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Hoofdstuk 1 Inleiding 

 

 

§ 1.1 Aanleiding: toegenomen dreiging internationaal jihadistisch geïnspireerd terrorisme 

 

De toegenomen dreiging van het mondiaal jihadisme
1
 en de opkomst van organisaties zoals Islamitische 

Staat (IS)
2
 en Jabhat al-Nusra (JaN)

3
 domineren het nieuws. Dagelijks verschijnen nieuwsberichten over 

de strijd in Syrië en Irak, en de stroom vluchtelingen die daardoor wordt veroorzaakt. Ook worden er 

regelmatig door genoemde organisaties opgeëiste aanslagen gepleegd waarbij grote aantallen slachtoffers 

vallen. Deze aanslagen worden gepleegd in zowel het Midden-Oosten als in het Westen. Voorbeelden van 

aanslagen in het Midden-Oosten zijn de aanslag van 26 juni 2015 bij een hotel in Tunesië waarbij 39 

toeristen werden doodgeschoten, en de aanslagen van 12 november 2015 in Beiroet waarbij 43 mensen 

om het leven kwamen. Ook het Westen, en vooral Europa, is recentelijk getroffen door aanslagen die zijn 

opgeëist door terroristische organisaties. Voorbeelden hiervan zijn de aanslag op het Joods Museum in 

Brussel van mei 2014, de aanslagen op de uitgever van het satirische weekblad Charlie Hebdo in Parijs 

van januari 2015 en de aanslag op een synagoge in Kopenhagen van februari 2015. Meest recentelijk zijn 

de aanslagen in (wederom) Parijs op onder andere de concertzaal Bataclan en het voetbalstadion Stade de 

France van 13 november 2015. Bij laatstgenoemde aanslagen zijn 130 mensen om het leven gekomen.  

 

Nederland is tot op heden
4
 een dergelijke terroristische aanslag bespaard gebleven. Het dreigingsniveau 

staat al langere tijd op het een na hoogste niveau: ‘substantieel’.
5
 Dat wil zeggen dat er aanslagen 

plaatsvinden in andere, met Nederland vergelijkbare landen en dat Nederland wordt genoemd in 

                                                           
1
 Jihad: “een islamitische term, in de islamitische traditie meestal uitgelegd als ‘een inspanning voor een 

verdienstelijk doel’. Het heeft in eerste aanleg een ethische betekenis: de mens heeft de goddelijke opdracht zich in 

te spannen tegen het kwaad in zichzelf. Een tweede betekenis is het zich inspannen in het belang van de islam en de 

geloofsgemeenschap. Een derde betekenis is die van een gewapende strijd” (Actieprogramma Integrale Aanpak 

Jihadisme 2014, p. 31). 
2
 De jihadistische organisatie die delen van Syrië en Irak beheerst. De doelstelling van de organisatie is het oprichten 

van een islamitische staat in Irak en de Levant waar de sharia leidend zal zijn, het verdedigen van het kalifaat in Irak 

en de Levant, en het beëindigen van de Amerikaanse aanwezigheid in Irak en de macht van de sjiitische 

organisaties. Deze organisatie wordt ook wel aangeduid als ‘Islamitische Staat in Irak en Sham’ (ISIS) of 

‘Islamitische Staat in Irak en de Levant’ (ISIL) (NCTV, Kennisbank terrorisme, 

kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/islamitische-staat-in-irak-en-al-sham-isis). 
3
 Een jihadistische organisatie die als doel heeft het Assad regime in Syrië ten val te brengen en te vervangen door 

een soennitische staat. De activiteiten van JaN vinden voornamelijk plaats in Syrië. De groep heeft echter ook een 

aanslag opgeëist in Beirut, de hoofdstad van Libanon, en bases van Hezbollah aan de grens met Syrië aangevallen 

(NCTV, Kennisbank terrorisme, kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/jabhat-al-nusra). 
4
 Deze scriptie is inhoudelijk afgerond op 3 januari 2016. 

5
 Kamerstukken II 2014/15, 29754, 319, p. 3 (Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 (DTN 40), 

november 2015). 

https://kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/islamitische-staat-in-irak-en-al-sham-isis
https://kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/jabhat-al-nusra
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verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken.
6
 De kans dat er in Nederland een aanslag 

wordt gepleegd wordt volgens dit dreigingsniveau reëel geacht.
7
  

 

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gaat uit van de aanwezigheid in Nederland van 

enkele honderden jihadisten en enkele duizenden sympathisanten.
8
 Sinds het uitroepen van het kalifaat 

door IS in juni 2014, is er sprake van een sterke aantrekkingskracht vanuit het kalifaat op jihadisten in 

Nederland.
9
 Daadwerkelijk uitgereisd naar Syrië en Irak zijn tot 1 november 2015 in totaal ongeveer 220 

Nederlandse – of een sterke band met Nederland hebbende – jihadisten.
10

 Hiervan zijn er waarschijnlijk 

42 omgekomen, en 40 teruggekeerd naar Nederland.
11

 Het aantal Nederlandse jihadisten aanwezig in 

Syrië en Irak bedraagt ongeveer 140.
12

 Een specifieke dreiging wordt gevormd door eventueel 

terugkerende strijders. Deze personen hebben bijvoorbeeld geleerd explosieven te maken en kunnen 

dergelijke vaardigheden toepassen bij het plegen van aanslagen in Nederland.
13

  

 

In de strijd tegen het gewelddadige jihadisme is het kabinet in augustus 2014 met het ‘Actieprogramma 

Integrale Aanpak Jihadisme’ gekomen.
14

 Het doel van dit programma is drieledig: het beschermen van de 

democratie en rechtsstaat, het bestrijden en verzwakken van de jihadistische beweging in Nederland, en 

het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering.
15

 Een van de 38 aangekondigde maatregelen in 

dit actieprogramma houdt in dat onderkende uitreizigers die zich aansluiten bij een terroristische 

strijdgroepering het Nederlanderschap moeten kunnen verliezen.
16

 Op 7 december 2015 heeft de regering 

een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat hiertoe strekt. Het betreft een voorstel tot ‘wijziging 

van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het 

belang van de nationale veiligheid’ (hierna: ‘wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten’ of 

kortweg ‘wetsvoorstel’).
17

 Het wetsvoorstel strekt ertoe intrekking van het Nederlanderschap mogelijk te 

maken wegens deelname aan een terroristische organisatie zonder dat daarvoor een voorafgaande 

                                                           
6
 NCTV, Opbouw 4 dreigingsniveaus, https://www.nctv.nl/onderwerpen/tb/dtn/opbouw/. 

7
 NCTV, Opbouw 4 dreigingsniveaus, https://www.nctv.nl/onderwerpen/tb/dtn/opbouw/. 

8
 AIVD, Jaarverslag 2014 2015, p. 18. 

9
 AIVD, Jaarverslag 2014 2015, p. 16. 

10
 Kamerstukken II 2014/15, 29754, 319, p. 3 (hierna: ‘Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 (DTN 

40), november 2015’). 
11

 Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 (DTN 40), november 2015, p. 3. 
12

 Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 (DTN 40), november 2015, p. 3. 
13

 AIVD, Jaarverslag 2014 2015, p. 15. 
14

 Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme 2014.  
15

 Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme 2014, p. 2.  
16

 Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme 2014, p. 6. 
17

 Voorstel van Rijkswet, ‘Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het 

Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid’, Kamerstukken II 2015/16, 34 356 (R2064), 2 (hierna: 

‘Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten’). Het wetsvoorstel is niet als bijlage opgenomen; de inhoud 

ervan wordt uitgebreid weergegeven in hoofdstuk 2. 

https://www.nctv.nl/onderwerpen/tb/dtn/opbouw/
https://www.nctv.nl/onderwerpen/tb/dtn/opbouw/
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strafrechtelijke veroordeling vereist is. Het doel van de intrekking is volgens de memorie van toelichting
18

 

namelijk de betrokkene uit te sluiten van het Nederlanderschap met alle rechten en verplichtingen, 

waaronder het recht op toegang tot Nederlands grondgebied.
19

 Dit recentelijk ingediende wetsvoorstel 

wordt in deze scriptie getoetst aan enkele internationale mensenrechten. Toetsing vindt plaats aan het 

recht op een nationaliteit, de discriminatieverboden, en het recht op doeltreffende rechtsbescherming. 

 

 

§ 1.2 Onderzoeksvraag, deelvragen en plan van behandeling 

 

Onderzoeksvraag 

De zojuist geschetste problematiek, en de reactie daarop van de regering in de vorm van het wetsvoorstel 

intrekken Nederlanderschap jihadisten, zijn aanleiding voor de volgende onderzoeksvraag:  

 

“In hoeverre is het ‘wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten’ verenigbaar met het 

internationale recht op een nationaliteit, de internationale discriminatieverboden, en het internationale 

recht op doeltreffende rechtsbescherming?” 

 

In deze scriptie wordt het wetsvoorstel dus getoetst aan de genoemde internationale mensenrechten, die 

voor Nederland gelden. Veel mensenrechten ( in Nederland) hebben zowel een nationale als een 

internationale grondslag. Het onderzoek beperkt zich tot de toetsing aan internationale mensenrechten, 

meer bepaald de voor Nederland geldende internationale rechtsbronnen die ontstaan zijn in het kader van 

de Verenigde Naties (VN), de Raad van Europa (RvE) en de Europese Unie (EU). De nationale 

mensenrechten uit de Nederlandse Grondwet worden dus niet in het toetsingskader betrokken. Hoewel de 

VN, RvE en EU als instituten sterk van elkaar verschillen, is er een zekere overlap zichtbaar in de 

mensenrechtelijke bronnen die zij hebben voortgebracht. Zo gelden er in het kader van elk van de 

genoemde organisaties normen op het gebied van nationaliteit, non-discriminatie, en doeltreffende 

rechtsbescherming. De toetsing aan elk van deze rechten zal geen tastbare driedeling per organisatie 

kennen. De toetsing geschiedt aan de hand van een geïntegreerde behandeling met een accent op de 

organisatie die over het betreffende mensenrecht de meest bruikbare bronnen heeft ontwikkeld 

(verdragen, richtlijnen, jurisprudentie etc.).  

 

Een andere afbakening in deze scriptie heeft te maken met het feit dat het wetsvoorstel een Rijkswet 

wijzigt. De Rijkswet geldt, naast Nederland, voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In deze scriptie wordt 

getoetst vanuit de regelingen die gelden voor Nederland, en in het bijzonder Europees Nederland. Zo zal 

er bij de toetsing aan het recht op doeltreffende rechtsbescherming gekeken worden naar de Algemene 

                                                           
18

 Kamerstukken II 2015/16, 34 356 (R2064), 3, p. 2 (hierna: ‘MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap 

jihadisten’). 
19

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 7. 
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wet bestuursrecht (Awb). Regelingen die gelden voor de Caribische landen van het Koninkrijk, zoals een 

Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar), worden dus buiten beschouwing gelaten. 

 

Het is hier verder van belang om op te merken dat het intrekken van een nationaliteit niet samenvalt met 

het vorderen of vervallen verklaren van een paspoort.
20

 Degene van wie het paspoort wordt afgepakt 

verliest daarmee namelijk niet de nationaliteit. Omgekeerd geldt echter wel dat het paspoort van de 

persoon van wie het Nederlanderschap wordt ingetrokken, van rechtswege komt te vervallen.
21

 Het 

hebben van een paspoort en het hebben van een nationaliteit zijn twee aparte kwesties, die in aparte 

wetten worden geregeld. Het Nederlanderschap is geregeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap 

(RWN), terwijl de regeling over paspoorten is vastgelegd in de Paspoortwet. Vanuit mensenrechtelijk 

perspectief kan gezegd worden dat het paspoort gekoppeld is aan de bewegingsvrijheid, en de nationaliteit 

verbonden is met ‘het recht om rechten te hebben’.
22

 In deze scriptie wordt de kwestie van het vorderen of 

vervallen verklaren van een paspoort buiten beschouwing gelaten.  

 

Deelvragen 

De deelvragen zijn logischerwijs gekoppeld aan de drie mensenrechten waaraan het wetsvoorstel getoetst 

wordt. De deelvragen luiden als volgt: 

 

 in hoeverre is het ‘wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten’ verenigbaar met het 

internationale recht op een nationaliteit?; 

 

 in hoeverre is het ‘wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten’ verenigbaar met de 

internationale discriminatieverboden?; en, 

 

 in hoeverre is het ‘wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten’ verenigbaar met het 

internationale recht op doeltreffende rechtsbescherming? 

 

Plan van behandeling 

Voorafgaand aan de beantwoording van de deelvragen bespreekt hoofdstuk 2 het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten inhoudelijk. Hierbij wordt aandacht besteed aan de huidige regeling voor 

verlies van het Nederlanderschap, de nieuwe verliesbepaling die het wetsvoorstel introduceert, en de 

bijzondere rechtsbescherming die het wetsvoorstel daartegen in het leven roept. Na de toetsing van het 

wetsvoorstel aan het recht op een nationaliteit in hoofdstuk 3, de discriminatieverboden in hoofdstuk 4, en 

het recht op doeltreffende rechtsbescherming in hoofdstuk 5, wordt er ten slotte een antwoord gegeven op 

de onderzoeksvraag in hoofdstuk 6. Dat hoofdstuk bevat tevens een samenvatting. 

                                                           
20

 Zie over de ‘paspoortmaatregel’: Staring, De Wit & Nummerdor, NJCM 2014, p. 699-710.  
21

 Artikel 47 lid 1, onderdeel a, Paspoortwet. 
22

 De Lange, Newsletter School of Human Rights Research 2014, p. 1.  
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Hoofdstuk 2 Het wetsvoorstel inhoudelijk 

 

 

§ 2.1 Inleidende opmerkingen 

 

In dit hoofdstuk wordt de inhoud van het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten uiteengezet. 

Alvorens getoetst wordt aan enkele internationale mensenrechten dient immers helder te zijn wat het 

wetsvoorstel inhoudt. Het wetsvoorstel betreft een wijzing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 

(RWN). Met deze wijziging wordt onder andere
23

 een grond voor de intrekking van het Nederlanderschap 

toegevoegd aan de RWN. Tevens wordt er bijzondere rechtsbescherming in de RWN opgenomen, die 

slechts van toepassing zal zijn op een besluit dat genomen is op grond van deze nieuwe intrekkingsgrond. 

In dit hoofdstuk wordt zowel de intrekkingsgrond (paragraaf 2.3) als de bijzondere rechtsbescherming 

(paragraaf 2.4) onder de loep genomen. Voor een goed begrip van wat het wetsvoorstel precies wil 

wijzigen wordt eerst de huidige wettelijke regeling voor het Nederlanderschap, en het verlies ervan, 

geschetst (paragraaf 2.2).
24

 

 

 

§ 2.2 Schets huidige regeling Nederlanderschap 

 

§ 2.2.1 Nederlands nationaliteitsrecht: algemeen 

Artikel 3 lid 1 aanhef en onder c Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat de constitutionele basis 

voor het Nederlandse nationaliteitsrecht is, bepaalt dat het Nederlanderschap een aangelegenheid van het 

Koninkrijk is.
25

 Vervolgens bepaalt artikel 2 lid 1 Grondwet dat “de wet regelt wie Nederlander is”. Het 

Nederlanderschap moet volgens de grondwet dus geregeld worden door een Rijkswet. Deze wet is de 

RWN. In deze wet zijn de verwervings- en verliesgronden van de Nederlandse nationaliteit geregeld. Ter 

herhaling zij opgemerkt dat het verliezen van een nationaliteit moet worden onderscheiden van het 

verliezen van een paspoort.
26

 Een persoon van wie het paspoort wordt afgepakt verliest daarmee niet de 

nationaliteit.  

 

De gronden voor verlies van het Nederlanderschap staan limitatief opgesomd in hoofdstuk 5 van de 

RWN. Deze gronden kunnen ten eerste verdeeld worden tussen verliesgronden die van rechtswege het 

                                                           
23

 Het wetsvoorstel wijzigt de RWN ook op andere punten, maar die blijven in deze scriptie buiten beschouwing. 

