
DE WTU IS NIET VAN TOEPASSING OP NEDERLANDERS DIE VOLDOEN AAN DE VOLGENDE CRITERIA:          vs1 

 

 
op grond van 

geboorte 

a. 
Betrokkene is geboren op een v/d openbare lichamen 

b. 
Betrokkene is geboren binnen het Koninkrijk. De wet is 

niet van toepassing op een van de ouders. 

op grond van 
verkrijging 

Nederlanderschap 

d. 
Betrokkene heeft de Nederlandse nationaliteit 

verkregen op een van de openbare lichamen 

e. 
Een v/d ouders van betrokkene heeft de 
Nederlandse nationaliteit verkregen op een v/d 
openbare lichamen en betrokkene heeft de  
Nederlandse nationaliteit verkregen binnen het 
Koninkrijk 
 

op grond van 
woonplaats 

f. 
Betrokkene woonde op 10/10/10 minstens 1 jaar 
op een v/d openbare lichamen en is zelf geboren 

binnen het Koninkrijk 

g. 
Betrokkene is kind v/d onder f. genoemde 
persoon en woonde ook tenminste 1 jaar vóór 

10/10/10 op een v/d openbare lichamen 

h. 
Betrokkene woonde vóór 10/10/10 minstens 1 
jaar op een v/d openbare lichamen en heeft de 
Nederlandse nationaliteit verkregen binnen het 

Koninkrijk 

 Betrokkene is geboren op Bonaire, St. Eustatius of Saba 

 Een v/d ouders v. betrokkene is geboren op Bonaire, St. Eustatius of  Saba 

 Betrokkene is geboren op Aruba, Curaçao, St. Maarten of in het Europese deel 
van Nederland  

 Betrokkene heeft Nederlanderschap verkregen op Bonaire, St. Eustatius of 
Saba 

 Een v/d ouders van betrokkene heeft de Nederlandse nationaliteit verkregen 
op Bonaire, St. Eustatius of Saba 
( 

 Betrokkene heeft Nederlanderschap verkregen op Aruba, Curaçao, St. Maarten 
of in het Europese deel van Nederland  

 

 Betrokkene woonde op 10/10/10 minstens 1 jaar op een v/d openbare lichamen 

     Bonaire, St. Eustatius of Saba 

 Betrokkene is geboren op Aruba, Curaçao, St. Maarten of in het Europese deel 
van Nederland 

 Een v/d ouders van betrokkene is geboren op Aruba, Curaçao, St. Maarten of 
in het Europese deel van Nederland en was voor 10/10/10 minstens 1 jaar 
woonachtig op Bonaire, St. Eustatius of Saba 

 

 Betrokkene woonde ook tenminste 1 jaar vóór 10/10/10 op Bonaire, St. 
Eustatius of Saba 

 
 Betrokkene woonde vóór 10/10/10 minstens 1 jaar op Bonaire, St. Eustatius, of 

Saba  

 Betrokkene heeft de Nederlandse nationaliteit verkregen op Aruba, Curaçao, 
St. Maarten of het Europese deel van Nederland 

 

 Betrokkene is wegens bijzondere omstandigheden geboren op een ander 
eiland maar moeder is woonachtig op Bonaire, St. Eustatius of Saba 

c. 
Een v/d ouders van de betrokkene is geboren op een 
v/d openbare lichamen en betrokkene is geboren 
binnen het Koninkrijk 

 

 Betrokkene is geboren op Aruba, Curaçao, St. Maarten of in het Europese deel 
van Nederland  

 

 De wet is niet van toepassing op een van de ouders 



DE WTU IS NIET VAN TOEPASSING OP NEDERLANDERS DIE VOLDOEN AAN DE VOLGENDE CRITERIA:          vs1 

 

 

 

op grond van 
woonplaats 

i. 
Betrokkene is kind v/d onder h. genoemde 
persoon en woonde ook tenminste 1 jaar vóór 
10/10/10 op een v/d openbare lichamen 
 

j. uitzondering: 
Betrokkene is kind v/d onder e. en g. genoemde 
persoon maar was op 10/10/10 niet tenminste 1 
jaar ononderbroken woonachtig i/d openbare 

lichamen 

 Een v/d ouders van betrokkene woonde vóór 10/10/10 minstens 1 jaar op 
Bonaire, St. Eustatius of Saba en heeft de Nederlandse nationaliteit 
verkregen op Aruba, Curaçao, St. maarten of het Europese deel van 

Nederland 

 Een v/d ouders van betrokkene is geboren op Aruba, Curaçao, St. Maarten 

of in het Europese deel van Nederland en woonde tenminste 1 jaar voor 
10/10/10 op Bonaire, St. Eustatius en Saba, maar betrokkene was voor 
10/10/10 niet tenminste 1 jaar woonachtig op Bonaire, St. Eustatius of Saba  
- of - 

 

 Een v/d ouders van betrokkene woonde vóór 10/10/10 minstens 1 jaar op 
Bonaire, St. Eustatius of Saba en heeft de Nederlandse nationaliteit 
verkregen op Aruba, Curaçao, St. Maarten of het Europese deel van 
Nederland, maar betrokkene was niet tenminste 1 jaar voor 10/10/10 
woonachtig op Bonaire, St. Eustatius of Saba 
- en -  

 

 Betrokkene heeft vóór 10/10/10 het eiland verlaten wegens studie 
doeleinden of geneeskundige behandeling en is binnen 1 jaar na afronding 
v/d studie of beëindiging v/d geneeskundige behandeling  teruggekeerd 
naar Bonaire, St. Eustatius of Saba 

 Betrokkene woonde tenminste 1 jaar vóór 10/10/10 op Bonaire, St. Eustatius 
of Saba 

 


