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STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Vil •

Û\JO%)

W mT
van den \2den December 1892, op het
Nederlanderschap en het ingezetenschap.

IN NAAM VAN HARE MAJESTEIT WILHELMINA., BIJ DE GRATIE GODS ,
KONINGIN DER NEDERLANDEN , PRINSES VAN ORANJE-NASSAU , ENZ. ,
ENZ. ,

WIJ

ENZ.

EMMA ,

KONINGIN-WEDUWE

,

REGENTES VAN HET KONINKRIJK

,

Allen , die deze zullen zien of hooren lezen , saluut ! doen te w«fen :
Al zoo Wij in overweging genomen hébben, dat het wenschelijk is,
ter vervanging van den titel van het Burgerlijk Wetboek : » Van
Nederlanders en vreemdelingen", en van de wet van 28 Juli 1850
[Staatsblad n°. 44), gewijzigd bij die van 3 Mei 1851 {Staatsblad n°. 46),
algemeene bepalingen omtrent het Nederlanderschap 'vast te stellen ,
en .dat ter voldoening aan art. 6 der Grondwet 4e wet mede moet
verklaren wie ingezetenen zijn en eveneens bij de wet de gevolgen
der naturalisatie ten aanzien van de echtgenoot en minderjarige kinderen van den genaturaliseerde behooren te worden.geregeld;
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State gehoord en met gemeen
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk
Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Nederlanders door geboorte zijn:
a. het wettig , gewettigd of door den vader erkend natuurlijk kind >
waarvan tijdens de geboorte de vader den staat van Nederlander bezit;
b. het wettig kind van een Nederlander die binnen driehonderd
dagen vóór de geboorte van het kind overleed;
c. het alléén door de moeder erkend natuurlijk kind, waarvan
tijdens de geboorte de moeder den staat van Nederlander bezit ;
d. het noch door den vader noch door de moeder erkend natuurlijk
kind, in het Kijk geboren.
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Artikel 2.
Nederlanders zijn ook:
a. het kind van een ingezetene des Rijks — hetzij vader, hetzij moeder,
naar de in art. 1 gemaakte onderscheidingen — die zelf geboren is
uit eene in het Rijk wonende moeder, tenzij blijke dat het kind als
vreemdeling tot een ander land behoort ;
b. het in het Rijk te vondeling gelegd of verlaten kind, zoolang van
zijne afstamming, • hetzij als wettig of gewettigd kind, hetzij door
erkenning, niet blijkt.
Artikel 3.
Nederlanderschap door naturalisatie wordt verkregen door het in
werking treden der wet waarbij zij verleend wordt.
Voor elke naturalisatie is aan 's lands kas verschuldigd honderd gulden.
Bij het verzoek om naturalisatie legt de verzoeker het bewijs over:
1°. dat hij meerderjarig is in den zin der Nederlandsche wet;
2°. dat hij het Nederlanderschap verloren heeft of dat hij gedurende
de laatste vijf jaren zijne woonplaats of zijn hoofdverblijf in het Rijk
of zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeeJen gehad heeft;
3°. dat hij bij een ontvanger der registratie eene som van honderd
gulden heeft, gestort.
Indien de verzoeker tot een ander land behoort, kan van hem de
overlegging gevorderd worden van een bewijs, dat de wetgeving van
dat land geen beletsel tegen zijne naturalisatie in Nederland oplevert.
Ingeval de naturalisatie niet verleend wordt, wordt de gestorte som
aan deD verzoeker teruggegeven.
Artikel 4.
Naturalisatie kan ook om redenen van staatsbelang worden verleend. Daarbij is artikel 3 niet van toepassing.
De wet, waarbij zij verleend wordt, regelt in ieder bijzonder geval
de voorwaarden, aan die naturalisatie verbonden.
Artikel 5.
De vrouw volgt staande huwelijk den staat van haren man.
Een verzoek om naturalisatie kan niet door eene gehuwde vrouw wórden
gedaan.
De naturalisatie, verleend aan den man, strekt zich van rechtswege