Een noemenswaardige wijziging is bijvoorbeeld dat de intrekking van het Nederlanderschap wegens vreemde 

militaire dienst niet langer meer van rechtswege geschiedt, maar een intrekkingsbesluit van de minister vereist. 
24

 Zie voor een uitgebreide behandeling van deze materie, waarvoor in deze scriptie geen plaats is, bijvoorbeeld De 

Groot & Tratnik, Nederlands nationaliteitsrecht 2010. 
25

 De Groot, GS Personen- en Familierecht, regeling RWN, aant. 56. 
26

 Zie over de ‘paspoortmaatregel’: Staring, De Wit & Nummerdor, NJCM 2014, p. 699-710. 
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Nederlanderschap verloren laten gaan,
27

 en verliesgronden die de minister de mogelijkheid geven het 

Nederlanderschap in te trekken door middel van een intrekkingsbesluit.
28

Een tweede verdeling kan 

gemaakt worden tussen verliesgronden die gelden voor alleen meerderjarigen,
29

 alleen minderjarigen,
30

 of 

zowel meerder- als minderjarigen
31

. Een meerderjarige in de zin van de RWN is een persoon die de 

leeftijd van 18 jaren heeft bereikt of voordien in het huwelijk is getreden.
32

 

 

§ 2.2.2 Enkele relevante verliesgronden 

Het verliezen van de nationaliteit kan zeer grote gevolgen hebben voor de betrokkene. Om deze reden is 

het verlies van het Nederlanderschap slechts in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk. Hierna worden 

enkele relevante
33

 verliesgronden besproken. Op die manier ontstaat ook een beeld van de huidige 

mogelijkheden voor de minister met betrekking tot nationaalrechtelijke maatregelen tegen uitreizende 

jihadisten. Voor alle verliesgronden geldt dat ze, vanwege de rechtszekerheid, restrictief moeten worden 

uitgelegd.
34

 

 

Valse verklaring of bedrog; familierechtelijke betrekking vervallen 

Voor zowel minder- als meerderjarigen geldt dat het Nederlanderschap kan worden ingetrokken indien de 

verkrijging of verlening daarvan berust op een door de betrokken persoon gegeven valse verklaring of 

bedrog, dan wel op het verzwijgen van enig relevant feit.
35

 Het Nederlanderschap van een minderjarige 

kan voorts verloren gaan wanneer de familierechtelijke betrekking, waaraan het Nederlanderschap werd 

ontleend, komt te vervallen.
36

  

 

Strafrechtelijke veroordeling bepaalde delicten 

Sinds 1 oktober 2010
37

 heeft de minister de mogelijkheid om het Nederlanderschap in te trekken van een 

persoon die strafrechtelijk is veroordeeld voor een bepaald delict.
38

 Het gaat hierbij om misdrijven die 

betrekking hebben op aanslagen tegen (bevriende) staatshoofden, landverraad, terroristische misdrijven en 

het werven voor een vreemde krijgsdienst of gewapende strijd.
39

 Deze intrekkingsgrond in artikel 14 lid 2 

                                                           
27

 Art. 15-16A RWN. 
28

 Art. 14 RWN.  
29

 Art. 15 en 15A RWN. 
30

 Art. 14 lid 4, 16 en 16A RWN. 
31

 Art. 14 lid 1 en lid 2 RWN. 
32

 Art. 1 lid 1 aanhef onder b RWN. Deze definitie komt sinds 1 januari 1988 overeen met de definitie van artikel 

1:233 van het Burgerlijk Wetboek. 
33

 Buiten beschouwing wordt bijvoorbeeld gelaten het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit, of het 

vrijwillig afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. 
34

 HR 27 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2151, NJ 1997/624 m.nt. Jessurun d’Oliveira. 
35

 Art. 14 lid 1 RWN. 
36

 Art.14 lid 4 RWN.  
37

 Zie rijkswet van 17 juni 2010, Stb. 242.  
38

 De Groot, GS Personen- en Familierecht, hoofdstuk 5 RWN, aant. 1. 
39

 Art. 14 lid 2 RWN. 
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RWN wordt momenteel gebruikt in de strijd tegen jihadisten.
40

 Er is inmiddels een wetsvoorstel 

aangenomen door de Tweede Kamer waarmee de lijst delicten wordt aangevuld.
41

 Dit thans bij de Eerste 

Kamer aanhangige wetsvoorstel maakt het mogelijk om het Nederlanderschap in te trekken bij 

veroordeling wegens hulp bij de voorbereiding van een terroristisch misdrijf (artikel 134a Wetboek van 

Strafrecht).
42

 Deze wijziging ziet – in tegenstelling tot het wetsvoorstel dat in deze scriptie centraal staat – 

op een repressieve maatregel; het intrekken van de nationaliteit na een onherroepelijke strafrechtelijke 

veroordeling. Hiermee verschillen de wetsvoorstellen in doelstelling, aldus de minister in de memorie van 

toelichting bij het recentere wetsvoorstel.
43

 

 

Vrijwillig in vreemde krijgsdienst 

De laatste verliesgrond die hier wordt genoemd is die van artikel 15 lid 1 aanhef en onder e RWN. Deze 

bepaling houdt in dat het Nederlanderschap voor een meerderjarige van rechtswege verloren gaat indien 

hij zich vrijwillig in vreemde krijgsdienst begeeft van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen 

tegen het Koninkrijk dan wel tegen een bondgenootschap
44

 waarvan het Koninkrijk lid is. Het gevolg van 

het feit dat de bepaling spreekt van een ‘staat’ is dat het strijden voor een paramilitaire organisatie, 

guerrillagroep, of revolutionair leger, geen verlies van het Nederlanderschap bewerkstelligt.
45

 Het is zeer 

de vraag of IS door Nederland als ‘staat’ wordt erkend. Daartoe is trouwens geen officiële erkenning 

nodig, maar slechts de conclusie dat de vreemde entiteit als staat functioneert.
46

 Deze bepaling wordt in 

het wetsvoorstel overigens overgeheveld naar artikel 14 RWN, waarmee het verlies van het 

Nederlanderschap niet meer van rechtswege geschiedt, maar een intrekkingsbesluit vereist. 

 

Uit het hiervoor geschetste pallet van verliesgronden blijkt dat de minister al over een middel beschikt 

waarmee het Nederlanderschap van de uitgereisde jihadist kan worden ingetrokken; het intrekken van het 

Nederlanderschap van een persoon die is veroordeeld voor een bepaald delict, waaronder landverraad, 

terroristische misdrijven en het werven voor een vreemde krijgsdienst of gewapende strijd. 

 

§ 2.2.3 Staatloosheid 

Een belangrijk uitgangspunt in het internationale (nationaliteits)recht is dat verlies van de nationaliteit in 

beginsel niet tot staatloosheid mag leiden.
47

 De RWN volgt dit principe en bepaalt bijvoorbeeld in artikel 

                                                           
40

 De Groot & Vonk, TvRRB 2015, p. 36. 
41

 Kamerbrief ‘Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’, 29 juni 2015, Bijlage 1: Derde 

voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, p. 2. 
42

 Kamerstukken II 2014/15, 34 016 (R2036), nrs. 1-6.  
43

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 2. 
44

 Lees: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). 
45

 De Groot & Vonk, TvRRB 2015, p. 36-37. 
46

 De Groot & Vonk, TvRRB 2015, p. 37, voetnoot 6, waarin verder wordt verwezen naar HR 7 februari 1986, 

ECLI:NL:HR:1986:AG5187, NJ 1987/148, m.nt. G.-R. de Groot.  
47

 De Groot & Tratnik, Nederlands nationaliteitsrecht 2010, p. 117. Zie art. 7 lid 3 Europees Verdrag inzake 

Nationaliteit en art. 8 lid 1 en 2 Verdrag tot beperking der staatsloosheid.  
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14 lid 6: “met uitzondering van het geval, bedoeld in het eerste lid, heeft geen verlies van het 

Nederlanderschap plaats indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.” Die uitzondering bedoeld in 

het eerste lid is het geval waarin een persoon de nationaliteit verliest vanwege kort gezegd een valse 

verklaring of bedrog.  

 

 

§ 2.3 Wetsvoorstel: intrekking Nederlanderschap wegens jihadistische activiteiten 

 

§ 2.3.1 Artikel 14 lid 4: de voorgestelde intrekkingsbepaling 

Zoals gezegd wijzigt het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten de RWN. Onder 

vernummering van de leden van artikel 14 RWN, die enkele gronden voor intrekking van het 

Nederlanderschap bevatten, wordt een nieuw lid 4 ingevoegd. De bepaling die wordt ingevoegd strekt 

ertoe intrekking van het Nederlanderschap mogelijk te maken wegens deelname aan een terroristische 

organisatie zonder dat daarvoor een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling vereist is.
48

 De in te 

voeren bepaling luidt als volgt: 

 

“4. Onze Minister kan in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap intrekken van een 

persoon die zich buiten het Koninkrijk bevindt, indien uit zijn gedragingen blijkt dat hij zich heeft aangesloten 

bij een organisatie die door Onze Minister, in overeenstemming met het gevoelen van de Rijksministerraad, is 

geplaatst op een lijst van organisaties die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en 

een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.”
49

 

 

Een aantal voorwaarden kan uit deze bepaling worden onderscheiden. Ten eerste moet het gaan om een 

persoon die zich buiten het Koninkrijk bevindt. Ten tweede moet uit zijn gedragingen blijken dat hij zich 

heeft aangesloten bij een organisatie die door de minister is geplaatst op een lijst van organisaties die 

deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor de 

nationale veiligheid. Op die lijst wordt hierna (paragraaf 2.3.2) nader ingegaan. Met ‘Onze Minister’ 

wordt, conform de huidige RWN, bedoeld de minister van Veiligheid en Justitie.
50

 Het begrip ‘aansluiten’ 

behelst volgens de memorie van toelichting twee (cumulatieve) elementen.
51

 In de eerste plaats moet op 

grond van gedragingen van betrokkene kunnen worden vastgesteld dat boven redelijke twijfel verheven is 

dat de betrokkene de door de terroristische organisatie nagestreefde doelen onderschrijft en de intentie 

heeft om zich aan te sluiten bij de organisatie. In de tweede plaats moet de betrokkene feitelijke 

handelingen verrichten voor of ten behoeve van de terroristische organisatie. Daarmee is aansluiting een 

sterk feitelijk begrip, dat moet blijken uit de omstandigheden van het geval.
52

 De bepaling vereist – 

                                                           
48

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 1. 
49

 Art. 14 lid 4 Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
50

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 6. 
51

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 6. 
52

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 6. 



HET INTREKKEN VAN HET NEDERLANDERSCHAP WEGENS JIHADISTISCHE ACTIVITEITEN IN MENSENRECHTELIJK PERSPECTIEF, 2016

 ___________________________________________________ 

 

13 

 

conform de bedoeling van de minister – géén voorafgaande strafrechtelijke veroordeling van de 

betrokkene. 

 

Andere voorwaarden voor de toepassing van de intrekkingsgrond vloeien voort uit het bestaande 

raamwerk van de RWN, en in het bijzonder uit artikel 14 van die wet. Ten eerste geldt deze nieuwe 

intrekkingsgrond voor zowel minder- als meerderjarigen, aangezien er wordt gesproken van ‘een 

persoon’, en artikel 14 RWN geen verdere afbakening kent over minder- dan wel meerderjarigen zoals 

artikel 15 RWN dat wel kent.
53

 Ten tweede zal de intrekkingsgrond slechts kunnen worden toegepast op 

personen die meer dan één nationaliteit bezitten. Artikel 14 lid 6 RWN bepaalt namelijk dat geen verlies 

van het Nederlanderschap geschiedt indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn. Van personen met 

een enkele nationaliteit, de Nederlandse in dit geval, kan de nationaliteit op grond van deze bepaling dus 

niet worden ingetrokken. 

 

§ 2.3.2 De lijst: terroristische organisaties die een bedreiging vormen voor Nederland 

De hiervoor geciteerde intrekkingsbepaling noemt “een lijst van organisaties die deelnemen aan een 

nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.” 

Voorwaarde voor intrekking van de nationaliteit van betrokkene is namelijk dat betrokkene zich heeft 

aangesloten bij een organisatie die op die lijst is geplaatst. Hoewel de bepaling niet expliciet spreekt van 

een ‘terroristische’ organisatie, blijkt uit de memorie van toelichting
54

 en het Actieprogramma Integrale 

Aanpak Jihadisme 
55

 dat de verliesgrond bedoeld is voor personen die zich aansluiten bij een 

terroristische organisatie. Er wordt in de memorie van toelichting zelfs gesproken van ‘jihadistische 

organisaties’ en ‘jihadistische terroristische organisaties’.
56

 Ook het dreigingsbeeld en de noodzaak van 

het wetsvoorstel zoals beschreven in de memorie van toelichting worden volledig geplaatst in de sleutel 

van het (mondiale) jihadisme.
57

 Men mag er dus wel vanuit gaan dat de intrekkingsbepaling is bedoeld 

voor, en zal worden toegepast op, uitgereisde jihadisten die zich hebben aangesloten bij een terroristische 

organisatie die op de lijst is geplaatst. 

 

Op de lijst komen terroristische organisaties die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. 

Daarvoor zal geput worden uit de nationale en internationale sanctielijsten, waarop veel terroristische 

organisaties staan.
58

 Niet al deze organisaties zullen echter op de lijst van de minister terechtkomen; het 

gaat slechts om die organisaties die tevens een bedreiging vormen voor de Nederlandse rechtsorde. Als 

                                                           
53

 Art. 15 lid 1 RWN: “Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren: […].” 
54

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 1-6. 
55

 Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme 2014, p. 6. 
56

 Zie respectievelijk MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 3 en 6. 
57

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 1-6. 
58

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 5. 
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voorbeelden van terroristische organisaties die geen bedreiging vormen voor Nederland worden genoemd 

de FARC
59

, de PKK
60

 en de Tamil Tijgers
61

.
62

 

 

De lijst zal worden vastgesteld in overeenstemming met het gevoelen van de Rijksministerraad.
63

 Na 

vaststelling – of wijziging – wordt de lijst toegezonden aan de Tweede Kamer, aan de Staten van Aruba, 

aan die van Curaçao en aan die van Sint Maarten, en wordt de lijst gepubliceerd in de Staatscourant, in 

het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint 

Maarten.
64

 Verder vermeldt de memorie van toelichting nog dat het opnemen van een organisatie op de 

lijst geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), omdat er geen rechtsgevolg aan 

verbonden is.
65

 Er zal dan ook geen beroep openstaan tegen de opname van een organisatie op de lijst. 

 

§ 2.3.3 De te maken belangenafweging 

Bij de intrekking van het Nederlanderschap zal een belangenafweging plaatsvinden.
66

 De minister zal 

enerzijds de belangen van de staat en anderzijds de belangen van de betrokkene moeten wegen. Bij de 

belangen van de staat kan gedacht worden aan de opportuniteit van de intrekking in het licht van 

eventuele belangen van opsporing, vervolging en berechting alsmede het belang van het verzamelen van 

kostbare inlichtingen.
67

 Bij de belangen van de betrokkene kan men bijvoorbeeld denken aan de leeftijd 

van de persoon; minderjarigheid kan namelijk meewegen in de belangenafweging.
68

 Ter zake van deze 

afweging bevat het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten een bepaling die een 

regelgevende bevoegdheid delegeert aan de rijksministerraad. De delegatiebepaling luidt: 

 

“10. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld omtrent de elementen 

die betrokken worden bij de belangenafweging inzake een beslissing omtrent intrekking van het 

Nederlanderschap op grond van het eerste, tweede, derde of vierde lid.”
69

 

                                                           
59

 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia), een organisatie die 

een marxistische staat in Colombia wil stichten (NCTV, Kennisbank terrorisme, 

https://kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-farc ). 
60

 Partiya Karkarên Kurdistan (Koerdische Arbeiderspartij), een Koerdische militante organisatie die vooral in 

Turkije en Irak actief is (NCTV, Kennisbank terrorisme, kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/partiya-karkeren-

kurdistan-pkk). 
61

 Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), een militante organisatie met als doel het creëren van een eigen 

onafhankelijke Tamil-staat in het noorden en oosten van Sri Lanka (NCTV, Kennisbank terrorisme, 

kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/liberation-tigers-of-tamil-eelam-ltte). 
62

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 5. 
63

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 5. 
64

 Art. 14 lid 9 Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
65

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 5-6. 
66

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 8. 
67

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 8. 
68

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 9. 
69

 Art. 14 lid 10 Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 

https://kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-farc
https://kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/partiya-karkeren-kurdistan-pkk
https://kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/partiya-karkeren-kurdistan-pkk
https://kennisbankterrorisme.nctv.nl/organisatie/liberation-tigers-of-tamil-eelam-ltte
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Bij algemene maatregel van rijksbestuur (AMvRB) worden dus nadere regels gesteld over de te maken 

belangenafweging bij het intrekken van het Nederlanderschap op grond van onder andere het vierde lid. 

‘Het vierde lid’ betreft de intrekkingsbepaling op grond waarvan het Nederlanderschap kan worden 

ingetrokken wegens jihadistische activiteiten. Die nadere regels zullen er komen, nu de bepaling spreekt 

van ‘worden’ en niet van ‘kunnen […] worden’.  

