
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 1985-1986 

19112 (R 1291) Wijziging van een aantal bepalingen in de wetgeving 
van het Koninkrijk in verband met het verkrijgen van de 
hoedanigheid van land in het Koninkrijk door Aruba 

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 24 oktober 1985 

In het voorstel van rijkswet worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

I 

Artikel IX komt te luiden: 

ARTIKEL IX 
De Rijkswet op het Nederlanderschap (Stb. 1984, 682) wordt als volgt 

gewijzigd: 

A 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het tweede lid, wordt na «onderscheidenlijk de Nederlandse 

Antillen» ingevoegd «of Aruba» en wordt «in Nederland of de Nederlandse 
Antillen» vervangen door «in Nederland, de Nederlandse Antillen of 
Aruba». 

2. In het derde lid wordt «in Nederland of in de Nederlandse Antillen» 
vervangen door: in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. 

B 

In artikel 5, eerste lid, wordt «in Nederland of de Nederlandse Antillen» 
vervangen door: in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. 

C 

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid, onder a, wordt na «onderscheidenlijk de Nederlandse 

Antillen» ingevoegd: of Aruba. 
2. In het eerste lid, onder b, wordt «in Nederland onderscheidenlijk de 

Nederlandse Antillen» vervangen door: in Nederland, onderscheidenlijk de 
Nederlandse Antillen of Aruba,». 

3. In het tweede lid wordt «in Nederland of de Nederlandse Antillen» 
vervangen door «in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba» en 
wordt na «onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen» ingevoegd «of 
Aruba». 
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D 

Artikel 7, tweede lid, komt te luiden: 
2. Ten aanzien van hen die woonachtig zijn in de Nederlandse Antillen, 

onderscheidenlijk Aruba, adviseert Onze Minister van Justitie van de 
Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Onze Minister van Justitie van 
Aruba, omtrent het verzoek. 

E 

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid, onder b, wordt «in Nederland onderscheidenlijk de 

Nederlandse Antillen» vervangen door: in Nederland, onderscheidenlijk de 
Nederlandse Antillen of Aruba. 

2. In het eerste lid, onder c, wordt na «onderscheidenlijk de Nederlandse 
Antillen» ingevoegd: of Aruba. 

3. In het eerste lid, onder d, wordt telkens na «onderscheidenlijk Neder-
lands-Antilliaanse» telkens ingevoegd «of Arubaanse» en wordt na «in de 
Nederlandse Antillen» ingevoegd «of Aruba». 

4. In het tweede lid wordt «in Nederland of de Nederlandse Antillen» 
vervangen door: in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. 

5. In het derde lid wordt na «onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen» 
ingevoegd: of Aruba. 

F 

In artikel 15, onder c, wordt «onderscheidenlijk de Nederlandse Antillen,» 
vervangen door «de Nederlandse Antillen en Aruba» en wordt na «dienst-
verband met Nederland, de Nederlandse Antillen» ingevoegd: «of Aruba». 

G 

In artikel 17, eerste lid, wordt de zinsnede «indien hij in de Nederlandse 
Antillen woonachtig is, bij het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen» 
vervangen door: indien hij in de Nederlandse Antillen of Aruba woonachtig 
is, bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen 
en Aruba. 

H 

1. In artikel 20, eerste en tweede lid, wordt na «onderscheidenlijk de 
Nederlandse Antillen» ingevoegd «of Aruba» en wordt na «onderscheidenlijk 
Onze Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen» een komma 
geplaatst en ingevoegd «onderscheidenlijk Onze Minister van Justitie van 
Aruba». 

I 

In artikel 21 wordt na onderdeel b, onder wijziging van onderdeel c in 
«d», een nieuw onderdeel c ingevoegd, luidende: 

c. in Aruba: de door Onze Minister van Justitie van Aruba aangewezen 
ambtenaren. 

J 

Artikel 22, tweede lid, komt te luiden: 
2. Onze Ministers van Justitie van de Nederlandse Antillen en van Aruba 

houden een openbaar register van de in het eerste lid bedoelde akten 
welke betrekking hebben op personen die in hun land woonachtig zijn. 
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K 

In artikel 27, tweede lid, wordt «in Nederland of de Nederlandse Antillen» 
vervangen door: in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba. 

II 

Artikel X, onderdeel B, komt te luiden: 

B 

In artikel 2, onder a, wordt «Antilliaans» vervangen door: Nederlands-
Antilliaans of Arubaans. 

Toelichting 

Bovengenoemde wijzigingen zijn toegelicht in de nota naar aanleiding 
van het verslag betreffende dit voorstel van rijkswet. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 
R. F. M. Lubbers 

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse Zaken, 
J. de Koning 
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