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Geachte mevrouw Broekers-Knol,
Bijgaand stuur ik u het advies van de ACVZ over de wijziging van de Rijkswet op het
Nederlanderschap en tot intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017. 1
Het wetsvoorstel strekt ertoe een horizonbepaling in de Rijkswet van 10 februari 2017 te
doen vervallen. Hierdoor wordt de bevoegdheid in de Rijkswet op het Nederlanderschap,
om het Nederlanderschap in te kunnen trekken in het belang van de nationale veiligheid,
permanent.
Daarnaast wordt in het wetsvoorstel, gelet op de inmiddels in werking getreden
Algemene verordening gegevensbescherming, voorzien in een grondslag voor de
verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van
strafrechtelijke aard. In een nieuw hoofdstuk wordt een artikel opgenomen waarin wordt
bepaald dat bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van
strafrechtelijke aard als bedoeld in de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming kunnen worden verwerkt, voor zover dat noodzakelijk is ten
behoeve van het nemen van een beslissing als bedoeld in artikel 14, tweede en vierde
lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
De ACVZ heeft geen overwegende bezwaren tegen het laten vervallen van de
horizonbepaling. De adviescommissie plaatst wel een kanttekening bij deze
bevoegdheid. Aangezien de bepaling niet wordt toegepast indien dat leidt tot
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Voluit: Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en tot intrekking van de Rijkswet van
10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het
intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52).

staatloosheid, kan deze alleen worden ingezet op polypatride Nederlanders. Dit leidt tot
ongelijke behandeling en kan bovendien afbreuk doen aan de effectiviteit van deze
intrekkingsgrond in het bevorderen van de nationale veiligheid. Over de effectiviteit van
de intrekkingsgrond is nog weinig te zeggen. De bevoegdheid op deze grond is pas in 22
gevallen toegepast. De ACVZ pleit ervoor dat de wetgever de noodzakelijkheid,
effectiviteit en verdere implicaties van deze intrekkingsgrond regelmatig evalueert en
beveelt aan dit op te nemen in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel.
De ACVZ heeft geen opmerkingen over de opneming van een wettelijke bevoegdheid in
de Rijkswet op het Nederlanderschap voor de verwerking van bijzondere categorieën van
persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard voor zover dat
noodzakelijk is ten behoeve van het nemen van een beslissing als bedoeld in artikel 14,
tweede en vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap.
De ACVZ is graag bereid tot nadere toelichting.
Hoogachtend,

Monique Kremer,
voorzitter

Wolf Mannens,
secretaris

[ p.s. In verband met coronamaatregelen ontvangt u de digitale versie van deze brief
zonder handtekeningen. De getekende papieren versie ontvangt u zo spoedig mogelijk.
Deze digitale versie is qua inhoud geheel gelijk aan de papieren versie. ]

