomstig zijn uit de besproken landen en die zich in Europa laten
naturaliseren.
Opvallend zijn de uitgebreide catalogi van mogelijkheden voor
ontneming van de nationaliteit. De meest voorkomende grond is de ook
in Europa bekende vreemde krijgs- of staatsdienst zonder
toestemming, die bijvoorbeeld in Nederland pas in 1985 als
verliesgrond werd afgeschaft.
Dikwijls kan de nationaliteit ook worden ontnomen wegens
handelingen tegen de staatsveiligheid. Deze bijzonder vage
ontnemingsgrond biedt ruime mogelijkheden om de nationaliteit aan
politieke emigranten te ontnemen.
Een apart geval bij de ontneming van de nationaliteit is ongetwijfeld
Libie, die de langste "lijst" van ontnemingsgronden heeft.

B ij lage
Algerije
Nationaliteitswet van 15 december 1970
Nederlandse vertaling:
Nationaliteitswetgeving· (VUGA,
losbladig), (Stand: supl. nr. 180)
Duitse vertaling: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht (Stand: 84. Lieferung; 1-10-1985)
Literatuur:
Thomas Oppermann/Ahmad Yousry, Das Staatsangehorigkeitsrecht der arabischen Staaten, Frankfurt am Main 1964, pp. 34-50
Hellmuth Hecker, Die StaatsangehOrigkeitsregelungen in den vier
iiberseelsctien Kontinenten, Hamburg 1970, p. 19
Ali Bencheneb/Myriem Bengana, Algerie, in: Charles L.
Closset/Michel J. Verwilghen (ed.), Jurisclasseur Nationalite, Paris
(Iosbladig) (Stand 1983)

Egypte
In Iran werd in 1979 ontneming van de nationaliteit grondwettelijk
verboden en de regeling daarvan uit de regeling van de nationaliteit
uit het Burgerlijk Wetboek geschrapt. Twijfelachtig is echter of de
nationaliteit desalniettemin niet wordt ontnomen, met name aan
politieke vluchtelingen.
Tenslotte zij er op gewezen, dat het onderzoek dat ten grondslag ligt
aan de onderhavige publicatie slechts summier is geweest. De
impressies die in dit opstel zijn gegeven, zouden kunnen worden
verdiept. Er blijft derhalve ruimte voor een nadere vergelijkende
beschouwing over het nationaliteitsrecht van de islamitische staten.

Nationaliteitswet van 21 mei 1975
Nederlandse
vertaling:
Nationaliteitswetgeving
(VUGA,
losbladig), (Stand: supl, nr. 181)
Duitse vertaling: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht (Stand: 85. Lieferung; 31-3-1986)
Literatuur:
Thomas Oppermann/Ahmad Yousry, Das Staatsangehorigkeitsrecht der arabischen Staaten, Frankfurt am Main 1964, pp. 27-33;
156-167
Hellmuth Hecker, Die Staatsangehorigkeitsregelungen in den vier
iiberseeischen Kontinenten, Hamburg 1970, p. 39
Fouad Abdel-Moniem Riad, Egypte, in: Charles L. ClossetiMichel
J. Verwilghen (ed.), Jurisclasseur Nationalita, Paris (Iosbladig) (Stand
1985)

Ira k
Nationaliteitswet van 19 juni 1963, laatstelijk gewijzigd bij
wet van 7 december 1972
Nederlandse
vertaling:
Nationaliteitswetgeving
(VUGA,
losbladig), (Stand: supl. nr. 187)
Duitse vertaling: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- uno
Kindschaftsrecht (Stand: 85. Lieferung; 31-3-1985)

42

43

Literatuur:
.
Thomas Oppermann/Ahmad Yousry, Das Staatsangeh6rigkeltsrecht der arabischen Staaten, Frankfurt am Main 1964, pp. 52-55
Hellmuth Hecker, Die Staatsangeh6rigkeitsregelungen in den vier
abereeeiscnen Kontinenten, Hamburg 1970, p. 56

I ran
Nationaliteitsrechtelijke bepalingen voorkomende in het
Burgerlijk Wetboek, Art. 976·991, laatstelijk gewijzigd bij wet van
27 februari 1983
Nederlandse
vertaling:
Nationaliteitswetgeving
(VUGA,
losbladig), (Stand: sup!. nr. 187)
Duitse vertaling: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht (Stand: 97. Lieferung; 31-10-1988)

Literatuur:
Thomas Oppermann/Ahmad Yousry, Das Staatsangeh6rigkeitsrecht der arabischen Staaten, Frankfurt am Main 1964, pp. 77-92
Hellmuth Hecker, Die Staatsangeh6rigkeitsregelungen in den vier
ilberseeischen Kontinenten, Hamburg 1970, p. 27
Jean Yves Carlier, Maroc, in: Charles L. ClossetiMichel J.
Verwilghen (ed.), Jurisclasseur Nationallte, Paris (Iosbladig) (Stand
1983)

