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RDW-certificaten voor afgifte van rijbewijzen moeten vernieuwd worden! 
 
In het eerste kwartaal van 2005 is de toegang die gemeenten hebben met de RDW  geregeld met 
behulp van een RDW-certificaat waardoor u de mogelijkheid heeft gekregen om rijbewijzen af te 
geven. 
 
Binnenkort loopt de geldigheidsduur van 2 jaar af en zult u zelf het certificaat moeten verlengen via 
https://pki-diensten.rdw.nl. U heeft daarvoor de gebruikerscode en de pincode nodig die uw gemeente 
destijds per brief heeft ontvangen en toegang geeft tot de RDW-certificaat beheeromgeving. Uw 
gemeente heeft hiervoor voor de procedure voor vernieuwing een brief gekregen van de RDW 
(kenmerk brief certificaat). Meer informatie vindt u in deze brief, in de bijbehorende ‘Handleiding 
Certificaatbeheer’. De informatie is tevens te vinden op de site http://nrd.rdw.nl. 
 

Taken bevoegdheden RWN overgeheveld van Minister V & I naar Minister van Justitie 

Met de benoeming van de Minister van Justitie per 22 februari 2007 (KB van 22 februari 2007, nr. 
07.000658, Stcrt. 2007, 41) zijn de taken en bevoegdheden, voortvloeiend uit de Rijkswet op het 
Nederlanderschap (RWN) en de daarbij behorende lagere regelgeving, die vóór die datum werden 
uitgeoefend door de Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering daarvoor 
bekend als Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, overgegaan naar de Minister van Justitie. 

Genoemd Koninklijk Besluit, vastgesteld op grond van artikel 43 van de Grondwet, vormt de basis 
voor de bevoegdheden van de Minister van Justitie. 

Beschikkingen en brieven in de naturalisatieprocedure moeten in het vervolg dan ook worden 
ondertekend namens de Minister van Justitie. Binnenkort zal hierover een TBN verschijnen.   

 
Nieuwe werkwijze bij IND voor registratie van opties 
 
Op grond van artikel 22 van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) houdt de Minister van 
Justitie een openbaar register bij van onder andere de verklaringen ter verkrijging van het 
Nederlanderschap en de bevestigingen als bedoeld in het tweede lid van artikel 6 en in artikel 28 
RWN. In de praktijk voert de unit Nationaliteit en Naturalisatie in Rijswijk deze taak uit.  
 
Op 26 februari jl. is de unit Nationaliteit en Naturalisatie gestart met een nieuwe werkwijze ten aanzien 
van de registratie van de optieprocedures. De optieprocedures die door gemeenten ter registratie 
worden aangeboden, maar die niet compleet zijn, worden door de unit Nationaliteit en Naturalisatie 
met een begeleidend schrijven retour gezonden. In dit schrijven worden de gemeenten verzocht om 
aanvulling en toezending van de nog ontbrekende documenten.  
 
 
DISCS-bulletin 
 
Hierbij ontvangt u als bijlage het DISCS-bulletin van februari 2007. 



Overseas Citizenship of India 
 
Met ingang van december 2005 bestaat er de mogelijkheid voor 16 nader bepaalde nationaliteiten 
(waaronder de Nederlandse) om het Overseas Citizenship of India(OCoI) te verkrijgen. Men moet dan 
van Indiase afkomst zijn en zelf in 1947 in aanmerking hebben kunnen komen voor de Indiase 
nationaliteit of een ouder moet in 1947 in aanmerking hebben kunnen komen voor die nationaliteit. Het 
is ook beschikbaar voor degene die zelf in het bezit is geweest van de Indiase nationaliteit.  
Voor het verkrijgen van het OCoI geldt als voorwaarde dat betrokkene tenminste één andere 
nationaliteit moet hebben.  
 
Met het OCoI verkrijgt betrokkene een toegangsvisum voor India voor onbepaalde tijd, toelating in 
India voor onbepaalde tijd, gelijke economische rechten als een Indiër en vereenvoudigde 
naturalisatievoorwaarden.  
 
Volgens zowel de Indiase autoriteiten als de IND is onder de huidige omstandigheden het OCoI niet te 
beschouwen als een nationaliteit.  
Het aanvragen of verkrijgen ervan valt daarom niet onder art. 15 lid 1 aanhef en onder a RWN. 
Vrijwillige verkrijging van het OCoI leidt dus niet tot verlies van het Nederlanderschap.  
 
De IND wil bij het bovenstaande nog wel uitdrukkelijk aantekenen dat op het moment dat aan het 
OCoI meer rechten en/of plichten zouden worden toegekend door de Indiase overheid nader moet 
worden bezien of het nu ingenomen standpunt ongewijzigd kan blijven. 
 
Bron: Brief van de IND van 31 januari 2007 aan het adviesbureau van de NVVB en de brief van de 
IND aan het Ministerie van Buitenlandse zaken van 21 augustus 2006. 
 
 