 

§ 2.3.4 De ongewenstverklaring 

Uit de memorie van toelichting blijkt dat het intrekken van het Nederlanderschap op grond van de nieuwe 

verliesgrond gepaard zal gaan met het verklaren van die persoon tot ongewenst vreemdeling in de zin van 

artikel 67 lid 1 aanhef en onder c Vreemdelingenwet 2000.
70

 Het doel van de intrekking is namelijk de 

betrokkene uit te sluiten van het Nederlanderschap met alle rechten en verplichtingen, waaronder het 

recht op toegang tot Nederlands grondgebied.
71

 Noodzakelijk voor het bereiken van dat doel is de 

ongewenstverklaring, waarmee de legale terugkeer onmogelijk wordt gemaakt.
72

 Bemoeilijkt wordt 

verder de feitelijke terugkeer, doordat betrokkene, als zijnde ongewenst vreemdeling, zal worden 

gesignaleerd in verschillende systemen die worden gebruikt bij grenscontroles.
73

 Bij de 

ongewenstverklaring zal getoetst worden aan artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM), meer bepaald het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. De minister 

verwacht echter dat, gezien de ernst van de bedreiging van de nationale veiligheid, het (familie)belang 

van de betrokkene slechts in uitzonderingssituaties gewichtiger dan het staatsbelang zal uitvallen.
74

 Als op 

voorhand vaststaat dat ongewenstverklaring als vreemdeling niet mogelijk is, zal niet worden overgegaan 

tot intrekking van het Nederlanderschap. De intrekking is dan niet effectief, aldus de minister.
75

 

 

 

§ 2.4 Wetsvoorstel: bijzondere rechtsbescherming tegen intrekkingsbesluit 

 

§ 2.4.1 Bijzondere rechtsbescherming voor bijzonder ingrijpende maatregel 

Nu de voorgestelde intrekkingsgrond is geïntroduceerd, wordt in deze paragraaf de voorgestelde 

rechtsbescherming daartegen besproken. De intrekking van het Nederlanderschap is een besluit in de zin 

van de Awb. Daartegen staat dan ook rechtsbescherming conform de Awb open. De minister erkent 

echter het ingrijpende karakter van de maatregel tot intrekking van het Nederlanderschap en acht 

                                                           
70

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 7-8. Art. 67 lid 1 aanhef en onder c: “Tenzij afdeling 

3 van toepassing is, kan Onze Minister de vreemdeling ongewenst verklaren: indien hij een gevaar vormt voor de 

openbare orde of nationale veiligheid en geen rechtmatig verblijf heeft […].” 
71

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 7. 
72

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 7. 
73

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 8. 
74

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 8. 
75

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 7. 
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rechterlijke toetsing onontbeerlijk.
76

 Daarbij speelt ook een rol dat de betrokkene van wie het 

Nederlanderschap wordt ingetrokken, zich per definitie buiten het Koninkrijk bevindt, en ook geen 

toegang tot het Koninkrijk kan verkrijgen. In het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten is 

daarom een regeling met bijzondere rechtsbescherming opgenomen. Er wordt een nieuw hoofdstuk 

ingevoegd in de RWN, genaamd ‘Hoofdstuk 7A. Rechtsbescherming’. Dit hoofdstuk, dat uit drie 

artikelen bestaat (22A, 22B, 22C), is uitsluitend van toepassing op een besluit tot intrekking van het 

Nederlanderschap als bedoeld in het nieuwe artikel 14 lid 4; de intrekking wegens het aansluiten bij een 

jihadistische organisatie. Voorgesteld artikel 22A bevat enkele specifieke voorzieningen voor de 

betrokkene van wie het Nederlanderschap is ingetrokken op grond van de nieuwe intrekkingsgrond 

(paragraaf 2.4.2). Artikelen 22B en 22C voorzien in een regeling voor de toevoeging van een raadsman 

(paragraaf 2.4.3). 

 

§ 2.4.2 Artikel 22A: enkele specifieke voorzieningen 

Het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten voorziet met artikel 22A in enkele regelingen ten 

behoeve van de rechtsbescherming van betrokkene. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“1. Tegen een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap als bedoeld in artikel 14, vierde lid, staat 

rechtstreeks beroep open bij de rechtbank te ’s-Gravenhage of, indien degene die het betreft in Aruba, Curaçao, 

Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woonachtig was, bij het Gerecht van 

eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba.  

2. De termijn voor het indienen van een beroepsschrift bedraagt vier weken.  

3. Uiterlijk op de achtentwintigste dag na de bekendmaking van een besluit tot intrekking van het 

Nederlanderschap als bedoeld in artikel 14, vierde lid, stelt Onze Minister de rechtbank of het Gerecht van 

eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, 

Sint Eustatius en Saba hiervan in kennis, tenzij degene die het betreft voordien zelf beroep heeft ingesteld. 

Zodra de rechtbank onderscheidenlijk het Gerecht van eerste aanleg de kennisgeving heeft ontvangen, wordt 

degene die het betreft geacht beroep te hebben ingesteld tegen het besluit tot intrekking van het 

Nederlanderschap.  

4. Tegen de uitspraak van de rechtbank, bedoeld in het eerste lid, kan hoger beroep worden ingesteld bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg, 

bedoeld in het eerste lid, kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.  

5. Indien de ingevolge het eerste lid bevoegde rechtbank bij het beroep van oordeel is dat het besluit tot 

intrekking van het Nederlanderschap, bedoeld in artikel 14, vierde lid, in strijd is met de wet dan wel bij 

afweging van alle daarbij betrokken belangen in redelijkheid niet gerechtvaardigd is, verklaart zij het beroep 

gegrond.  

6. Er wordt door de griffier van de ingevolge het eerste lid bevoegde rechtbank, door de griffier van het Gerecht 

van eerste aanleg van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, door de griffier van het Gemeenschappelijk Hof 
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 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 11. 
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van Justitie en door de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen griffierecht 

geheven.  

7. Beroep tegen het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap, bedoeld in artikel 14, vierde lid, wordt 

geacht tevens beroep tegen het besluit tot ongewenstverklaring, bedoeld in artikel 67 van de Vreemdelingenwet 

2000, artikel 16d van de Wet toelating en uitzetting BES, dan wel overeenkomstige artikelen uit de wetgeving 

van de andere landen, te omvatten.” 

 

Uit dit artikel blijkt ten eerste dat er tegen een intrekkingsbesluit rechtstreeks beroep openstaat bij de 

rechtbank te ’s-Gravenhage.
77

 De bezwaarfase wordt dus overgeslagen. Ten tweede voorziet dit artikel in 

een ambtshalve in kennis stelling van de rechter door de minister, indien betrokkene zelf geen beroep 

heeft ingesteld.
78

 Zodra de rechtbank de kennisgeving heeft ontvangen, wordt degene die het betreft 

geacht beroep te hebben ingesteld.
79

 Het is namelijk heel goed voorstelbaar dat betrokkene, ondanks de 

bekendmaking van het intrekkingsbesluit in de Staatscourant,
80

 zelf niet op de hoogte raakt van het 

intrekkingsbesluit. Ten derde is bepaald dat de rechter het intrekkingsbesluit integraal toetst; hij is niet 

beperkt tot de gronden die in beroep worden aangevoerd.
81

 De rechter mag het beroep tegen het 

intrekkingsbesluit gegrond verklaren indien het bij afweging van alle daarbij betrokken belangen in 

redelijkheid niet gerechtvaardigd is.
82

 Ten vierde is voor het instellen van (hoger) beroep geen griffierecht 

verschuldigd.
83

 De betrokkene die zich buiten het Koninkrijk bevindt, en met wie in veel gevallen geen 

contact zal zijn, zal naar verwachting namelijk niet aan de verplichting tot betaling van het griffierecht 

kunnen voldoen.
84

 Als sluitstuk van de bijzondere rechtsbescherming is bepaald dat tegen de uitspraak 

van de rechtbank hoger beroep openstaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(ABRvS).
85

 

 

§ 2.4.3 Artikel 22B en 22C: regeling inzake toevoeging raadsman 

Het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten bevat een bijzondere regeling over de 

(ambtshalve) toevoeging van een raadsman. Het uitgangspunt blijft dat de betrokkene zelf een raadsman 

aanwijst.
86

 Het is echter goed denkbaar dat de betrokkene niet op de hoogte zal zijn van de intrekking van 

                                                           
77

 Art. 22A lid 1 Wetsvoorstel. 
78

 Art. 22A lid 3 Wetsvoorstel. Deze regeling is ontleend aan artikel 94 van de (Nederlandse) Vreemdelingenwet 

2000. 
79

 Art. 22A lid 3 Wetsvoorstel. 
80

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 9. 
81

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 12. 
82

 Art. 22A lid 5 Wetsvoorstel. 
83

 Art. 22A lid 6 Wetsvoorstel. 
84

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 13. 
85

 Art. 22A lid 4 Wetsvoorstel. 
86

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 12. 
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zijn Nederlanderschap, en geen raadsman kan aanwijzen.
87

 Voor deze situatie bevat het wetsvoorstel de 

artikelen 22B en 22C. Artikel 22B luidt: 

 

“1. De belanghebbende is steeds bevoegd een of meer raadslieden te kiezen.  

2. Daartoe is ook zijn wettige vertegenwoordiger of zijn bijzondere gemachtigde bevoegd.  

3. Kan de belanghebbende zijn wil te dien aanzien niet doen blijken en heeft hij geen wettelijke 

vertegenwoordiger of bijzondere gemachtigde, dan is zijn echtgenoot of de meest gerede van zijn in het 

Koninkrijk verblijvende bloed- of aanverwanten, tot de vierde graad ingesloten, tot die keuze bevoegd.  

4. De ingevolge het tweede of derde lid gekozen raadsman treedt af zodra de belanghebbende zelf een raadsman 

heeft gekozen.  

5. Voor zover deze Rijkswet niet op andere wijze in de toevoeging voorziet, voegt een bij algemene maatregel 

van rijksbestuur te bepalen bevoegd orgaan aan de vreemdeling een raadsman toe.” 

 

Artikel 22B bevat een getrapte bevoegdheid tot aanwijzing van een raadsman. De betrokkene is steeds 

bevoegd een raadsman aan te wijzen.
88

 Indien betrokkene zelf geen raadsman aanwijst, omdat hij 

bijvoorbeeld niet op de hoogte is van het intrekkingsbesluit, dan kan zijn wettelijke vertegenwoordiger of 

bijzonder gemachtigde dat doen.
89

 Bij gebreke daarvan kan de naaste familie van betrokkene een 

raadsman aanwijzen.
90

 In het geval ook dat niet gebeurt, voegt een bij AMvRB te bepalen bevoegd orgaan 

een raadsman toe.
91

 In Nederland zal dat orgaan de Raad voor de Rechtsbijstand zijn.
92

 

 

Mocht er op grond van artikel 22B alsnog geen raadsman zijn toegevoegd, dan fungeert artikel 22C nog 

als een vangnetartikel. Artikel 22C luidt: 

 

“1. Bevoegd tot het geven van een last tot toevoeging aan het bevoegde orgaan, bedoeld in artikel 22B, vijfde 

lid, is de rechtbank respectievelijk het Gerecht van eerste aanleg, bedoeld in artikel 22A, eerste lid. Ingeval 

hoger beroep is ingesteld op grond van artikel 22A, vierde lid, is de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan wel de voorzitter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevoegd tot het geven van de last tot 

toevoeging.  

2. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent 

uitvoering van de artikelen 22A, 22B en 22C en de beloning van toegevoegde raadslieden en de vergoeding van 

hun onkosten.” 
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 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 12. 
88

 Art. 22B lid 1 Wetsvoorstel. 
89

 Art. 22B lid 2 Wetsvoorstel. 
90

 Art. 22B lid 3 Wetsvoorstel. Deze regeling is ontleend aan artikel 99 van de (Nederlandse) Vreemdelingenwet 

2000. 
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 Art. 22B lid 5 Wetsvoorstel. 
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 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 12. 
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Artikel 22C bepaalt dus ten eerste dat het gerecht bevoegd is tot het geven van de last tot toevoeging van 

een raadsman in de zin van artikel 22B lid 5.
93

 Deze last zal in Nederland gericht zijn tot de Raad voor de 

Rechtsbijstand.
94

 Ten tweede bevat artikel 22C een delegatiebepaling waarmee bij AMvRB nadere regels 

kunnen worden gesteld over de uitvoering van de bijzondere rechtsbeschermingsregeling.
95

 Tot zover de 

bespreking van de inhoud van het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten.  
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 Art. 22C lid 1 Wetsvoorstel en MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 12. 
94

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 12. 
95

 Art. 22C lid 2 Wetsvoorstel.  
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Hoofdstuk 3 Recht op een nationaliteit 

 

 

§ 3.1 Inleidende opmerkingen 

 

In dit hoofdstuk wordt het wetsvoorstel getoetst aan het internationale recht op een nationaliteit zoals dat 

ligt besloten in de rechtsbronnen van de Verenigde Naties (VN), de Raad van Europa (RvE), en de 

Europese Unie (EU). Eerst wordt het recht op een nationaliteit toegelicht omdat het als mensenrecht een 

vreemde eend in de bijt is (paragraaf 3.2). Daarbij wordt aandacht besteed aan de afwezigheid van een 

expliciet recht op een nationaliteit in de mensenrechtenverdragen, het belang van het hebben van een 

nationaliteit, en de nationale autonomie van staten op het gebied van nationaliteitsrecht. Omdat er geen 

recht op een nationaliteit als zodanig in de bindende verdragen is vastgelegd, wordt het wetsvoorstel 

getoetst aan internationale normen die sterk verwant zijn aan het nationaliteitsrecht. Zo wordt het 

wetsvoorstel getoetst aan de internationale bronnen die staatloosheid willen voorkomen en beperken 

(paragraaf 3.3). Ook wordt het getoetst aan het internationale legaliteitsbeginsel, dat van toepassing is op 

het ontnemen van een nationaliteit (paragraaf 3.3). Vervolgens wordt het wetsvoorstel getoetst aan de 

limitatieve toegestane verliesgronden die het Europees Verdrag inzake Nationaliteit (EVN) voorschrijft 

(paragraaf 3.5). Daarna wordt besproken hoe het Unierecht invloed heeft op het verlies van het 

Nederlanderschap (paragraaf 3.6). Ten slotte worden de bevindingen van dit hoofdstuk op een rij gezet in 

de tussenconclusie (paragraaf 3.7). Hierin wordt een antwoord gegeven op de deelvraag die in dit 

hoofdstuk centraal staat en luidt: in hoeverre is het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten in 

overeenstemming met het internationale recht op een nationaliteit? 

 

 

§ 3.2 Nationaliteit in het mensenrechtenspectrum 

 

§ 3.2.1 Het recht op een nationaliteit als mensenrecht 

Het recht op een nationaliteit is expliciet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens
96

 (UVRM) van 10 december 1948. Artikel 15 van de UVRM bepaalt in het eerste lid dat een ieder 

recht heeft op een nationaliteit. Het tweede lid bepaalt dat aan niemand willekeurig zijn nationaliteit mag 

worden ontnomen. De UVRM is een verklaring zonder bindende werking, in tegenstelling tot een 

verdrag. Wel heeft de UVRM een hoge morele waarde en groot internationaal gezag.
97

 In de verdragen is 

het recht op een nationaliteit niet expliciet terug te vinden. De verdragen bevatten wel bepalingen die 

                                                           
96

 Resolutie 217(A) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (10 december 1948), Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens, UN Doc A/RES/3/217 A. 
97

 De Groot, GS Personen- en Familierecht, regeling RWN, aant. 61.1. 
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verwant zijn aan het recht op een nationaliteit. Zo is er het Europees Verdrag inzake nationaliteit
98

 (EVN), 

dat belangrijke bepalingen voor het nationaliteitsrecht bevat. Daarnaast is er het Verdrag inzake de 

rechten van het kind
99

, dat in artikel 7 dat elk kind het recht heeft om een nationaliteit te verkrijgen. Ten 

slotte kan genoemd worden het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 

rassendiscriminatie (VN-Rassenverdrag),
100

 dat in artikel 5 discriminatie verbiedt in onder andere de 

uitoefening van het recht op een nationaliteit.
101

 

 

Het recht op een nationaliteit is vergeleken met de andere mensenrechten een vreemde eend in de bijt. Het 

ziet niet direct op het persoonlijke bestaan van het individu, zoals het recht op leven, onschendbaarheid 

van de persoon, het recht op gezinsleven of het recht op bewegingsvrijheid.
102

 Het recht op een 

nationaliteit, en het hebben van een nationaliteit, betekent op zichzelf namelijk niets. Het zijn de 

rechtsgevolgen die aan de nationaliteit worden gekoppeld die het recht op een nationaliteit waarde 

geven.
103

 Vooral op nationaal niveau fungeert het hebben van een nationaliteit van een bepaalde staat als 

voorwaarde voor de attributie van bepaalde (mensen)rechten die de staat koppelt aan het zijn van een 

staatsburger van die staat.
104

 Genoemd kunnen worden het recht om legaal in het grondgebied van die 

staat te verblijven en het actieve en passieve kiesrecht voor de nationale verkiezingen. Op het niveau van 

de internationale mensenrechten is het belang van het hebben van een nationaliteit bij de meeste 

verdragen naar de letter geen voorwaarde meer voor de toekenning van mensenrechten.
105

 Het EVRM is 

universeel en kent rechten toe aan ‘een ieder’.
106

 Ook het IVBPR werkt op die manier.
107

 In het kader van 

de EU geldt dat in mindere mate, aangezien bijvoorbeeld het recht van vrije vestiging wordt toegekend 

aan personen die de nationaliteit van een lidstaat hebben.
108

 Het verschil in behandeling tussen 

onderdanen van derdelanden en onderdanen van andere EU-lidstaten kan worden gerechtvaardigd omdat 

de EU een speciale rechtsorde heeft geschapen alsmede een EU-burgerschap.
109
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 Trb. 1998, 10; Nederlandse vertaling in Trb. 1998, 149. Voor Nederland in werking getreden op 1 juli 2001. 
99

 Trb. 1990, 170; Trb. 1998, 62; UNTS 1577, 3. Voor Nederland in werking getreden op 8 maart 1995. 
100

 Trb. 1966, 237; UNTS 660, 195; Nederlandse vertaling in Trb. 1967, 48. Voor Nederland in werking getreden op 

9 december 1972. 
101

 Artikel 5 aanhef en onder d, sub III VN-Rassenverdrag. 
102

 De Groot & Tratnik, Nederlands nationaliteitsrecht 2010, p. 4. 
103

 De Groot & Tratnik, Nederlands nationaliteitsrecht 2010, p. 4. 
104

 Van Waas, Statelessness under International Law 2008, p. 219. 
105

 Van Waas, Statelessness under International Law 2008, p. 221. 
106

 Wel maakt het EVRM onderscheid tussen onderdanen en niet-onderdanen in het vierde Protocol bij het EVRM. 

