
 

VOORBEELDEN VAN WAT MOGELIJK BLIJFT NA DE WIJZIGING VAN HET 
WETBOEK VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT (ZOGENOEMDE 
AFSCHAFFING VAN DE SNEL-BELG-WET) 

Voorbeeld 1  

Désiré komt op achtjarige leeftijd met zijn ouders van Congo naar België. Het gezin vestigt 
zich in Luik, waar Désiré op 22-jarige leeftijd zijn diploma hoger secundair onderwijs behaalt. 
Op 10 juli 2013 vestigt hij zich in Antwerpen. Op 1 augustus 2013 legt Désiré een 
nationaliteitsverklaring af op het Antwerpse stadhuis. Aangezien hij nauwelijks Nederlands 
kent, komt er een tolk aan te pas.  De procureur des Konings brengt binnen de wettelijke 
termijn van vier maanden geen negatief advies uit wegens gewichtige feiten eigen aan de 
persoon. Op 3 december 2013 wordt de nationaliteitsverklaring van Désiré ambtshalve 
ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.  

Voorbeeld 2 

De Marokkaan Abdelaziz komt in 2004 als illegale vreemdeling naar België. Na een tiental 
bevelen om het grondgebied te verlaten en een mislukte poging tot repatriëring wordt hij in 
2006 geregulariseerd om humanitaire redenen. Sinds zijn aankomst in België verblijft 
Abdelaziz in Vilvoorde. In juni 2007 vindt hij een job als arbeider in een Brussels bedrijf, 
waar hij nog steeds aan de slag is. Abdelaziz kent Frans, maar spreekt geen woord 
Nederlands. Op 1 augustus 2013 legt hij op het stadhuis van Vilvoorde een 
nationaliteitsverklaring af.  De procureur des Konings brengt binnen de wettelijke termijn van 
vier maanden geen negatief advies uit wegens gewichtige feiten eigen aan de persoon. Op 3 
december 2013 wordt de nationaliteitsverklaring van Abdelaziz ambtshalve ingeschreven in 
de registers van de burgerlijke stand.  Abdelaziz behoudt zijn Marokkaanse nationaliteit.  

Voorbeeld 3 

De Peruviaan Alfonso komt in februari 2004 met een visum gezinshereniging naar België en 
huwt nog dezelfde maand met de Vlaamse Carla uit Zaffelare. Het huwelijk blijkt echter van 
korte duur te zijn. Alfonso is lid van verschillende Zaffelaarse verenigingen, maar heeft nog 
geen dag gewerkt in België. Sinds zijn echtscheiding in 2006 leeft hij van een OCMW-
uitkering. Op 1 augustus 2013 legt hij op het gemeentehuis van Lochristi een 
nationaliteitsverklaring af.  De procureur des Konings brengt binnen de wettelijke termijn van 
vier maanden geen negatief advies uit wegens gewichtige feiten eigen aan de persoon. Op 3 
december 2013 wordt de nationaliteitsverklaring van Alfonso ambtshalve ingeschreven in de 
registers van de burgerlijke stand.  Alfonso behoudt zijn Peruviaanse nationaliteit.  

Voorbeeld 4  

Hassan kwam op zevenjarige leeftijd met zijn ouders uit Algerije naar België. Hij is er nu 22. 
Op zijn veertiende werd hij (voor het eerst) geplaatst in een gesloten instelling voor 
probleemjongeren na verschillende handtasdiefstallen. Hassan liep inmiddels verschillende 
veroordelingen op voor slagen en verwondingen, winkeldiefstallen en inbraken. Op 1 
augustus 2014 legt Hassan in het Frans een nationaliteitsverklaring af op het gemeentehuis 
van Schaarbeek. De ambtenaar van de burgerlijke stand is van oordeel dat Hassans 
lidmaatschap van een Brusselse zaalvoetbalclub, die bijna uitsluitend bestaat uit allochtonen, 
volstaat als bewijs van zijn deelname aan het leven van zijn ‘onthaalgemeenschap’. De 
procureur des Konings brengt binnen de wettelijke termijn van vier maanden geen negatief 
advies uit wegens gewichtige feiten eigen aan de persoon. Op 3 december 2014 wordt de 



 

nationaliteitsverklaring van Hassan ambtshalve ingeschreven in de registers van de 
burgerlijke stand.  Hassan behoudt zijn Algerijnse nationaliteit.  

Na een gewelddadige overval op een tankstation ontstaat beroering over het feit dat Hassan 
ondanks eerdere veroordelingen Belg is kunnen worden. De minister van Justitie antwoordt 
op een interpellatie van het Vlaams Belang dat de feiten waarvoor Hassan werd veroordeeld, 
niet per definitie een beletsel opleveren wegens gewichtige feiten eigen aan de persoon en dat 
het uitblijven van een negatief advies van het parket binnen de wettelijke termijn wordt 
gelijkgesteld met een gunstig advies.  

Voorbeeld 5  

Op 14 november 2012 verkrijgt de Albanees Bektash de Belgische nationaliteit ingevolge de 
procedure van nationaliteitsverklaring. Hij behoudt zijn Albanese nationaliteit. In 2014 wordt 
hij veroordeeld wegens doodslag. Bektash pleegt deze feiten nog geen twee maanden nadat 
hij de Belgische nationaliteit heeft verkregen. In 2017 komt Bektash vervroegd vrij. Nog 
hetzelfde jaar wordt hij veroordeeld wegens verschillende drugsdelicten, slagen en 
verwondingen, diefstallen met geweld en de verkrachting van zijn minderjarig nichtje. In de 
publieke opinie ontstaat beroering nadat het Vlaams Belang deze zaak onder de aandacht 
heeft gebracht in het wekelijkse vragenuurtje van de Kamer. Minister van Justitie Francken 
moet met het schaamrood op de wangen toegeven dat het Wetboek van de Belgische 
Nationaliteit in een dergelijk geval niet voorziet in de automatische vervallenverklaring van 
de Belgische nationaliteit of in de verplichting voor het openbaar ministerie om de 
vervallenverklaring te vorderen. De Gentse procureur-generaal is van oordeel dat de feiten 
waarvoor Bektash is veroordeeld, niet volstaan om te besluiten dat Bektash ernstig is 
tekortgekomen aan zijn verplichtingen als Belgisch staatsburger. Hij stelt dan ook geen 
vordering tot vervallenverklaring in.    

Voorbeeld 6  

Op 17 augustus 2013 verkrijgt de Indonesiër Suryadi de Belgische nationaliteit ingevolge de 
procedure van nationaliteitsverklaring. Op 11 september 2013 wordt er een bomaanslag 
gepleegd op de Brusselse metro, die het leven kost aan 202 mensen. Suryadi blijkt als hoofd 
van het tot dan toe onbekende Jemaah Islamiyah Belgium het brein te zijn achter deze 
aanslag. In een voor de Belgische justitie ongekende spoed worden de daders voor het gerecht 
gebracht en veroordeeld. Op 28 mei 2014 krijgt Suryadi een levenslange gevangenisstraf. Zijn 
Belgische nationaliteit wordt echter niet vervallen verklaard. Sinds de meest recente wijziging 
van het Wetboek van de Belgische nationaliteit kan de rechter immers geen 
vervallenverklaring uitspreken indien dit tot gevolg zou hebben dat de betrokkene staatloos 
wordt. Aangezien Suryadi als gevolg van zijn verkrijging van de Belgische nationaliteit niet 
langer de Indonesische nationaliteit bezit, kan zijn Belgische nationaliteit hem dus niet 
worden ontnomen.  

 