uit tot zijne vrouw.
Na ontbinding des huwelijks geldt artikel 8 of artikel 9.
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Artikel 6
Het wettig of gewettigd kind van een als Nederlander genaturali- \-4$bd
seerden vader , vóór diens naturalisatie geboren , gelijk mede het door
zijn als Nederlander genaturaliseerden vader erkend natuurlijk kind,
vóór diens naturalisatie geboren, wordt als mede-genaturaliseerd beschouwd , en behoudt den staat van Nederlander totdat het, meerderjarig geworden in den zin der Nederlandsche wet, mits binnen het
jaar daarna, aan den burgemeester of het hoofd van het plaatselijk bestuur zijner laatste woonplaats in het Rijk of zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen of aan den Nederland sehen gezant of
een Nederlandschen consulairen ambtenaar in het land, waar het
woont, zijn wil te kennen geeft om in de naturalisatie niet langer te
zijn begrepen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van het wettig of gewettigd kind , indien
de moeder, weduwe geworden, genaturaliseerd is, en ten aanzien van
het natuurlijk kind, alléén door zijne moeder erkend en vóór bare naturalisatie geboren.
Artikel 7.
Nederlanderschap wordt verloren :
1°. door naturalisatie in een ander land, of, voor zooveel een minderjarige betreft, door het deelachtig worden van eene vreemde nationaliteit door de naturalisatie hetzij van den vader hetzij van de moeder,
naar de in artikel 1 gemaakte onderscheidingen, in een ander land ;
.2°. door huwelijk van de Nederlandsche vrouw die, door of ten
gevolge van haar huwelijk, krachtens artikel 5 vreemdeling wordt ;
3°. door het verkrijgen van eene vreemde nationaliteit door den wil
van den verkrijger ;
4°. door zonder Ons verlof zich te begeven in vreemden krijgs- of
staatsdienst ;
5°. door, behalve ter zake van 's lands dienst, woonplaats te hebben buiten het Rijk en zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen gedurende tien achtereenvolgende jaren, tenzij de afwezige
vóór het verstrijken van dien termijn aan den burgemeester of het
hoofd van het plaatselijk bestuur zijner laatste woonplaats in het Rijk
of zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen of aan den
Nederlandschen gezant of een Nederlandschen consulairen ambtenaar in
het land, waar hij woont, kennis geve, dat hij Nederlander wenscht te
'blijven.
Van den dag waarop die kennisgeving ontvangen is, begint de
tienjarige termijn opnieuw te loopen.
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Ten opzichte van minderjarigen begint de tienjarige termijn te loopen
met den dag hunner meerderjarigheid in den zin der Nederlandsche wet.
Artikel 8.
De vrouw, die door of ten gevolge van haar huwelijk den staat
van Nederlander verloren heeft, bekomt dien door de ontbinding van
het huwelijk terug, mits zij binnen het jaar daarna haren wil om dien
terug te bekomen aan den burgemeester of het hoofd van het plaatselijk
bestuur barer woonplaats in het Rijk of zijne koloniën of bezittingen in
andere werelddeelen of aan den Nederlandschen gezant of een Nederlandschen consulairen ambtenaar in het land, waar zij woont, te kennen geeft.
Artikel 9.
De vrouw, die door of ten gevolge van haar huwelijk den staat
van Nederlander bekomen heeft, behoudt dien na de ontbinding des
huwelijks, tenzij zij binnen het jaar daarna haren wil om dien niet
langer te behouden aan den burgemeester of het hoofd van het plaatselijk bestuur harer laatste woonplaats in het Rijk of zijne koloniën
of bezittingen in andere werelddeelen of aan den Nederlandschen
gezant of een Nederlandschen consulairen ambtenaar in het land, waar
zij woont, te kennen geeft.