Daarin wordt verbanning van de eigen onderdanen verboden. Niet-onderdanen genieten die bescherming dus niet.  
107

 Zie naast het verdrag, UN Human Rights Committee (HRC), General comment no. 31, The nature of the general 

legal obligation imposed on States Parties to the Covenant, 26 May 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 10. 
108

 De Groot & Tratnik, Nederlands nationaliteitsrecht 2010, p. 5. 
109

 EHRM 18 februari 1991, 12313/86 (Moustaquim/België), par. 49. 
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Toch is de relatie tussen het hebben van een nationaliteit en de (internationale) mensenrechten 

complex.
110

 Personen zonder nationaliteit genieten rechten onder de internationale verdragen. 

Desalniettemin kan gesteld worden dat “the attachment to a state entitles citizens to enjoy human rights in 

a more concrete and effective way than with reference to international human rights system alone.”
111

 

Staatloosheid heeft nadelige – en soms zelfs verwoestende – gevolgen voor het (kunnen) genieten van 

economische, sociale en culturele rechten.
112

 Staatloze personen ondervinden problemen bij de toegang 

tot onderwijs, huisvesting, werk, sociale zekerheid en financiële dienstverlening (zoals leningen).
113

 Ook 

de feitelijke toegang tot mensenrechtenbescherming blijkt voor mensen zonder nationaliteit problematisch 

te zijn. Staatloze personen behoren, zelfs in de EU, tot de meest kwetsbare groep mensen.
114

 Het recht op 

een nationaliteit is daarmee fundamenteel voor de uitoefening in de praktijk van de mensenrechten.
115

 Dit 

is ook de reden dat er wordt geprobeerd staatloosheid zo veel mogelijk te beperken en te voorkomen.  

 

§ 3.2.2 Nationale autonomie inzake nationaliteitsrecht 

De afwezigheid van een expliciet recht op een nationaliteit in de mensenrechtenverdragen is te verklaren 

door de nationale autonomie die staten op het gebied van nationaliteitsrecht hebben en willen behouden. 

Iedere staat bepaalt in beginsel zelfstandig welke personen zijn nationaliteit bezitten.
116

 Dit fundamentele 

uitgangspunt in het internationale recht is neergelegd in meerdere internationale bronnen. Zo bepaalt 

artikel 1 van het Verdrag nopens zekere vragen betreffende wetsconflicten inzake nationaliteit
117

 (Haags 

Nationaliteitsverdrag van 1930) van 12 april 1930 dat het tot de bevoegdheid van de staat behoort te 

bepalen wie volgens zijn eigen wetgeving zijn onderdanen zijn.
118

 Meer recent is deze opvatting terug te 

vinden in het arrest Micheletti van 7 juli 1992 van het Hof van Justitie.
119

 In Unierechtelijk verband kan 

ook nog gewezen worden op de gezamenlijke ‘Verklaring betreffende de nationaliteit van een Lid-
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 Mantu, Contingent Citizenship 2015, p. 70. 
111

 Hammarberg, The Rights of Stateless Persons must be Protected 2010. 
112

 Van Waas, Addressing the human rights impact of statelessness 2014, p. 18. 
113

 Van Waas, Addressing the human rights impact of statelessness 2014, p. 18. 
114

 Mantu, Contingent Citizenship 2015, p. 94. 
115

 UNHCR, Tunis Conclusions 2014, p. 2. 
116

 De Groot, GS Personen- en Familierecht, regeling RWN, aant. 16; De Groot & Tratnik, 

Nederlands nationaliteitsrecht 2010, p. 7.  
117

 Gesloten te ‘s-Gravenhage op 12 april 1930 (Trb. 1967, nr. 73). Voor Nederland in werking getreden op 2 april 

1937. Dit verdrag is bekrachtigd door Zweden, Groot-Brittannië, Canada, Polen, China, Birma, Het Koninkrijk der 

Nederlanden, Australië en België.  
118

 “Het behoort tot de bevoegdheid van iederen Staat in zijn wetgeving te bepalen, wie zijn onderdanen zijn. Deze 

wetgeving moet door de andere Staten worden erkend, voor zoover zij in overeenstemming is met de internationale 

verdragen, de internationale gewoonte en de algemeen erkende rechtsbeginselen ter zake van nationaliteit.” 
119

 HvJ EG 7 juli 1992, C-369/90, NJ 1994/620 (Micheletti), par. 10: “Het bepalen van de voorwaarden voor de 

verkrijging en het verlies van de nationaliteit behoort, overeenkomstig het internationale recht, tot de bevoegdheid 

van elke Lid-Staat afzonderlijk; die bevoegdheid dient te worden uitgeoefend met inachtneming van het 

gemeenschapsrecht. […].” 
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Staat’
120

 die de lidstaten hebben afgelegd bij het Verdrag van Maastricht waarin wordt benadrukt dat de 

vraag of een persoon de nationaliteit van een lidstaat bezit, uitsluitend wordt geregeld door verwijzing 

naar het nationale recht van de betrokken staat.
121

 Een relatief recent verdrag van de Raad van Europa 

waarin het beginsel van nationale autonomie is vastgelegd is het EVN
122

 uit 1997 dat – net als het Haags 

Nationaliteitsverdrag – bepaalt dat elke staat ingevolge zijn eigen wetgeving bepaalt wie zijn onderdanen 

zijn.
123

 Een staat gaat overigens enkel over het wel of niet hebben van de eigen nationaliteit; een staat kan 

niet bepalen dat iemand een bepaalde vreemde nationaliteit al dan niet heeft.
124

 Dat laatste is 

voorbehouden aan die vreemde staat. Dit vloeit ook voort uit artikel 2 van het Haagse 

Nationaliteitsverdrag van 1930, dat luidt: “Iedere vraag of een persoon de nationaliteit van een Staat bezit, 

moet worden beantwoord overeenkomstig de wetgeving van dezen Staat.” Nederland bepaalt dus 

uitsluitend welke personen de Nederlandse nationaliteit hebben. Over het al dan niet hebben van andere 

nationaliteit heeft Nederland niets te zeggen.  

 

De nationale autonomie op het gebied van nationaliteitsrecht is niet absoluut. Het betreft een beginsel dat 

wordt begrensd door het internationale recht. Artikel 1 van het Haags Nationaliteitsverdrag van 1930 

vereist namelijk dat het nationaliteitsrecht in overeenstemming is met “de internationale verdragen, de 

internationale gewoonte en de algemeen erkende rechtsbeginselen ter zake van nationaliteit.” Ook het Hof 

van Justitie stelt grenzen en overweegt in Micheletti dat het nationaliteitsrecht met inachtneming van het 

gemeenschapsrecht dient te worden uitgeoefend. Ten slotte worden staten beperkt door het EVN dat in 

artikel 3 lid 2 bepaalt dat de wetgeving moet overeenstemmen “met toepasselijke internationale 

verdragen, internationaal gewoonterecht en de rechtsbeginselen die in het algemeen inzake nationaliteit 

worden erkend.” De nationale autonomie vindt dus haar grenzen in volkenrechtelijke verplichtingen die 

de staat is aangegaan.
125

 Dit betekent dat staten op het gebied van nationaliteitsrecht tot op zekere hoogte 

autonomie genieten. Deze hoogte wordt echter bereikt zodra er internationale verplichtingen in het 

gedrang komen, waaronder de bescherming van mensenrechten. 
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 PB 1992, C 191, blz. 98. Opmerkelijk is dat deze verklaring ontbreekt in de geconsolideerde Europese Verdragen 

na de totstandkoming van het Verdrag van Lissabon. Er wordt niettemin van uitgegaan dat de strekking van de 

verklaring tot op heden geldt (De Groot, GS Personen- en Familierecht, regeling RWN, aant. 93). 
121

 “De conferentie verklaart dat telkens wanneer in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

sprake is van onderdanen van de Lid-Staten, de vraag of een persoon de nationaliteit van deze of gene Lid-Staat 

bezit, uitsluitend wordt geregeld door verwijzing naar het nationale recht van de betrokken staat.” 
122

 Trb. 1998, 10; Nederlandse vertaling in Trb. 1998, 149. Voor Nederland in werking getreden op 1 juli 2001. Dit 

verdrag is geratificeerd door Albanië, Oostenrijk, Bosnië, Bulgarije, Tsjechie, Denemarken, Finland, Duitsland, 

Hongarije, Ijsland, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Portugal, Roemenie, Slowakije, Zweden, de 

voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Oekraïne. 
123

 Art. 3 lid 1 EVN: “Elke Staat bepaalt ingevolge zijn eigen wetgeving wie zijn onderdanen zijn.” 
124

 De Groot, GS Personen- en Familierecht, regeling RWN, aant. 16. 
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 De Groot, GS Personen- en Familierecht, regeling RWN, aant. 16. 
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§ 3.3 Staatloosheid 

 

Vanwege het grote belang van het hebben van een nationaliteit wordt geprobeerd staatloosheid zoveel 

mogelijk te voorkomen en te beperken. Het Verdrag tot beperking der staatloosheid
126

 van 30 augustus 

1961 was de eerste serieuze poging om staatloosheid systematisch te bestrijden, en ging aanzienlijk 

verder dan de staatloosheid bestrijdende bepalingen uit het Haagse Nationaliteitsverdrag van 1930.
127

 De 

bepalingen van het Verdrag tot beperking der staatloosheid regelen de verkrijging en het verlies van de 

nationaliteit met het achterliggende doel om staatloosheid te voorkomen en te beperken. Op deze manier 

wordt het recht van een individu op een nationaliteit zoals vastgelegd in het UVRM gewaarborgd.
128

 Het 

uitgangspunt in artikel 8 van het Verdrag tot beperking der staatloosheid is dan ook dat een 

verdragsluitende staat een onderdaan de nationaliteit van die staat niet ontneemt, indien dit voor de 

onderdaan staatloosheid met zich zou brengen.
129

 Een voor het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap 

jihadisten relevante uitzondering wordt geformuleerd in artikel 8 lid 3 dat – kort gezegd – bepaalt dat 

staatloosheid wel mag optreden als gevolg van ontnemen van de nationaliteit vanwege het ernstig afbreuk 

doen aan de wezenlijke belangen van de staat.
130

 Aanvullend wordt in hetzelfde artikellid ten eerste 

vereist dat deze verliesgrond al moest bestaan in de nationaliteitswetgeving van een land op het ogenblik 

van toetreding tot het verdrag. Ten tweede moest dit land een verklaring afleggen dat hij deze 

verliesgrond wil handhaven. Nederland heeft een dergelijke verklaring niet afgelegd.
131

 Dit betekent dat 

het intrekken van Nederlanderschap op grond van de verliesgrond in het wetsvoorstel niet tot gevolg mag 

hebben dat de betrokkene staatloos wordt. Ook het EVN bevat een bepaling die staatloosheid probeert te 

voorkomen. Artikel 7 lid 3 EVN bepaalt dat staatloosheid alleen mag optreden ter gevolge van het 

verliezen van een nationaliteit die – kort gezegd – is verkregen door middel van bedrog.
132

 

 

Wie als staatloze moet worden aangemerkt wordt bepaald door het Verdrag betreffende de status van 

staatlozen
133

 van 28 september 1954. Artikel 1 lid 1 van dit verdrag geeft de definitie van ‘staatloze’ en 

bepaalt dat als ‘staatloze’ geldt, een persoon die door geen enkele Staat, krachtens diens wetgeving, als 

onderdaan wordt beschouwd. Het Verdrag betreffende de status van staatlozen staat geen beperkingen toe 

op deze definitie waardoor deze onverkort voor alle verdragsstaten geldt.
134

 Deze definitie heeft 

tegenwoordig de status van volkenrechtelijk gewoonterecht verworven, en is zodoende ook van 
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 Trb. 1967, 124; UNTS 989, 175. Voor Nederland in werking getreden op 11 augustus 1985. 
127

 De Groot & Tratnik, Nederlands nationaliteitsrecht 2010, p. 13. 
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 Mantu, Contingent Citizenship 2015, p. 49. 
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 Art. 8 lid 1 Verdrag ter beperking der staatloosheid.  
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 Terroristische daden zouden hieronder kunnen vallen, zie UNHCR, Tunis Conclusions 2014, p. 14. 
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 De Groot & Vonk, TvRRB 2015, p. 39. 
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 Staatloosheid mag optreden in het geval van: “verkrijging van de nationaliteit van de Staat die Partij is, door 

middel van aan de aanvrager toe te schrijven bedrieglijk gedrag, valse informatie of verzwijging van enig relevant 

feit.” 
133

 Trb. 1957, 22; UNTS 360, 130. Voor Nederland in werking getreden op 11 juli 1962.  
134

 UNHCR, Guidelines on Statelessness No. 1 2012, par. 2.  
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toepassing als in andere context moet worden vastgesteld of iemand staatloos is, zoals bij de toepassing 

van het Verdrag tot beperking der staatloosheid.
135

  

 

Het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten is zo opgesteld dat intrekking van het 

Nederlanderschap krachtens de nieuwe verliesgrond niet tot gevolg mag hebben dat de betrokkene 

staatloos wordt. De nieuwe verliesgrond wordt namelijk geïncorporeerd in artikel 14 RWN, waarvan het 

zesde lid reeds bepaalt dat met uitzondering van het geval bedoeld in lid 1 (verlies wegens bedrog) geen 

verlies van het Nederlanderschap geschiedt indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn. Dit verbod 

zal dus ook voor de nieuwe verliesgrond gaan gelden. Het wetsvoorstel is dus in overeenstemming met 

het verbod op het ontnemen van de nationaliteit indien dit staatloosheid veroorzaakt, zoals dat in het 

Verdrag tot beperking der staatloosheid en het EVN is opgenomen.  

 

 

§ 3.4 Legaliteitsbeginsel: overgangsrecht 

 

De eerder besproken nationale autonomie op het gebied van het nationaliteitsrecht wordt zoals gezegd 

begrensd door het internationale recht. Een eis die uit dat internationale recht voortvloeit is dat, ingevolge 

het legaliteitsbeginsel, het intrekken van het Nederlanderschap moet zijn voorzien bij wet (established by 

law).
136

 Het ontnemen van een nationaliteit moet een duidelijke basis hebben in het nationale recht, en 

moet zodoende voorspelbaar zijn.
137

 Dit brengt met zich dat de wetgeving moet voorzien in een 

overgangsbepaling wanneer een nieuwe verliesgrond wordt geïntroduceerd. Op die manier wordt 

voorkomen dat iemand de nationaliteit verliest door gedrag of feiten, die voorafgaand aan die introductie 

van de intrekkingsbepaling niet tot verlies van de nationaliteit hadden geleid.
138

 

 

Voor het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten betekent dit dat er moet worden voorzien in 

een overgangsbepaling. Die overgangsbepaling moet regelen dat het Nederlanderschap alleen kan worden 

ingetrokken van personen die zich na de inwerkingtreding van de wet hebben aangesloten bij een 

organisatie die deelneemt aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en is geplaatst op een lijst 

van organisaties die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Het wetsvoorstel voorziet niet in 

een dergelijke bepaling. Daarnaast spreekt de memorie van toelichting (logischerwijs) niet over een 

dergelijke werking van het wetsvoorstel. Ook het advies van de Raad van State zwijgt over de eventuele 

noodzaak van overgangsrecht.
139

 Het lijkt er op dat het wetsvoorstel (mede) bedoeld is voor reeds 
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 ILC, Articles on Diplomatic Protection with commentaries 2006, p. 49; De Groot, GS Personen- en Familierecht, 

regeling RWN, aant. 67.1. 
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 UNHCR, Tunis Conclusions 2014, par. 16-17, p. 5. 
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 UNHCR, Tunis Conclusions 2014, par. 16, p. 5. 
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 UNHCR, Tunis Conclusions 2014, par. 16, p. 5. 
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 Zie Kamerstukken II 2015/16, 34 356 (R2064), 4 (hierna: ‘Advies Afdeling Advisering Raad van State’). 
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uitgereisde jihadisten, van wie er nog circa 140 in Syrië en Irak zijn.
140

 Het tempo waarin het wetsvoorstel 

tot stand is gekomen, en de consultatietermijn die onverwachts werd ingekort, versterken dat vermoeden. 

Indien het wetsvoorstel inderdaad bedoeld is om reeds uitgereisde jihadisten van hun Nederlanderschap te 

ontdoen dan staat dit op gespannen voet met het legaliteitsbeginsel zoals dat in de gezaghebbende 

internationale richtlijnen is opgenomen.  

