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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 16de juli 2015 
betreffende de verblijfstitel van de tot Nederlander genaturaliseerde ingezetenen 
(Ministeriële regeling betreffende de verblijfstitel van de tot Nederlander genaturaliseerde 
ingezetenen) 

____________ 
 

DE MINISTER VAN JUSTITIE en  
DE MINISTER VAN BESTUUR, PLANNING EN DIENSTVERLENING, 

 
Overwegende: 

 
dat Publieke Zaken bezig is met een grondige opschoning van in haar bestand geregistreerde 
persoonsgegevens; 
 
dat uit verrichte controle blijkt dat bij de meeste vreemdelingen die tot Nederlander zijn 
genaturaliseerd, een actuele grondslag van de verblijfstitel ontbreekt; 
 
dat bij verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
(RWN) deze personen onder artikel 3 lid 1 aanhef en onder f van de Landsverordening Toelating 
en Uitzetting (LTU) gaan vallen; 
 
dat zij voorheen behoorden tot vergunningsplichtige personen genoemd in artikel 6 van de 
Landsverordening toelating en uitzetting. 
 
dat de meeste personen behorende tot deze categorie ingezetenen sinds zij Nederlander zijn 
geworden nimmer een verzoek hebben gedaan bij de Toelatingsorganisatie om hun 
verblijfsvergunning aan te passen (wijzigen) teneinde de beschikking te hebben over een  juiste 
verblijfstitel, aangepast aan hun nieuwe status; 
 
dat de wijziging van de verblijfsstatus van deze categorie personen in zowel de 
basisadministratie persoonsgegevens van Publieke Zaken als de vreemdelingenadministratie van 
de Toelatingsorganisatie dient te worden verwerkt en aangepast; 
 
dat de verblijfstitel van deze personen dient te zijn ontleend aan het juiste actuele brondocument 
(Toelating van rechtswege); 
 
dat Publieke Zaken bij het ontbreken van een juiste grondslag inzake de  verblijfstitel, geen 
documenten afgeeft; 
 
dat het  noodzakelijk is dat gegevens over de verblijfstitel van personen opgenomen in de 
basisadministratie persoonsgegevens, worden ontleend aan een krachtens de Landsverordening 
toelating en uitzetting afgegeven document, zoals wettelijk vereist;  
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overwegende voorts dat de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 
1992  per 1 april 2014 is gewijzigd waardoor leges en retributies verschuldigd zijn ten aanzien 
van een verzoek voor een “Verklaring van rechtswege”. 
 

Gelet op:  
 
Artikelen 3 en 6 van de Landsverordening Toelating en Uitzetting, artikel 12 van het 
Landsbesluit basisadministratie persoonsgegevens en artikelen 32a en 70 van de 
Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992.  
 

HEBBEN BESLOTEN: 
 

Artikel 1 
 
1. Voor de ingezetenen die in de Nederlandse Antillen of Curaçao tot Nederlander zijn 

genaturaliseerd wordt de verblijfstitel aangemerkt als een “Toelating van rechtswege”. 
2. Van de ingezetenen die vóór 1 april 2014 op Curaçao tot Nederlander zijn genaturaliseerd, 

wordt op verzoek van Publieke Zaken de verblijfstitel ambtshalve gecorrigeerd bij de 
Toelatingsorganisatie. 

3. Publieke Zaken draagt ambtshalve zorg voor de correctie van de verblijfsstatus in de 
basisadministratie persoonsgegevens. 

4. De bepaling in het eerste, het tweede en het derde lid, laat onverlet de verplichting van de 
tot Nederlander genaturaliseerde die een verklaring tot toelating van rechtswege wenst te 
ontvangen tot voldoening van de voorgeschreven leges en retributies. 

 
Artikel 2 

 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het publicatieblad 
waarin deze is geplaatst.  

Artikel 3 
 

Deze regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling betreffende de verblijfstitel van de tot 
Nederlander genaturaliseerde ingezetenen. 
 

Gegeven te Willemstad, 16 juli 2015 
De Minister van Justitie, 

N.G. NAVARRO 
 
De Minister van Bestuur,  
Planning en Dienstverlening, 

        E.G. VAN DER HORST 
   

Uitgegeven de 7de  augustus 2015 
De Minister van Algemene Zaken, 

                          I.O.O. ASJES 
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