Artikel 10.

1

Het wettig, gewettigd of erkend natuurlijk kind van een Nederlander, geboren vóór dat deze in een ander land werd genaturaliseerd,
ten gevolge waarvan het kind mede den staat van Nederlander verloor,
bekomt dien terug, mits het, meerderjarig geworden in den zin der
Nederlandsche wet, binnen het jaar daarna zijn wil om dien terug
te bekomen aan den burgemeester of het hoofd van het plaatselijk bestuur zijner woonplaats in het Rijk of zijne koloniën of bezittingen
in andere werelddeelen of aan den Nederlandschen gezant of een Nederlandschen consulairen ambtenaar in het land, waar het woont, te
kennen geeft.
Hetzelfde geldt ten aanzien van het wettig of gewettigd kind., indien
de moeder, weduwe geworden, in een ander land was genaturaliseerd
en ten,aanzien van het natuurlijk kind, alléén door zijne moeder,die
in een ander land werd genaturaliseerd, erkend.
Artikel 11.
Eenmaal 's jaars doet de Minister van Justitie van de kennisgevingen,
volgens deze wet in het buitenland gedaan, aankondiging in de StaaUcowant.
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Artikel 12.
Allen die volgens deze wet den staat van Nederlander niet bezitten,
jn vreemdelingen.
Artikel 13.
Ingezetenen van het Rijk zijn zij, diebunne woonplaats in het Rijk
ebben en haar gedurende de voorafgaande achttien maanden in bet
üjk of zijne koloniën of bezittingen in andere werelddeelen gehad hebben.
Artikel 14.
Het Rijksingezetenschap houdt op door vestiging der woonplaats
luiten het Rijk.
Artikel 15.
Een minderjarige in den zin der Nederlandsche wet, wiens vader
if voogd Rijksingezetene is, wordt als zoodanig aangemerkt.
Meerderjarig geworden, behoudt hij de hoedanigheid van Rijksngezetene , indien hij zijne woonplaats in het Rijk vestigt.
Artikel 16.
De bepalingen van ingezetenschap , in bijzondere wetten voorkomende,
relden alleen voor zooveel betreft de onderwerpen, in die wetten beïandeld.
Overgangsbepaling.
Met uitzondering van hen, die in Nederlandsch-Indië ingevolge de
wet van 2 September 1854 [Staatsblad n°. 129) als inlanders en met dezen
»elijkgestelden worden beschouwd, zijn zij die op het tijdstip, waarop
ieze wet in werking treedt, den staat van Nederlander bezitten,
Nederlanders in den zin van deze wet, totdat zij het Nederlanderschap
volgens deze wet verliezen. Voor hen die op dat tijdstip hunne woonplaats hebben buiten het Rijk en zijne koloniën of bezittingen in andere
werelddeelen, begint de termijn van tien jaren, bedoeld in artikel
7, sub 5°., van genoemd tijdstip af te loopen.
Hij die op het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt, in het
ßijk uit aldaar niet gevestigde ouders geboren en geen 24 jaren oud
is, verkrijgt den staat van Nederlander door eene kennisgeving van zijn
voornemen om in het Rijk te blijven wonen, te doen aan den burgemeester zijner woonplaats binnen het jaar na dat tijdstip , of, indien
hij nog minderjarig is in den zin der Nederlandsche wet, binnen het
jaar na zijne meerderjarigheid.
Ten aanzien van de vreemdelingen, die op het tijdstip waarop deze
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wet in werking treedt, voldaan hebben aan artikel 8 van het Burgerlijl
Wetboek, blijft, wat de toepassing betreft van het burgerlijk recht
en van artikel 19 der wet van 13 Augustus 1849 (Staatsblad n°. 39),
gewijzigd bij de wet van 6 April 1875 (Staatsblad n°. 66), de gelijkstelling met Nederlanders gehandhaafd , zoolang zij hunne woonplaats
in het Rijk behouden.
Stofjepaling.

Behoudens het bepaalde in de voorgaande overgangsbepaling, vervallen bij het inwerkingtreden dezer wet de artikelen 5 tot en met
12, uitmakende den tweeden titel van het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek, en de wetten van 28 Juli 1850 (Staatsblad n°. 44)en
3 Mei 1851 (Staatsblad n°. 46), gelijk mede de wet van 21 December
1850 (Staatsblad n°. 75).
In de wetten , waarin sprake is van Nederlanders , hetzij volgens het
Burgerlijk Wetboek, hetzij volgens de wet ter uitvoering van art.
7 der Grondwet (wetten van 28 Juli 1850, Staatsblad n°. 44, en
3 Mei 1851, Staatsblad n°. 46), wordt, in plaats daarvan , gelezen:
»Nederlanders volgens de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap", behalve in art. 22 der wp.t. yp.n 6 April'1875 {Staatsblad
n°. 66), waarin de woorden: »volgens het Burgerlijk Wetboek'1 vervangen worden door: »volgens de wet op het Nederlanderschap en het
ingezetenschap , alsmede hen , die in de Nederland sehe koloniën of bezittingejun^anderewerelddeelen mtjtldaar gevestigde o|u^i^zxin,geboreD,\
"Deze wet treedt in werking op 1 Juli 1893.
Lasten en bevelen , dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst,
en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de
hand zullen houden.
Gegeven te 's Gravenhage, den 12den December 1892.
EMMA.
De Minister van Justitie,
SMJDT.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
TAK

VAN

POORTVLIET.

Uitgegeven den vier en twintigsten December 1892.
De Minister van Justitie,
S M I D f.