 

 

§ 3.5 Artikel 7 EVN: limitatieve gronden verlies nationaliteit 

 

Artikel 7 lid 1 EVN schrijft voor in welke gevallen een verdragsstaat mag voorzien in het verlies van de 

nationaliteit. Momenteel zijn twintig landen partij bij dit verdrag, waaronder Nederland.
141

 Het 

Explanatory Report bij het EVN benadrukt dat het gaat om een limitatieve lijst.
142

 Een verliesgrond in de 

nationale wetgeving die niet valt onder een van de gronden van artikel 7 EVN levert willekeurige 

ontneming van de nationaliteit op, dat verboden is op grond van artikel 4 EVN.
143

 De toegestane gronden 

in artikel 7 lid 1 EVN voor verlies van de nationaliteit door de staat zijn:  

a) vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit; 

b) verkrijging van de nationaliteit van de Staat die Partij is, door middel van aan de aanvrager toe te 

schrijven bedrieglijk gedrag, valse informatie of verzwijging van enig relevant feit;  

c) het vrijwillig in vreemde krijgsdienst treden;  

d) gedrag dat de essentiële belangen van de Staat die Partij is, ernstig schaadt;  

e) het ontbreken van een effectieve band tussen de Staat die Partij is, en een onderdaan die zijn 

gewone verblijf in het buitenland heeft;  

f) wanneer tijdens de minderjarigheid van een kind wordt vastgesteld dat niet meer wordt voldaan 

aan de in de nationale wetgeving vastgestelde voorwaarden die hebben geleid tot de verkrijging 

van rechtswege van de nationaliteit van de Staat die Partij is; en 

g) adoptie van een kind indien het kind de buitenlandse nationaliteit van een of beide adoptiefouders 

verkrijgt of bezit. 

 

Volgens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten wordt de 

voorgestelde intrekkingsgrond geschaard onder sub d; gedrag dat de essentiële belangen van de staat 

ernstig schaadt.
144

 Zonder verdere motivering schrijft de minister dat de regering ervan overtuigd is dat er 
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 Dat aantal is gebaseerd op Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 (DTN 40), november 2015, p. 2. 
141

 Voor de complete lijst van verdragspartijen, zie 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=166&CM=8&DF=25/08/2015&CL=ENG. 
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 Council of Europe, Explanatory Report ECN 1998, par. 58. 
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 Mantu, Contingent Citizenship 2015, p. 76. 
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 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 15. 
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bij deelname aan een organisatie die als oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven sprake is 

van dergelijk gedrag.
145

 Het is zeer de vraag of die overtuiging wel terecht is. 

 

Het gebruik van de sub-d-verliesgrond voor de ontneming van nationaliteit wegens terroristische 

activiteiten is controversieel.
146

 Het Explanatory Report bij het EVN zegt namelijk over gedrag dat de 

essentiële belangen van de staat ernstig schaadt in de zin van artikel 7 lid 1 aanhef en onder d: “Such 

conduct notably includes treason and other activities directed against the vital interests of the State 

concerned (for example work for a foreign secret service) but would not include criminal offences of a 

general nature, however serious they might be.”
147

 Onder het gedrag dat reden mag zijn voor de 

intrekking van de nationaliteit valt dus niet een misdrijf van algemene aard, ongeacht de ernst daarvan. 

Hiermee is het enkele aansluiten aan een organisatie die als oogmerk heeft het plegen van terroristische 

misdrijven, niet zonder meer gedrag dat de essentiële belangen van de staat ernstig schaadt in de zin van 

artikel 7 lid 1 aanhef en onder d EVN.
148

 Bovendien is het intrekken van de nationaliteit op basis van 

slechts een verdenking niet toegestaan onder het EVN.
149

 Indien geconcludeerd wordt dat de 

intrekkingsbepaling niet valt onder deze – of een andere – toegestane grond van artikel 7 EVN, dan levert 

dat een willekeurige ontneming van de nationaliteit op, dat verboden is op grond van artikel 4 EVN.
150

 

 

 

§ 3.6 Unierechtelijke afweging: burgerschap van de Unie en richtlijn 2004/38/EG 

 

§ 3.6.1 Burgerschap van de Unie en het Rottmann-arrest 

Het recht op een nationaliteit heeft een Unierechtelijke dimensie. Het intrekken van het 

Nederlanderschap, zijnde de nationaliteit van een lidstaat, kan namelijk unierechtelijke gevolgen hebben. 

Zo zal door het verlies van het Nederlanderschap tevens het ‘burgerschap van de Unie’ verloren gaan, 

tenzij de betrokkene nog de nationaliteit van een andere lidstaat bezit. Ieder persoon die de Nederlandse 

nationaliteit bezit, is namelijk tevens Unieburger.
151
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 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 15. 
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 Mantu, Contingent Citizenship 2015, p. 79; Walmsley, Nationality Issues 2006, p. 10-11. 
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 Council of Europe, Explanatory Report ECN 1998, par. 67. 
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 Mantu, Contingent Citizenship 2015, p. 89; Walmsley, Nationality Issues 2006, p. 10. 
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 Walmsley, Nationality Issues 2006, p. 13. 
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tegenstelling tot Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, geen contraire verklaring betreffende een nationaliteit van 

een lidstaat afgelegd bij het Verdrag van Maastricht. Zie De Groot & Chun Luk, German Law Journal 2014, p. 822; 

De Groot, Electric Journal of Comparative Law 2004, p. 5-8. 
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Het Unieburgerschap, dat bestaat sinds het Verdrag van Maastricht van 1992, is een aanvulling op het 

nationale burgerschap, en kent bepaalde rechten toe aan burgers van de EU. Het Unieburgerschap is 

vastgelegd in artikel 20 lid 1 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
152

 (VWEU), dat 

overigens de enige bepaling in het Unierecht is die de verhouding regelt tussen de nationaliteit van een 

lidstaat en het Unierecht.
153

 Artikel 20 lid 1 VWEU bepaalt: “Er wordt een burgerschap van de Unie 

ingesteld. Burger van de Unie is een ieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het burgerschap van 

de Unie komt naast het nationale burgerschap doch komt niet in de plaats daarvan.” Het tweede lid van 

artikel 20 VWEU verbindt een aantal rechten aan het burgerschap van de Unie, waaronder het recht zich 

vrij op het grondgebied van de lidstaten te verplaatsen, en het actief en passief kiesrecht bij de 

verkiezingen voor het Europees Parlement en bij de gemeenteraadsverkiezingen in de lidstaat waar zij 

verblijf houden, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die staat.  

 

Op grond van het Rottmann-arrest
154

 van het Hof van Justitie is het Unierecht van toepassing bij het 

intrekken van de nationaliteit als betrokkene daarmee zijn Unieburgerschap verliest. Het Hof overweegt 

in deze zaak dat indien verlies van de nationaliteit van de lidstaat tevens het verlies van het 

Unieburgerschap en de daaraan verbonden rechten met zich meebrengt, wegens de aard en de gevolgen 

ervan, het Unierecht van toepassing is.
155

 Het Hof herhaalt verder dat de hoedanigheid van burger van de 

Unie de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten moet zijn.
156

 In andere woorden, het 

Europese recht eist dat het nationaliteitsrecht van de lidstaten in overeenstemming is met het Unierecht nu 

het Unieburgerschap afhangt van het hebben van een nationaliteit van een lidstaat.
157

 Dit heeft tot gevolg 

dat de Unierechtelijke beginselen gelden, waaronder het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel. 

Dientengevolge zal er een Unierechtelijke proportionaliteitstoets moeten plaatsvinden. Het Hof overweegt 

daarover:  
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 Artikel 17 van het EG-Verdrag (oud). 
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 De Groot & Chun Luk, German Law Journal 2014, p. 821. 
154

 HvJ EU 2 maart 2010, C-135/08 (Rottmann). Het ging in deze zaak om de heer Rottmann, een Oostenrijks 
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Oostenrijkse autoriteiten de Duitse autoriteiten meedeelden dat Rottmann werd gezocht per arrestatiebevel, en er in 
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 HvJ EU 2 maart 2010, C-135/08 (Rottmann), par. 42. 
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 HvJ EU 2 maart 2010, C-135/08 (Rottmann), par. 43. Zie kritisch hierover Jessurun d'Oliveira, NJB 2010, p. 

1028-1033 en de Engelstalige versie van die bijdrage: Jessurun d'Oliveira, European Constitutional Law Review 
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 HvJ EU 2 maart 2010, C-135/08 (Rottmann), par. 45 en zie Jessurun d’Oliveira, A&MR 2015, p. 53. 
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“In een dergelijk geval staat het echter aan de nationale rechter om na te gaan of het in het hoofdgeding aan de 

orde zijnde intrekkingsbesluit in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel wat de gevolgen ervan 

voor de situatie van de betrokkene uit het oogpunt van het Unierecht betreft, in voorkomend geval naast de 

toetsing van de evenredigheid van dit besluit aan het nationale recht.”
158

 

 

Deze Unierechtelijke proportionaliteitstoets is dus niet dezelfde als de nationale toets.
159

 De 

eerstgenoemde toets betreft namelijk de evenredigheid van het verlies van de rechten die betrokkene heeft 

op grond van het Unierecht, met name de vrijheid om te reizen en te verblijven binnen de Unie, en het 

actief en passief kiesrecht voor het Europarlement.
160

 In het Rottmann-arrest wordt ook nog overwogen 

dat naast de gevolgen van het intrekkingsbesluit voor de betrokkene, ook de gevolgen voor zijn 

gezinsleden een rol kunnen spelen, indien zij door het besluit het Unieburgerschap verliezen.
161

 

 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten stelt de minister 

dat het wetsvoorstel met het voorgaande in overeenstemming is, nu er bij de intrekking van het 

Nederlanderschap een belangenafweging zal plaatsvinden.
162

 Bij deze belangenafweging zullen ook 

specifieke Unierechtelijke aspecten, zoals het verlies van toegang tot het grondgebied en het verlies van 

het actief en passief kiesrecht voor het Europarlement worden meegewogen, aldus de minister.
163

 Of het 

wetsvoorstel ook daadwerkelijk in overeenstemming zal zijn met de Unierechtelijke aspecten van het 

recht op een nationaliteit, hangt af van de manier waarop de minister de proportionaliteitstoets zal 

toepassen.  

 

§ 3.6.2 Ongewenstverklaring en richtlijn 2004/38/EG 

Het Unierecht is niet alleen van toepassing indien het Unieburgerschap verloren gaat. Ook voor het geval 

de betrokkene nog een andere EU-nationaliteit bezit, en het Unieburgerschap dus niet verloren gaat, zal er 

een Unierechtelijke toets moeten worden toegepast. Intrekking van het Nederlanderschap gaat namelijk 

gepaard met een ongewenstverklaring. Daarmee wordt de vrijheid van verkeer en verblijf op het 

grondgebied van een lidstaat van de EU als bedoeld in richtlijn 2004/38/EG
164

 ingeperkt.
165

 De 

ongewenstverklaring, die hand in hand gaat met de intrekking van het Nederlanderschap, zal per geval 

moeten voldoen aan artikel 27 van die richtlijn.
166

 Dit artikel luidt als volgt: 
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“1. Onverminderd het bepaalde in dit hoofdstuk kunnen de lidstaten de vrijheid van verkeer en verblijf van 

burgers van de Unie en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit, beperken om redenen van openbare orde, 

openbare veiligheid of volksgezondheid. Deze redenen mogen niet voor economische doeleinden worden 

aangevoerd. 

2.De om redenen van openbare orde of openbare veiligheid genomen maatregelen moeten in overeenstemming 

zijn met het evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd zijn op het gedrag van betrokkene. Strafrechtelijke 

veroordelingen vormen als zodanig geen reden voor deze maatregelen. Het gedrag moet een actuele, werkelijke 

en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. Motiveringen die 

los staan van het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve redenen mogen niet 

worden aangevoerd.”
167

 

 

Kort gezegd komt dit artikel er dus op neer dat een beperking van de vrijheid van verkeer en verblijf 

omwille van redenen van openbare orde en veiligheid, zoals het wetsvoorstel dat bewerkstelligt, moet 

voldoen aan het Unierechtelijke evenredigheidsbeginsel en uitsluitend gebaseerd moet zijn op het 

individuele gedrag van de betrokkene.
168

 Verder moet het gaan om een actuele, werkelijke en voldoende 

ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving.
169

  

 

Naar de inschatting van de minister zal hieraan zijn voldaan wanneer betrokkene een bedreiging voor de 

nationale veiligheid vormt.
170

 Hierbij zal de minister echter op zijn hoede moeten zijn en geen 

motiveringen aan moeten voeren die los staan van het individuele geval of die verband houden met 

algemene preventieve redenen. De minister zal steeds, per intrekkingsbesluit, voldoende moeten 

motiveren dat het gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor 

een fundamenteel belang van de samenleving vormt, conform artikel 27 van richtlijn 2004/38/EG. 

 

 

§ 3.7 Tussenconclusie: recht op een nationaliteit 

 

In dit hoofdstuk is de volgende deelvraag onderzocht: “in hoeverre is het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten in overeenstemming met het internationale recht op een nationaliteit?” Ter 

beantwoording van deze deelvraag is ten eerste besproken het recht op een nationaliteit als mensenrecht. 

Omdat er geen recht op een nationaliteit als zodanig is vastgelegd in de bindende verdragen, is het 

wetsvoorstel getoetst aan internationale normen die sterk verwant zijn aan het nationaliteitsrecht. Zo is het 

wetsvoorstel getoetst aan de internationale normen inzake staatloosheid, het legaliteitsbeginsel, en de 

limitatieve toegestane verliesgronden in het EVN. Ook de Unierechtelijke toets is doorlopen.  

                                                           
167

 Artikel 27 Richtlijn 2004/38/EG. 
168

 Artikel 27 lid 1 en 2 Richtlijn 2004/38/EG. 
169

 Artikel 27 lid 2 Richtlijn 2004/38/EG. 
170

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 8. 
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Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten niet geheel verenigbaar is met het internationale recht op een nationaliteit. 

Hoewel het wetsvoorstel voldoet aan de eisen die in de verdragen over staatloosheid worden gesteld, is 

het twijfelachtig of de intrekkingsbepaling past binnen de ruimte die het EVN hiervoor biedt. Bovendien 

is de afwezigheid van een overgangsbepaling in strijd met het internationale legaliteitsbeginsel. Of het 

wetsvoorstel voldoet aan de Unierechtelijke toetsen, hangt af van de werkwijze van de minister in het 

concrete geval. De kern van de bevindingen in dit hoofdstuk wordt hieronder weergegeven. 

 

Nationaliteit als mensenrecht 

Het recht op een nationaliteit is vergeleken met andere mensenrechten – zoals het recht op leven of het 

recht op bewegingsvrijheid – een vreemde eend in de bijt. De relatie tussen het hebben van een 

nationaliteit en het genieten van bescherming van mensenrechten is complex. Hoewel vooral op 

internationaal niveau het hebben van een nationaliteit geen voorwaarde meer is voor de toekenning van 

mensenrechten, blijkt de feitelijke toegang tot de mensenrechtenbescherming voor mensen zonder 

nationaliteit problematisch te zijn. Deze realiteit maakt dat het recht op een nationaliteit wordt beschermd 

als zijnde een volwaardig mensenrecht. Zo zijn er verschillende verdragen die staatloosheid zo veel 

mogelijk proberen te beperken en te voorkomen.  

 

De afwezigheid van een expliciet recht op een nationaliteit in de mensenrechtenverdragen is te verklaren 

door de nationale autonomie die staten op het gebied van nationaliteitsrecht hebben en willen behouden. 

Nederland bepaalt in beginsel zelfstandig welke personen de Nederlandse nationaliteit bezitten. Deze 

nationale autonomie wordt begrensd door de volkenrechtelijke verplichtingen die Nederland is 

aangegaan.  

 

Staatloosheid 

Vanwege het belang van het hebben van een nationaliteit wordt geprobeerd staatloosheid zoveel mogelijk 

te voorkomen en te beperken. Artikel 8 van het Verdrag tot beperking der staatloosheid neemt als 

uitgangspunt dat een verdragsluitende staat een onderdaan de nationaliteit van die staat niet ontneemt, 

indien dit voor de onderdaan staatloosheid met zich zou brengen. Artikel 7, derde lid, van het EVN heeft 

een soortgelijke strekking. In beide verdragen wordt een uitzondering gemaakt voor het geval waarin 

nationaliteit is verkregen door middel van – kort gezegd – bedrog. Het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten is in overeenstemming met de internationale bepalingen over staatloosheid. 

De nieuwe verliesgrond wordt namelijk geïncorporeerd in artikel 14 RWN, waarvan het zesde lid reeds 

bepaalt dat met uitzondering van het geval bedoeld in lid 1 (verlies wegens bedrog) geen verlies van het 

Nederlanderschap geschiedt indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn. 

 

Legaliteitsbeginsel: overgangsrecht 
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Op grond van het legaliteitsbeginsel moet het intrekken van het Nederlanderschap zijn voorzien bij wet 

(established by law). Dit betekent dat er een sterke basis in het nationale recht dient te zijn, die de 

intrekkingsmaatregel zodoende voorspelbaar maakt. Het wetsvoorstel voorziet echter niet in 

overgangsrecht, waarmee wordt geregeld dat het Nederlanderschap alleen kan worden ingetrokken van 

personen die zich na de inwerkingtreding van de wet hebben aangesloten bij een organisatie die 

deelneemt aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en is geplaatst op een lijst van 

organisaties die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Dit staat op gespannen voet met het 

internationale legaliteitsbeginsel. 

 

Limitatieve gronden verlies nationaliteit in het Europees Verdrag inzake nationaliteit 

Artikel 7 lid 1 EVN schrijft limitatief voor in welke gevallen een verdragsstaat mag voorzien in het 

verlies van de nationaliteit. Zonder motivering wordt in de memorie van toelichting gesteld dat de 

voorgestelde intrekkingsbepaling valt onder een van de toegestane verliesgronden van het EVN: gedrag 

dat de essentiële belangen van de staat ernstig schaadt. Het is nog maar de vraag of dat terecht is. Het 

enkele aansluiten bij een organisatie die als oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven is niet 

zonder meer gedrag dat de essentiële belangen van de staat ernstig schaadt in de zin van artikel 7 EVN. 