Saoedie

Arabie

Nationaliteitswet van 20 oktober 1954, ondermeer gewijzigd
door wetten van 8 mei 1960 en van 14 december 1960
Nederlandse
vertaling:
Nationaliteitswetgeving
(VUGA,
losbladig), (Stand: supl. nr. 164) (in deze vertaling zijn de in 1960
gerealiseerde wijzigingen van de artt. 7 en 16 niet verwerkt)

Literatu ur:
_
Hellmuth Hecker, Die Staatsangeh6rigkeitsregelungen in den vier
ilberseeischen Kontinenten, Hamburg 1970, pp. 56-58
Harald L6schner, Staatsangeh6rigkeit und Islam, Diss. ErlangenNOrnberg 1971, pp. 39-80 (= Zeitschrift fOr vergleichende
Rechtswissenschaft 1971, pp. 78-121

Literatuur:
Thomas Oppermann/Ahmad Yousry, Das Staatsangeh6rigkeitsrecht der arabischen Staaten, Frankfurt am Main 1964, pp. 102-109
Hellmuth Hecker, Die Staatsangeh6rigkeitsregelungen in den vier
ilberseeischen Kontinenten, Hamburg 1970, p. 73

Libye

Syrie

Nationaliteitswet van 18 april 1954
Nederlandse
vertaling:
Nationaliteitswetgeving
(VUGA,
losbladig), (Stand: sup!. nr. 1 7 0 ) .
.
Duitse vertaling: Bergmann/Ferid, tntarnatlonales Ehe- und
Kindschaftsrecht (Stand: 97. Lieferung; 31-10-1988)

Nationaliteitswet van 24 november 1969, laatstelijk gewijzigd
in 1986
Nederlandse
vertaling:
Nationaliteitswetgeving
(VUGA,
losbladig), (Stand: supl, nr. 178)
Duitse vertaling: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht (Stand: 70. Lieferung; 15-12-1980)

Literatuur:
.
Thomas Oppermann/Ahmad Yousry, Das StaatsangehOrigkeltsrecht der arabischen Staaten, Frankfurt am Main 1964, pp. 72-76
Hellmuth Hecker, Die Staatsangeh6rigkeitsregelungen in den vier
ilberseeischen Kontinenten, Hamburg 1970, p. 25

Literatuur:
Thomas Oppermann/Ahmad Yousry, Das StaatsangehOrigkeitsrecht der arabischen Staaten, Frankfurt am Main 1964, pp. 122-133
Hellmuth Hecker, Die Staatsangeh6rigkeitsregelungen in den vier
ilberseeischen Kontinenten, Hamburg 1970, pp. 76, 77

Marokko

Tunesie

Nationaliteitswet van 6 september 1958, aangevuld door wet
van 10 april 1960
.
Nederlandse
vertaling:
Nationaliteitswetgevlng
(VUGA,
losbladig), (Stand: sup!. nr. 183)
_
Duitse vertaling: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht (Stand: 42. Lieferung; 31-3-1971)

Nationaliteitswet van 28 februari 1963, gewijzigd door wet van
9 maart 1971 en door wet van 14 november 1975
Nederlandse
vertaling:
Nationaliteitswetgeving
(VUGA,
losbladig), (Stand: supl. nr. 184)
Duitse vertaling: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und

44

45

Kindschaftsrecht (Stand: 83. Lieferung; 30-4-1988)
Literatuur:
Thomas Oppermann/Ahmad Yousry, Das StaatsangehOrigkeitsrecht der arabischen Staaten, Frankfurt am Main 1964, pp. 135-155
Hellmuth Hecker, Die StaatsangehOrigkeitsregelungen iR den vier
Dberseeischen Kontinenten, Hamburg 1970, p. 38
Michel Taverne, Tunesie, in: Charles L. Closset/Michel J.
Verwilghen (ed.), Jurisclasseur Nationalite. Paris (Iosbladig) (Stand
1983)

Turkije
Nationaliteitswet van 11 februari 1964, laatstelijk ingrijpend
gewijzigd bij wet van 13 februari 1981
Nederlandse
vertaling:
Nationaliteitswetgeving
(VUGA,
losbladig), (Stand: sup\. nr. 184)
Duitse vertaling: Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und
Kindschaftsrecht (Stand: 91. Lieferung; 31-8-1987)
Lite ratu ur:
Vedat R. Sevig, Tur qu i e, in: Charles L. Closset/Michel J.
Verwilghen (ed.), Jurisclasseur Nationalite , Paris (Iosbladig) (Stand
1983)

46

