
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2015–2016 

33 852 (R2023) Wijziging van de Rijkswet op het 
Nederlanderschap ter verlenging van de 
termijnen voor verlening van het 
Nederlanderschap en enige andere wijzigingen 

Nr. 30  TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 8 juni 2016 

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: 

I 

Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Onderdeel C, vijfde lid, komt te luiden: 
5. In het achtste lid wordt «artikel 11, achtste lid,» vervangen door: 

artikel 11, zevende lid,. 

B 

Onderdeel Ia komt te luiden: 

Ia 

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «tien jaar» vervangen door: 
vijftien jaren. 

2. In het vierde lid wordt «tien jaren» vervangen door: vijftien jaren. 

C 

Onderdeel J wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste lid komt te luiden: 
1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 11, achtste lid» 

vervangen door: artikel 11, zevende lid. 

2. Het derde lid komt te luiden: 

 
 
 
 
kst-33852-30
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 33 852 (R2023), nr. 30 1



3. In het tweede lid wordt «artikel 11, achtste lid,» vervangen door: 
artikel 11, zevende lid,. 

D 

Onderdeel M komt te luiden: 

M 

In artikel 28, derde lid, wordt «artikel 11, achtste lid,» vervangen door: 
artikel 11, zevende lid,. 

II 

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL IIA 

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 december 2015 ingediende 
voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlander-
schap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het 
belang van de nationale veiligheid (Kamerstukken 34 356 (R2064)), tot wet 
is of wordt verheven, en die Rijkswet eerder in werking treedt of is 
getreden dan deze wet, wordt artikel I van deze wet als volgt gewijzigd: 

A 

In onderdeel J, tweede lid, wordt de zinsnede «artikel 15, eerste lid, 
onder b, c, d of f» vervangen door: artikel 15, eerste lid, onder b, c, d of e. 

B 

In onderdeel K, eerste lid, wordt de zinsnede «artikel 15, eerste lid, 
onder d en f» vervangen door: artikel 15, eerste lid, onder d en e. 

Toelichting  

In deze nota van wijziging wordt door middel van het nieuwe artikel ID 
voorzien in een samenloopbepaling met het voorstel van rijkswet tot 
wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het 
intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale 
veiligheid (Kamerstukken II, 34 356), dat op 24 mei 2016 door de Tweede 
Kamer is aanvaard. 

De overige wijzigingen van technische aard (herstel van misslagen). 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
K.H.D.M. Dijkhoff
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