Intrekking van de nationaliteit op grond van een bepaling die niet onder artikel 7 EVN valt levert 

willekeurige ontneming van de nationaliteit op, dat verboden is op grond van artikel 4 EVN. 

 

Unieburgerschap en richtlijn 2004/38/EG 

Iedere Nederlander is tevens een Unieburger in de zin van artikel 20 VWEU. Indien de intrekking van het 

Nederlanderschap voor de betrokkene betekent dat hij tevens het Unieburgerschap – en de daaraan 

verbonden rechten – verliest, dan is het Unierecht van toepassing, aldus het Hof van Justitie in het 

Rottmann-arrest. Het van toepassing zijn van het Unierecht betekent dat bij het intrekken van het 

Nederlanderschap van degene die daarmee het Unieburgerschap verliest, de Unierechtelijke 

proportionaliteitstoets moet worden toegepast. Deze toets betreft de evenredigheid van het verlies van de 

rechten die betrokkene heeft op grond van het Unierecht, met name de vrijheid om te reizen en te 

verblijven binnen de Unie, en het actief en passief kiesrecht voor het Europarlement. 

 

Ook voor het geval de betrokkene nog een andere EU-nationaliteit bezit, en het Unieburgerschap dus niet 

verliest, zal er een Unierechtelijke toets moeten plaatsvinden. De ongewenstverklaring die gepaard gaat 

met de intrekking perkt namelijk de vrijheid van verkeer en verblijf in de zin van artikel 27 richtlijn 

2004/38/EG in. Dit artikel, dat omgezet is in artikelen van het Vreemdelingenbesluit 2000, komt er kort 

gezegd op neer dat de minister steeds, per intrekkingsbesluit, voldoende zal moeten motiveren dat het 

gedrag van betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel 

belang van de samenleving vormt. Hiervoor geldt, net als voor de proportionaliteitstoets wegens het 

verlies van het Unieburgerschap, dat het afhangt van de handelswijze van de minister of het 

intrekkingsbesluit de Unierechtelijke keuring doorstaat.  
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Hoofdstuk 4 Discriminatieverboden 

 

 

§ 4.1 Inleidende opmerkingen 

 

In dit hoofdstuk wordt het wetsvoorstel getoetst aan de internationale discriminatieverboden.
171

 In 

verschillende reacties op het conceptwetsvoorstel dat in (internet)consultatie is gebracht is gesteld dat,
172

 

en afgevraagd of,
173

 de voorgestelde maatregel discrimineert. Het ingediende wetsvoorstel is, ten opzichte 

van het concept, op dit punt ongewijzigd gebleven. Aanleiding voor deze toetsing is het feit dat de 

intrekkingsgrond – vanwege het op zichzelf prijzenswaardige voorkomen van staatloosheid – alleen 

toepasbaar is op Nederlanders met nog een andere nationaliteit. Ingevolge artikel 14 lid 6 RWN kan deze 

intrekkingsgrond namelijk niet gebruikt worden indien staatsloosheid daarvan het gevolg zou zijn.
174

 

Nederlanders zonder een andere nationaliteit kunnen dus niet door de maatregel getroffen worden. 

 

Een voorbeeld kan de problematiek inzichtelijk maken.
175

 Twee vrienden besluiten naar Syrië af te reizen 

om zich daar aan te sluiten bij een jihadistische organisatie. Beiden zijn geboren in Nederland en bezitten 

de Nederlandse nationaliteit. Een van hen heeft een Marokkaanse grootvader, en heeft naast de 

Nederlandse, daardoor de Marokkaanse nationaliteit.
176

 De ander heeft uitsluitend de Nederlandse 

nationaliteit. De intrekkingsgrond die het wetsvoorstel introduceert is uitsluitend van toepassing op de 

Nederlandse jongen met tevens de Marokkaanse nationaliteit. De andere Nederlander, die geen tweede 

nationaliteit bezit, loopt geen risico het Nederlanderschap ontnomen te worden. Hierdoor ontstaat 

onderscheid tussen Nederlanders met, en zonder een andere nationaliteit.
177

 Het is de vraag of dit 

onderscheid toelaatbaar is, of, dat er sprake is van verboden onderscheid (discriminatie). Een dergelijke 

vraag is tot op heden niet aan het EHRM – of aan een andere rechter – voorgelegd. Op basis van 

verdragen, jurisprudentie en literatuur kan wel inzichtelijk worden gemaakt welke criteria door de rechter 

zullen worden gehanteerd, al blijft de uiteindelijke proportionaliteitstoets lastig te voorspellen. 

 

                                                           
171

 Er wordt dus niet getoetst aan artikel 1 Grondwet en de Algemene wet gelijke behandeling.  
172

 De Groot & Vonk, TvRRB 2015, p. 48; NOVA-advies 2015, p. 7-8; NJCM-advies 2015, p. 4-5; CRM-advies 

2015, p. 7. 
173

 Jessurun d’Oliveira, A&MR 2015, p. 55;  
174

 Art. 14 lid 6 RWN luidt: “Met uitzondering van het geval, bedoeld in het eerste lid, heeft geen verlies van het 

Nederlanderschap plaats indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn.” Het geval bedoeld in het eerste lid betreft 

kort gezegd bedrog.  
175

 Voorbeeld ontleend aan De Hart & Terlouw, in: Equality and human rights 2015, p. 314. 
176

 Een kind verkrijgt de Marokkaanse nationaliteit indien een van de ouders Marokkaans is, ongeacht waar het kind 

geboren wordt. Deze regel kent het Nederlandse nationaliteitsrecht overigens ook. Anders is echter dat van een 

Marokkaanse nationaliteit geen afstand kan worden gedaan. 
177

 In Canada is een soortgelijk wetsvoorstel geïntroduceerd, dat hetzelfde onderscheid creëert. Zie Forcese, 

Queens’s Law Journal 2014, p. 577-584. 
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Voorafgaand aan de toetsing van het genoemde onderscheid worden in paragraaf 4.2 enkele algemene 

aspecten van de discriminatieverboden in het EVRM – en de toetsing daarvan door het EHRM – 

besproken. Hierbij wordt aandacht besteed aan de twee discriminatiebepalingen die het EVRM bevat, het 

onderscheid tussen directe en indirecte discriminatie, en het verband tussen de toetsingsintensiteit van het 

EHRM en de appreciatiemarge (margin of appreciation) van staten bij het rechtvaardigen van het 

onderscheid. In paragraaf 4.3 wordt onderzocht op welke beschermingsgrond het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten onderscheid maakt. Vervolgens wordt in paragraaf 4.4 onderzocht of er een 

objectieve rechtvaardiging bestaat voor het gemaakte onderscheid. Onderscheid is immers pas 

discriminatie – of verboden onderscheid – indien daarvoor geen objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. 

Deze rechtvaardigingstoets vereist van de voorgestelde maatregel dat het een legitiem doel dient en 

voldoet aan de eisen van proportionaliteit. De proportionaliteitstoets valt uiteen in een drietal onderdelen; 

de geschiktheid van de maatregel, een redelijke verhouding tussen middel en doel, en het 

subsidiariteitsbeginsel. Ten slotte wordt in de tussenconclusie in paragraaf 4.5 een antwoord gegeven op 

de vraag in hoeverre het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten in overeenstemming is met 

de internationale discriminatieverboden. 

 

 

§ 4.2 Algemeen over discriminatieverboden EVRM 

 

§ 4.2.1 Discriminatieverboden in het EVRM en nationaliteitskwesties 

In dit hoofdstuk wordt toetsing aan de discriminatieverboden door het EHRM als uitgangspunt genomen. 

Alvorens het door het wetsvoorstel gemaakte onderscheid te toetsen aan de discriminatieverboden in het 

EVRM, is het van belang in deze paragraaf enkele algemene opmerkingen te maken over deze toetsing. 

 

Het EVRM bevat meerdere bepalingen die discriminatie verbieden. Ten eerste is er artikel 14 EVRM, dat 

als volgt is geformuleerd: 

 

“Het genot van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden verzekerd zonder enig 

onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, 

nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere 

status.” 

 

Wat opvalt is dat het discriminatieverbod is gekoppeld aan het genot van rechten en vrijheden in het 

EVRM. Artikel 14 EVRM is dus een accessoire bepaling. Het is bij deze bepaling dus van belang of het 

onderscheid dat wordt gemaakt door het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, kan worden 

gekoppeld aan het genot van een recht of vrijheid in het EVRM. Het EVRM, dat sterk geïnspireerd is 

door het UVRM, kent geen (expliciete) bepaling over nationaliteit.
178

 Dit betekent niet dat 

                                                           
178

 Mantu, Contingent Citizenship 2015, p. 332. 
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nationaliteitskwesties niet onder de reikwijdte van het EVRM vallen. Mensenrechten worden in 

toenemende mate gezien als een van de beperkingen die staten in het oog moeten houden bij het maken 

van wetgeving over nationaliteitsrecht.
179

 Ook volgens het Explanatory Report bij het EVN is het 

EVRM
180

 ondanks het ontbreken van een expliciete bepaling over nationaliteit wel van invloed op 

nationaliteitskwesties.
181

 In de jurisprudentie van het EHRM is de invloed op het nationaliteitsrecht van 

lidstaten tegenwoordig
182

 ook waar te nemen. In de zaak Genovese/Malta
183

 overwoog het EHRM 

bijvoorbeeld dat het al dan niet hebben van toegang tot de nationaliteit van de vader gevolgen heeft voor 

de identiteit van een persoon en dit onder privéleven in de zin van artikel 8 EVRM valt.
184

 Het hebben 

van een nationaliteit is hiermee een uitdrukking van de persoonlijke identiteit, en heeft daarom ook 

gevolgen voor gevallen waarin de nationaliteit wordt verloren of ingetrokken.
185

 Als deze redenering 

wordt gevolgd valt ook het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten onder de bescherming 

van artikel 8 EVRM. Het verliezen van de Nederlandse nationaliteit heeft, net als het al dan niet hebben 

van toegang tot de nationaliteit, gevolgen voor de identiteit van de betrokkene en daarmee zijn privé-, 

familie en gezinsleven in de zin van artikel 8.
186

  

 

Naast artikel 14 in verbinding met artikel 8 EVRM kan als tweede discriminatieverbod genoemd worden 

artikel 1 van het Twaalfde (additionele) Protocol bij het EVRM.
187

 Het eerste lid van dit artikel luidt als 

volgt:  

 

“Het genot van elk in de wet neergelegd recht moet worden verzekerd zonder enige discriminatie op welke 

grond dan ook, zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of 

maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.” 

 

Hier valt op dat, in tegenstelling tot artikel 14 EVRM, niet vereist wordt dat de discriminatie betrekking 

heeft op één van de door het EVRM beschermde rechten. Artikel 1 Twaalfde Protocol bevat een 

                                                           
179

 Batchelor, Refugee Survey Quarterly 2006, p. 8-25; Van Waas, Statelessness under International Law 2008, p. 

198-200. 
180

 Inclusief de protocollen die ten tijde van het opstellen van het EVN golden.  
181

 Council of Europe, Explanatory Report ECN 1998, par. 16. 
182

 In oudere jurisprudentie van het EHRM wordt nationaliteit juist niet geacht binnen de reikwijdte van het EHRM 

te vallen, zie EHRM 1 juli 1985, 11278/84 (K.W./Nederland) en EHRM 1 juli 1997, 21106/92(Kafkasli/Turkije).  
183

 EHRM 11 oktober 2011, 53124/09 (Genovese/Malta). 
184

 De Groot, GS Personen- en Familierecht, regeling RWN, aant. 65.1. 
185

 De Groot, GS Personen- en Familierecht, regeling RWN, aant. 65.1. 
186

 Mantu, Contingent Citizenship 2015, p. 117. 
187

 Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

CETS No.: 177, 4 november 2000, 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=177&CM=7&DF=26/08/2015&CL=ENG. 

Nederland is partij bij dit protocol sinds 1 april 2005.  

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=177&CM=7&DF=26/08/2015&CL=ENG
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zelfstandig discriminatieverbod nu het ziet op ‘het genot van elk in de wet neergelegd recht’.
188

 

Problemen met ontvankelijkheid bij het EVRM in het kader van nationaliteitskwesties – voor zover die er 

nog waren na de zaak Genovese/Malta – lijken hiermee tot het verleden te behoren.  

 

§ 4.2.2 Directe en indirecte discriminatie  

De discriminatieverboden in het EVRM zien op zowel directe als indirecte discriminatie.
189

 Directe 

discriminatie is het, op grond van een ‘beschermde grond’ – een identificeerbare karakteristiek zoals ras 

of afstamming – verschillend behandelen van personen (of groepen van personen) in vergelijking met 

personen in een soortgelijke situatie, zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat.
190

 

Indirecte discriminatie is een neutrale regel, maatstaf of handelswijze, die een groep, gedefinieerd door 

een beschermde grond, op een disproportionele manier beïnvloedt vergeleken met anderen in een 

soortgelijke situatie, zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat.
191

 Het verbod van 

indirecte discriminatie is nauw verwant aan een plicht tot verschil in behandeling van personen die zich in 

een verschillende (niet vergelijkbare) situatie bevinden.
192

 

 

§ 4.2.3 Verdachte gronden van onderscheid en toetsingsintensiteit  

Er is pas sprake van discriminatie indien het gemaakte onderscheid niet objectief gerechtvaardigd kan 

worden. Het EHRM vereist voor een objectieve rechtvaardiging dat de maatregel een legitiem doel dient 

en proportioneel is.
193

 Bij het rechtvaardigen van een gemaakt onderscheid genieten staten een bepaalde 

‘appreciatiemarge’ of ‘beoordelingsruimte’, ook wel de ‘margin of appreciation’ genoemd.
194

 De grootte 

van deze marge is in belangrijke mate afhankelijk van de beschermingsgrond die het onderscheid raakt, 

                                                           
188

 Voor de eerste zaak die het EHRM op grond van dit artikel heeft gewezen, zie EHRM (GK) 22 december 2009, 

27996/06 en 34836/06 (Sejdić en Finci/Bosnië-Herzegovina).  
189

 Al is de acceptatie van indirecte discriminatie door het EHRM als bijzonder moeizaam te bestempelen, Henrard, 

16 Int’l J. on Minority & Group Rts. 2009, p. 564. 
190

 Directe discriminatie wordt in EU-context op dezelfde wijze uitgelegd als in EVRM-context. Voor de EU, zie 

o.a. art. 2 lid 2 onder a richtlijn rassengelijkheid. Voor het EVRM, zie EHRM (GK) 16 maart 2010, 42184/05 

(Carson e.a./Verenigd Koninkrijk), par. 61; EHRM (GK) 13 november 2007, 57325/00 (D.H. e.a./Tsjechie), par. 

175; EHRM (GC) 29 april 2008, 13378/05 (Burden/Verenigd Koninkrijk), par. 60. De 

rechtvaardigingsmogelijkheden zijn niet hetzelfde, zie paragraaf 4.4. 
191

 Zie bijvoorbeeld EHRM (GK) 13 november 2007, 57325/00 (D.H. e.a./Tsjechie), par. 184; EHRM 6 januari 2005 

(ontv.), 58461/00 (Hoogendijk/Nederland); EHRM 4 mei 2001, 24746/94 (Hugh Jordan/Verenigd Koninkrijk), par. 

154. 
192

 Zie EHRM 23 juli 1968, 1474/62; 1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64 (Belgische taalzaak), par. 10; 

EHRM [GK] 6 april 2000, 34369/97 (Thlimmenos/Griekenland), par. 44; EHRM [GK] 12 april 2006, 

65731/01 en 65900/01 (Stec e.a./Verenigd Koninkrijk), par. 51. 
193

 Zie onder vele: EHRM (GK) 13 november 2007, 57325/00 (D.H. e.a./Tsjechie), par. 196; EHRM (GK) 16 maart 

2010, 15766/03 (Oršuš e.a./Kroatie), par. 150 en 156. 
194

 Zie bijv. EHRM (GK) 16 maart 2010, 15766/03 (Oršuš e.a./Kroatie), par. 149; EHRM 25 maart 2014, 38590/10 

(Biao/Denemarken), par. 52.  
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meer bepaald de mate waarin een grond ‘verdacht’ is.
195

 Nationaliteit, ras en etniciteit zijn voorbeelden 

van de zogenaamde ‘verdachte gronden’. Onderscheid dat gebaseerd is op verdachte gronden kan slechts 

door ‘very weighty reasons’ of ‘compelling reasons’ worden gerechtvaardigd.
196

 Bij onderscheid 

gebaseerd op ras en etniciteit is het zelfs zo dat de mogelijkheid tot rechtvaardiging ‘as strictly as 

possible’ moet worden geïnterpreteerd.
197

 De ‘margin of appreciation’ voor staten is in dergelijke 

gevallen dus (zeer) klein. De toetsingsintensiteit van het EHRM en de appreciatiemarge van de staten zijn 

dus omgekeerd evenredig aan elkaar. 

 

 

§ 4.3 Onderscheid op welke grond? 

 

§ 4.3.1 Algemeen  

Het in de inleiding geschetste onderscheid tussen Nederlanders met nog een andere nationaliteit, en 

Nederlanders zonder nog een andere nationaliteit, kan raken aan meerdere beschermingsgronden in het 

non-discriminatierecht. De vraag in deze paragraaf is op welke beschermingsgrond het wetsvoorstel 

intrekken Nederlanderschap jihadisten onderscheid maakt. Twee mogelijkheden worden hierna verkend. 

De eerste mogelijkheid die wordt besproken is direct onderscheid op grond van nationaliteit of het hebben 

van een extra nationaliteit (paragraaf 4.3.2). De tweede mogelijkheid die wordt behandeld is indirect 

onderscheid op grond van ras en etniciteit (paragraaf 4.3.3). 

 

§ 4.3.2 Direct onderscheid: het hebben van een extra nationaliteit 

Hoewel het wetsvoorstel geen onderscheid maakt tussen Nederlanders en niet-Nederlanders, kan toch 

worden beargumenteerd dat de beschermingsgrond ‘nationaliteit’ in het geding is. Het hebben van een 

extra nationaliteit is namelijk de grond voor de verschillende behandeling.
198

 Artikel 14 EVRM en artikel 

1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM noemen ‘nationaliteit’ niet expliciet als beschermingsgrond. 

Dit betekent echter niet dat ‘nationaliteit’ niet als beschermingsgrond wordt aangemerkt. Het EHRM 

erkent dat onderscheid op grond van nationaliteit valt onder de beschermingsgronden van artikel 14 

EVRM.
199

 De discriminatieverboden in en bij het EVRM spreken namelijk van “onderscheid op welke 

                                                           
195

 Ook contextuele factoren spelen mee, zoals de mate waarin er Europese consensus bestaat over een bepaald 

onderwerp. 
196

 Voor nationaliteit zie EHRM 16 september 1996, 17371/90 (Gaygusuz/Oostenrijk), par. 42; EHRM 30 september 

2003, 40892/98 (Koua Poirrez/Frankrijk), par. 46; EHRM 27 november 2007, 77782/01 (Luczak/Polen), par. 48; 

EHRM 18 februari 2009, 55707/00 (Andrejeva/Letland), par. 87; EHRM 8 april 2014, 17120/09 (Dhahbi/Italië), 

par. 46.  
197

 zie EHRM 13 december 2005, 55762/00 en 55974/00 (Timishev/Rusland), par. 56; EHRM (GK) 16 maart 2010, 

15766/03 (Oršuš e.a./Kroatie), par. 156. 
198

 De Hart & Terlouw, in: Equality and human rights 2015, p. 317. 
199

 EHRM 16 september 1996, 17371/90 (Gaygusuz/Oostenrijk), par. 41; EHRM 30 september 2003, 40892/98 

(Koua Poirrez/Frankrijk), par. 42; EHRM 27 november 2007, 77782/01 (Luczak/Polen), par. 46; EHRM 18 februari 

2009, 55707/00 (Andrejeva/Letland), par. 80; EHRM 8 april 2014, 17120/09 (Dhahbi/Italië), par. 46. 
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grond dan ook, zoals […] of andere status”. Ook andere internationale discriminatieverboden bevatten 

een dergelijke restcategorie.
200

  

 

De zaken bij het EHRM waarin onderscheid op grond van nationaliteit werd aangenomen betreffen 

onderscheid tussen onderdanen en niet-onderdanen.
201

 Dat verschilt uiteraard met het onderscheid tussen 

onderdanen met en onderdanen zonder extra nationaliteit. Bij gebrek aan een zaak bij het EHRM die een 

dergelijk onderscheid behandelt, is het de vraag hoe dat onderscheid wordt gekwalificeerd. Denkbaar is 

dat het onder de beschermingsgrond ‘nationaliteit’ valt, nu de personen om wie het gaat een extra 

nationaliteit bezitten, dat de grond is voor het onderscheid. Denkbaar is ook dat het onderscheid wordt 

gekwalificeerd als zijnde ‘het hebben van een extra nationaliteit’. De woorden ‘andere status’ worden 

immers ruim uitgelegd.
202

 Deze kwalificeringskwestie kan van groot belang zijn, aangezien het EHRM 

heeft uitgemaakt dat de rechtvaardigingsmogelijkheden in het geval van onderscheid op grond van 

nationaliteit zeer beperkt zijn.
203

 Voor onderscheid op grond van ‘het hebben van een extra nationaliteit’ 

is dit (nog) niet uitgemaakt. Wel is op voorhand duidelijk dat het onderscheid dat het wetsvoorstel 

intrekken Nederlanderschap jihadisten maakt, te weten het onderscheid tussen Nederlanders met en 

zonder extra nationaliteit, valt onder de beschermingsgronden van artikel 14 EVRM en artikel 1 van het 

Twaalfde Protocol bij het EVRM. 

 

§ 4.3.3 Indirect onderscheid: ras en etniciteit 

Naast het zojuist besproken directe onderscheid op grond van nationaliteit dan wel het hebben van een 

extra nationaliteit, kan beredeneerd worden dat er sprake is van indirect onderscheid op grond van ras en 

etniciteit. Indirect onderscheid kan ontstaan door een neutrale regel, maatstaf of handelswijze, die een 

groep, gedefinieerd door een beschermde grond, op een disproportionele manier beïnvloedt vergeleken 

met anderen in een soortgelijke situatie.
204

 De groep mensen die wellicht disproportioneel getroffen wordt 

door de voorgestelde maatregel betreft de groep Nederlanders met nog een andere nationaliteit. Ras en/of 

etniciteit zou de bedoelde beschermde grond kunnen zijn, waardoor deze groep mensen wordt 

gedefinieerd. Deze mogelijkheden worden hierna onderzocht. 

                                                           
200

 Artikelen 2 en 26 IVBPR spreken van ‘zonder onderscheid van welke aard ook’ en het EU-Handvest spreekt van 

‘iedere discriminatie’.  
201

 EHRM 16 september 1996, 17371/90 (Gaygusuz/Oostenrijk); EHRM 30 september 2003, 40892/98 (Koua 

Poirrez/Frankrijk); EHRM 27 november 2007, 77782/01 (Luczak/Polen); EHRM 18 februari 2009, 55707/00 

(Andrejeva/Letland); EHRM 8 april 2014, 17120/09 (Dhahbi/Italië). 
202

 EHRM 25 maart 2014, 38590/10 (Biao/Denemarken), par. 79; EHRM (GK) 16 maart 2010, 42184/05 (Carson 

e.a./Verenigd Koninkrijk), par. 70; EHRM 13 juli 2010, 7205/07 (Clift/Verenigd Koninkrijk), par. 56-58. 
203

 EHRM 16 september 1996, 17371/90 (Gaygusuz/Oostenrijk), par. 42; EHRM 30 september 2003, 40892/98 

(Koua Poirrez/Frankrijk), par. 46; EHRM 27 november 2007, 77782/01 (Luczak/Polen), par. 48; EHRM 18 februari 

2009, 55707/00 (Andrejeva/Letland), par. 87; EHRM 8 april 2014, 17120/09 (Dhahbi/Italië), par. 46. 
204

 Zie bijvoorbeeld EHRM (GK) 13 november 2007, 57325/00 (D.H. e.a./Tsjechie), par. 184; EHRM 6 januari 2005 

(ontv.), 58461/00 (Hoogendijk/Nederland); EHRM 4 mei 2001, 24746/94 (Hugh Jordan/Verenigd Koninkrijk), par. 

154. 
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Het EHRM beschouwt ras en etniciteit als met elkaar verbonden en overlappende concepten.
205

 

Discriminatie van een persoon op grond van zijn of haar etnische oorsprong is een vorm van 

rassendiscriminatie, aldus het EHRM in de zaak Sejdić en Finci.
206

 Het EHRM verwijst daarbij naar de 

definitie van rassendiscriminatie in het VN-Rassenverdrag, en definitie die de Europese Commissie tegen 

Racisme en Intolerantie (ECRI)
207

 hanteert. Onderscheid op grond van ras en etniciteit wordt expliciet 

verboden in artikel 14 EVRM, artikel 1 van het Twaalfde Protocol bij het EVRM, artikel 5 lid 1 EVN, 

artikel 19 VWEU, artikel 21 EU-Handvest, artikelen 2 en 26 IVBPR, artikel 2 lid 2 Internationaal 

Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) en artikel 5 VN-Rassenverdrag. 

Toegespitst op het ontnemen van de nationaliteit bepaalt artikel 9 Verdrag tot beperking der staatloosheid 

dat een staat een persoon of een groep personen hun nationaliteit niet mag ontnemen “op grond van 

overwegingen ingegeven door hun ras, etnologische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging”. 

 

Voor het aannemen van indirect onderscheid kan het EHRM gebruik maken van statistische gegevens. Dit 

is echter niet een vereiste, aangezien dergelijke gegevens niet altijd voorhanden of betrouwbaar zijn. 

Wanneer uit de statistische gegevens blijkt dat de gevolgen van een maatregel disproportioneel ongunstig 

zijn voor een bepaalde groep, dan wordt een vermoeden van discriminatie aangenomen.
208

 Het is 

vervolgens aan de staat om dat vermoeden te weerleggen.
209

 Uit de jurisprudentie van het EHRM blijkt 

dat er een bepaalde ondergrens wordt gehanteerd. Exact is die drempelwaarde niet, maar duidelijk is wel 

dat de maatregel een aanzienlijk groter percentage van een beschermde groep moet treffen.
210

  

De statistieken die relevant zijn voor het vermeende onderscheid dat de intrekkingsgrond in het 

wetsvoorstel maakt zijn de volgende.
211

 Nederland telde in 2014 iets meer dan 1,3 miljoen Nederlanders 
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 EHRM 13 december 2005, 55762/00 en 55974/00 (Timishev/Rusland), par. 55: “Ethnicity and race are related 

and overlapping concepts. Whereas the notion of race is rooted in the idea of biological classification of human 

beings into subspecies according to morphological features such as skin colour or facial characteristics, ethnicity has 

its origin in the idea of societal groups marked by common nationality, tribal affiliation, religious faith, shared 

language, or cultural and traditional origins and backgrounds.” Dit is later herhaald in EHRM (GK) 22 december 

2009, 27996/06 en 34836/06 (Sejdić en Finci/Bosnië-Herzegovina), par. 43. 
206

 EHRM (GK) 22 december 2009, 27996/06 en 34836/06 (Sejdić en Finci/Bosnië-Herzegovina), par. 43. 
207

 ECRI, General Policy Recommendation No. 7, 13 december 2002: “the belief that a ground such as race, colour, 

language, religion, nationality or national or ethnic origin justifies contempt for a person or a group of persons, or 

the notion of superiority of a person or a group of persons”. 
208

 Dit wordt ook wel ‘prima facie’ discriminatie genoemd.  
209

 Zie bijvoorbeeld EHRM 6 januari 2005 (ontv.), 58641/00 (Hoogendijk/Nederland). 
210

 EHRM, RvE en FRA, Handboek over het Europese non-discriminatierecht 2010, p. 138. Zie EHRM (GK) 13 

november 2007, 57325/00 (D.H. e.a./Tsjechie), par. 192; EHRM (GK) 16 maart 2010, 15766/03 (Oršuš 

e.a./Kroatie), par. 152. 
211

 De meest recente statistieken zijn die van het jaar 2014.  



HET INTREKKEN VAN HET NEDERLANDERSCHAP WEGENS JIHADISTISCHE ACTIVITEITEN IN MENSENRECHTELIJK PERSPECTIEF, 2016

 ___________________________________________________ 

 

40 

 

met nog een andere nationaliteit.
212

 Van deze groep is 42% van niet-westerse
213

 afkomst, 57% afkomstig 

uit de Islamitische Wereld
214

 en 28% afkomstig uit de Arabische wereld
215

.
216

 Bovendien is het zo dat van 

sommige nationaliteiten, zoals de Marokkaanse
217

, geen afstand kan worden gedaan. Rechtssystemen van 

zeventien
218

 staten voorzien niet in de mogelijkheid om afstand te doen van de nationaliteit van die staat, 

maken dat onmogelijk, of hebben een rechtspraktijk die dat onmogelijk maakt.
219

 Hoewel niet vaststaat 

welke ondergrens het EHRM precies hanteert, komen de genoemde statistieken (42%, 57% en 28%) niet 

in de buurt van een aanzienlijke meerderheid.  

 

Zoals gezegd is het onderscheid dat het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten maakt nog 

niet voorgelegd aan een rechter. Recentelijk is wel een arrest gewezen dat affiniteit heeft met dit 

onderscheid. In de zaak Biao van 25 maart 2014 gaat het EHRM namelijk in op eventuele indirecte 

discriminatie op grond van etnische afkomst en directe discriminatie op grond van ‘andere status’, met 

betrekking tot nationale regels over gezinshereniging.
220

 Deze zaak is relevant voor de toetsing van het 

wetsvoorstel omdat het ziet op de toelaatbaarheid van het maken van onderscheid tussen onderdanen dat 

betrekking heeft op de manier waarop de nationaliteit is verkregen, namelijk de tijdsduur sinds het 

verkrijgen van de Deense nationaliteit. In deze zaak werden de Deense regels over gezinshereniging 

getoetst aan het discriminatieverbod van artikel 14 (jo. 8) EVRM. De Deense regels houden in dat een stel 

moet laten zien dat zij geen sterkere banden heeft met een ander land dan dat zij heeft met Denemarken. 

Uitgezonderd van deze regel zijn Denen die ten minste 28 jaar lang de Deense nationaliteit hebben. De 

klager, die op 31-jarige leeftijd de Deense nationaliteit heeft verkregen en daarom pas op 59-jarige leeftijd 

ook uitgezonderd zou kunnen worden dan deze regel, betoogt dat deze regels resulteren in direct 

onderscheid tussen twee groepen Denen; de groep die in Denemarken is geboren en daardoor op 28-jarige 
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 In 2014 ging het om 1.306.274 Nederlanders met nog een andere nationaliteit, Centraal Bureau voor de Statistiek, 

Statline, http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70999NED&D1=a&D2=0,5,10,13-

l&HD=100108-1134&HDR=T&STB=G1. 
213

 Landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika, en Azië (exclusief Indonesië en Japan). 
214

 Met de Islamitische wereld worden staten aangeduid waar de islam de staatsgodsdienst of een van de 

hoofdgodsdiensten is. De islamitische wereld valt dus niet samen met de Arabische wereld, al is er veel overlap. 
215

 Met de Arabische wereld worden 22 staten aangeduid waar men overwegend Arabisch spreekt. 
216

Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline, 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70798NED&D1=0&D2=0&D3=1-5,7-

204&D4=l&HDR=T,G3&STB=G1,G2&VW=T. 
217

 Van alle Nederlanders met nog een andere nationaliteit is 25% van Marokkaanse afkomst. Centraal Bureau voor 

de Statistiek, Statline, 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70798NED&D1=a&D2=0&D3=1-

5,21,51,116,171,187,l&D4=(l-6)-l&HD=130605-1004&HDR=T,G3&STB=G1,G2. 
218

 Algerije, Bangladesh, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Griekenland, Iran, Jemen, Libië, 

Mali, Marokko, Nicaragua, Somalië, Syrië, Tonga en Tunesië. 
219

 Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap, bijlage behorend bij art. 9-1-b, laatst 

bijgewerkt op 17 januari 2015, 

http://wetten.overheid.nl/BWBW33099/Artikel9/91b/Bijlage1/Tekst/geldigheidsdatum_17-01-2015. 
220

 EHRM 25 maart 2014, 38590/10 (Biao/Denemarken). 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70999NED&D1=a&D2=0,5,10,13-l&HD=100108-1134&HDR=T&STB=G1
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leeftijd is uitgezonderd van de regel, en de groep die de Deense nationaliteit later heeft verkregen en 

daardoor pas op latere leeftijd is uitgezonderd van de regel.
221

 Bovendien betoogt de klager dat dit 

onderscheid leidt tot indirecte discriminatie op grond van etnische herkomst, nu de groep Denen die de 

Deense nationaliteit later (niet bij geboorte) heeft verkregen, van niet-Deense etnische herkomst is.
222

 Het 

EHRM is het in beginsel eens met de klager dat er een feitelijk (indirect) onderscheid wordt gemaakt 

tussen Denen van Deense afkomst en Denen met een niet-Deense afkomst.  

 

“[…], the Court can agree with the minority of the Supreme Court that the 28-year rule had the consequence of 

creating an indirect difference in treatment between Danish nationals of Danish ethnic origin and Danish 

nationals of other ethnic origin, because de facto the vast majority of persons born Danish citizens would 

usually be of Danish ethnic origin, whereas persons who acquired Danish citizenship at a later point in their life 

would generally be of foreign ethnic origin.”
223

 

 

Desondanks overweegt het EHRM dat er geen sprake is van indirect onderscheid op grond van etnische 

herkomst, aangezien de uitzondering op de gezinsherenigingregel ook werd toegepast op personen die 

niet 28 jaar lang de Deense nationaliteit hebben, maar waren geboren en opgegroeid in Denemarken, of 

op jonge leeftijd naar Denemarken zijn gekomen en daar zijn opgegroeid, zolang zij maar 28 jaar lang 

legaal in Denemarken hebben verbleven.
224

 Wel kwalificeert het EHRM het onderscheid als eventuele 

discriminatie op grond van ‘andere status’.
225

 Die status betreft de tijdsduur sinds het verkrijgen van de 

Deense nationaliteit. Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de beoordelingsruimte van de staat om het 

onderscheid te rechtvaardigen. Een onderscheid op grond van etniciteit vereist ‘very weighty reasons’ om 

gerechtvaardigd te kunnen worden. Voor een onderscheid op grond van ‘andere status’ is dat niet bekend, 

en zal het afhangen van de omstandigheden van het geval. 

 

Van belang te vermelden is dat de stemmen van de zeven rechters waren verdeeld in een vier tegen drie 

verhouding. De drie dissenting rechters hebben een gezamenlijke dissenting opinion geschreven waarin 

zij het oordeel van de meerderheid bestempelen als een aanmoediging voor de indirecte discriminatie van 

burgers.
226

 Ten eerste zijn deze drie rechters van mening dat er geen sprake is van discriminatie op grond 

van ‘andere status’, maar op grond van nationale herkomst, dat zij beschouwen als een etnische factor van 

niet-raciale aard.
227

 Het is overigens de vraag of een dergelijk onderscheid ook een verdachte grond is. 

Ten tweede betogen zij dat het EHRM te veel nadruk legt op het individuele geval, en voorbijgaat aan 

het(stereotype) effect dat de maatregel in het algemeen op een gehele groep heeft: 
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 EHRM 25 maart 2014, 38590/10 (Biao/Denemarken), par. 81. 
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 EHRM 25 maart 2014, 38590/10 (Biao/Denemarken), par. 82. 
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 EHRM 25 maart 2014, 38590/10 (Biao/Denemarken), par. 90. 
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 EHRM 25 maart 2014, 38590/10 (Biao/Denemarken), par. 90. 
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 EHRM 25 maart 2014, 38590/10 (Biao/Denemarken), par. 91 
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 EHRM 25 maart 2014, 38590/10 (Biao/Denemarken), Joint dissenting opinion, par. 1.  
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 EHRM 25 maart 2014, 38590/10 (Biao/Denemarken), Joint dissenting opinion, par. 13 en 15. 
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“[…] the paramount concern of a human rights court should be whether such criteria have the disparate adverse 

impact of a stereotype on a minority group, no less important than the actual individual impact, which in every 

case is absolutely necessary for victim status to obtain. The difference in the treatment of a group raises 

fundamental human rights concerns, especially if it reflects or reinforces existing patterns of social stereotyping 

related to one or other “natural feature”. It is impossible to think of Article 14 of the Convention as permitting 

second-class citizenship, especially within the ambit of Convention rights (such as those consolidated in Article 

8). For this reason, the Court’s indirect discrimination doctrine is concerned with the group effects of a general 

measure and not only with individual impacts: discrimination may occur where “a general policy or measure ... 

has disproportionately prejudicial effects on a particular group” (see D. H. and Others, cited above, § 175 […])” 

 

De drie dissenting rechters zijn dus van mening dat een maatregel die een ‘second-class citizenship’ 

creëert op grond van nationale herkomst, de discriminatietoets van artikel 14 EVRM niet mag doorstaan. 

Dit is nu juist wat het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten bewerkstelligt. Het hebben van 

een extra nationaliteit naast het Nederlanderschap maakt een persoon vatbaar voor de intrekkingsgrond, 

en creëert daarmee een tweederangs Nederlanderschap. Het stereotype effect dat een maatregel kan 

hebben op een ‘particular group’ is een element dat minder goed toepasbaar is op het wetsvoorstel. De 

groep Nederlanders met een extra nationaliteit bestaat uit een grote verscheidenheid van tweede 

nationaliteiten en etniciteiten. Uit de statistieken bleek al dat er geen bepaalde groep is die exclusief of in 

aanzienlijke mate getroffen wordt door de voorgestelde maatregel. De zaak Biao is in september 2014 

verwezen naar de Grote Kamer. Het is te hopen dat de zeventien rechters duidelijkheid verschaffen over 

het aannemen van indirect onderscheid op grond van etniciteit.
228

 Het feit dat deze zaak werd gewezen 

met een minimale minderheid van vier tegen drie rechters geeft al aan dat deze materie geen rustig bezit 

is. Dit maakt het beoordelen van het onderscheid dat het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap 

jihadisten des te moeilijker. Voorlopig lijkt het onwaarschijnlijk dat het EHRM indirect onderscheid op 

grond van ras en etniciteit zal aannemen. Hoewel de drie dissenting rechters in de zaak Biao het creëren 

van een tweederangs nationaliteit afkeuren zijn de statistieken niet van doorslaggevende hoogte in die zin 

dat er een bepaalde (minderheids)groep is die exclusief of in aanzienlijke mate wordt getroffen door de 

voorgestelde maatregel.  

 

 

§ 4.4 Kan het gemaakte onderscheid objectief gerechtvaardigd worden? 

 

§ 4.4.1 Algemeen 

Hiervoor is beschreven dat het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten onderscheid maakt, en 

welke beschermingsgronden dat onderscheid mogelijk raakt. Er is pas sprake van discriminatie indien het 

gemaakte onderscheid niet objectief gerechtvaardigd kan worden. De minister is van mening dat er sprake 

                                                           
228

 Mantu, Contingent Citizenship 2015, p. 118; Alexandra Timmer, ‘Guest Post on Biao v Denmark’, ECHR BLOG, 

http://echrblog.blogspot.nl/2014/04/guest-post-on-biao-v-denmark.html. 
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is van een dergelijke rechtvaardiging. Er wordt gesteld dat het onderscheid ontstaat vanwege een 

kernverplichting waaraan het Koninkrijk is gebonden; het voorkomen en bestrijden van staatloosheid.
229

 

Tevens wordt dit onderscheid al gemaakt in de huidige RWN, aldus de minister.
230

 Met deze summiere 

onderbouwing concludeert de minister dat er sprake is van een objectieve rechtvaardiging. In deze 

paragraaf wordt uitvoerig onderzocht in hoeverre het onderscheid daadwerkelijk objectief 

gerechtvaardigd kan worden. 

 

Het EHRM vereist voor een objectieve rechtvaardiging dat de maatregel een legitiem doel dient en 

proportioneel is.
231

 De proportionaliteitstoets valt uiteen in een drietal onderdelen; de geschiktheid van de 

maatregel, een redelijke verhouding tussen middel en doel, en het subsidiariteitsbeginsel. Deze algemene 

rechtvaardigingsgrond geldt bij het EHRM zowel voor directe als indirecte discriminatie.
232

 Of er sprake 

is van een objectieve rechtvaardigingsgrond is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
233

  

 

Van belang hierbij is de toetsingsintensiteit van het EHRM, die afhangt van de appreciatiemarge die de 

staten genieten bij het rechtvaardigen van het gemaakte onderscheid. Zoals gezegd is deze marge in 

belangrijke mate afhankelijk van de beschermingsgrond die het onderscheid raakt, meer bepaald de mate 

waarin een grond ‘verdacht’ is.
234

 In de vorige paragraaf is beschreven dat er sprake zou kunnen zijn van 

direct onderscheid op grond van nationaliteit, direct onderscheid op grond van het hebben van een extra 

nationaliteit, en indirect onderscheid op grond van ras en etniciteit. Nationaliteit, ras en etniciteit zijn 

zogenaamde ‘verdachte gronden’. Onderscheid dat gebaseerd is op verdachte gronden kan slechts door 

‘very weighty reasons’ of ‘compelling reasons’ worden gerechtvaardigd.
235

 Bij onderscheid gebaseerd op 

ras en etniciteit is het zelfs zo dat de mogelijkheid tot rechtvaardiging ‘as strictly as possible’ moet 

worden geïnterpreteerd.
236

 De ‘margin of appreciation’ voor staten is in dergelijke gevallen dus (zeer) 
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klein. Het onderscheid op grond van het hebben van een extra nationaliteit is nog niet voorgelegd aan het 

EHRM. Onbekend – en lastig te voorspellen – is hoe het EHRM daarover zal oordelen. 

 

In de volgende subparagrafen worden de elementen van de objectieve rechtvaardiging nagelopen, te 

weten: een legitiem doel (paragraaf 4.4.2) en proportionaliteit, dat uiteen valt in de geschiktheid van de 

maatregel, een redelijke verhouding tussen doel en middel en het subsidiariteitsbeginsel (paragraaf 4.4.3). 

 

§ 4.4.2 Legitiem doel  

Het onderscheid dient een legitiem doel te dienen. Uit de formulering van de in te voeren 

intrekkingsbepaling blijkt al dat het doel bestaat uit ‘het belang van de nationale veiligheid’.
237

 De 

memorie van toelichting werkt dat nationale belang uit. Het intrekken van het Nederlanderschap op grond 

van het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten heeft volgens de memorie van toelichting tot 

doel de betreffende persoon uit te sluiten van het Nederlanderschap met alle rechten en verplichtingen, 

waaronder het recht op toegang tot het Nederlands grondgebied.
238

 Hiermee wordt geprobeerd te 

verhinderen dat de betrokkene zich als Nederlander vrijelijk en legaal in de westerse wereld kan bewegen, 

en legaal kan terugkeren naar Nederland en het Schengengebied.
239

 Op deze manier zou een terroristische 

aanslag op Nederlands grondgebied voorkomen kunnen worden. De voorgestelde maatregel dient hiermee 

een legitiem doel, namelijk de nationale veiligheid. Staten hebben overigens ook een verplichting zich in 

te zetten voor de bestrijding van terrorisme.
240

  

 

§ 4.4.3 Proportionaliteit 

Het intrekken van het Nederlanderschap moet, naast het dienen van een legitiem doel, proportioneel zijn. 

De proportionaliteitstoets valt zoals gezegd uiteen in de geschiktheid van de maatregel, een redelijke 

verhouding tussen doel en middel, en het subsidiariteitsbeginsel. Deze elementen worden 

achtereenvolgens besproken. 

 

Geschikt middel 

Het doel dat de regering voor ogen heeft kan legitiem zijn, maar dat betekent nog niet dat het gekozen 

middel geschikt is om dat doel te bereiken. Het doel is het waarborgen van de nationale veiligheid. Het 

gekozen middel is kort gezegd het intrekken van het Nederlanderschap van uitgereisde jihadisten. De 

gedachte van de minister is dat door het intrekken van het Nederlanderschap van een persoon, dat gepaard 

zal gaan met het verklaren van die persoon tot ongewenst vreemdeling in de zin van artikel 67 lid 1 onder 
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c Vreemdelingenwet 2000, de terugkeer van deze persoon naar Nederland zo moeilijk mogelijk wordt 

gemaakt.
241

 De terugkeer wordt bemoeilijk doordat de persoon zal worden gesignaleerd (als ongewenst 

vreemdeling) in verschillende systemen die kunnen worden geraadpleegd bij grenscontroles en uitgifte 

van visa.
242

 Het intrekken van het Nederlanderschap heeft namelijk tot gevolg dat het paspoort van 

rechtswege vervalt.
243

 Doordat het paspoort eigendom blijft van de Nederlandse staat kan het document 

worden opgenomen in de database van Interpol, in de Stolen and Lost Travel Document Database (SLTD) 

en in het Schengen Informatiesysteem (SIS).
244

 Het van rechtswege vervallen paspoort dat in deze 

databases staat opgenomen kan vervolgens gesignaleerd en ingenomen worden door de grensbewaking. 

De betrokkene kan op deze manier niet terugkeren naar het Schengengebied, en daarmee Nederland. In 

die zin lijkt de voorgestelde maatregel een geschikt middel om het doel, het waarborgen van de nationale 

veiligheid, te bereiken. 

 

Redelijke verhouding doel en middel 

Dit element van de proportionaliteitstoets houdt in dat de gevolgen van het intrekken van het 

Nederlanderschap voor de betrokkene niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het met de 

intrekking te dienen doel. Bij elk voorgenomen intrekkingsbesluit zal dus een belangenafweging moeten 

plaatsvinden waarbij de inbreuk op de rechten van de betrokkene wordt afgewogen tegen de belangen van 

de staat.
245

 De memorie van toelichting meldt dat deze afweging inderdaad zal plaatsvinden.
246

 Het 

primaire belang van de staat is zoals gezegd het waarborgen van de nationale veiligheid. Over de 

belangen van de staat zegt de memorie van toelichting het volgende: 

 

“Bij deze belangenafweging gaat het onder andere om een afweging van de opportuniteit van de inzet van de 

maatregel in het licht van alternatieve maatregelen. Bij de intrekking van het Nederlanderschap zal het 

eventuele belang van opsporing, vervolging en berechting van betrokkene en de mogelijkheid van 

tenuitvoerlegging van de straf, alsmede het belang van het verzamelen van inlichtingen door de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten worden meegewogen. Hoewel vanwege de universele rechtsmacht voor vele terroristische 

misdrijven vervolging en berechting vaak wel mogelijk zal zijn, wordt tenuitvoerlegging van de opgelegde straf 

uiteraard wel bemoeilijkt als aan betrokkene het Nederlanderschap is ontnomen en hij als ongewenst 

vreemdeling geen toegang tot Nederland meer heeft. Bovendien kan er sprake zijn van vervolging voor 

meerdere feiten, waarbij niet voor alle feiten universele rechtsmacht geldt. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan 

verboden wapenbezit. Dat kan onder omstandigheden aanleiding zijn af te zien van intrekking van het 
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Nederlanderschap. Daarnaast dient te worden voorkomen dat een strafrechtelijk onderzoek op een ontijdig 

moment zou worden doorkruist door de intrekking van het Nederlanderschap.”
247

 

 

Bij de intrekking van het Nederlanderschap zal voor wat betreft de belangen van de staat dus rekening 

worden gehouden met eventuele belangen van opsporing, vervolging en berechting van betrokkene. 

Daarbij is ook van belang dat de straf ten uitvoer kan worden gelegd. Verder speelt ook het belang van het 

verzamelen van inlichtingen door de veiligheidsdiensten een rol een de belangenafweging. Gewaakt moet 

worden voor het overschatten van het belang van de staat bij het intrekken van het Nederlanderschap van 

een betrokkene. In de memorie van toelichting wordt met enig realisme gesproken van een van “een 

bescheiden maar desalniettemin belangrijke bijdrage aan de aanpak van jihadisme”.
248

 Het is namelijk zo 

dat het intrekken van het Nederlanderschap slechts tot gevolg heeft dat een persoon niet legaal kan 

terugkeren. De feitelijke terugkeer wordt niet geheel voorkomen.
249

 Zo is ruimschoots beschreven hoe 

niet-westerse migranten zonder of met valse reisdocumenten of look-a-likes er in slagen Europa binnen te 

komen.
250

 Mensen met valse papieren reizen via Spanje Europa in.
251

 Ook het grensgebied tussen Syrië en 

Turkije staat bekend om zijn vele smokkelroutes.
252

 Bovendien zijn in de afgelopen periode vele 

tienduizenden vluchtelingen ongecontroleerd de Schengenzone binnengekomen.
253

 Verder is het zo dat 

(ex-)Nederlanders met daarnaast nog een andere EU-nationaliteit na het intrekken van het 

Nederlanderschap nog steeds de EU, en daarmee Nederland kunnen inreizen.
254

 Bij het afwegen van het 

belang dat gediend wordt met de intrekking zullen deze kanttekeningen moeten worden meegenomen.  

 

In tegenstelling tot de conceptmemorie wordt in de memorie van toelichting bij het ingediende 

wetsvoorstel wel aandacht besteed aan de belangen van betrokkene. Over de belangen van de persoon van 

wie het Nederlanderschap dreigt te worden ingetrokken wordt gezegd: 

 

“Daarnaast worden bij deze belangenafweging omstandigheden betrokken die samenhangen met de 

gedragingen van de persoon en andere omstandigheden. Hiervoor is in dit kader al genoemd dat bij het opstellen 

van het ambtsbericht de rol van de persoon bij de organisatie mee kan wegen in de belangenafweging. Voor de 

intrekking van het Nederlanderschap is niet van doorslaggevend belang of betrokkene meerderjarig of 
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minderjarig is. De minderjarigheid kan, zeker wanneer er sprake is van bijkomende omstandigheden zoals een 

grote gevoeligheid voor beïnvloeding door anderen, wel meewegen in de proportionaliteitsafweging. Overigens 

geldt dit alleen voor minderjarigen die zich zelfstandig hebben aangesloten bij de terroristische organisatie. Bij 

jonge kinderen die als lid van een gezin meeverhuizen met ouders die zich inzetten voor de terroristische 

organisatie zal niet worden aangenomen dat zij zich aansluiten bij deze organisatie.”
255

 

 

Een omstandigheid die ten eerste een rol kan spelen is de rol van de persoon bij de organisatie. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat personen die niet de intentie hebben om aan te sluiten bij de terroristische 

organisatie, niet vallen onder het begrip ‘aangesloten’ in de intrekkingsbepaling. Aan deze voorwaarde 

wordt namelijk slechts voldaan indien uit het gedrag van betrokkene blijkt dat hij de doeleinden van de 

organisatie onderstreept en de intentie heeft om aan te sluiten, en feitelijke werkzaamheden verricht ten 

behoeve van de organisatie. Iemand die naar een gebied afreist waar de terroristische organisatie actief is 

om humanitaire hulp te verlenen valt daarmee niet zonder meer onder de personen van wie het 

Nederlanderschap kan worden ingetrokken.
256

 Aan een belangenafweging wordt in een dergelijk geval 

niet toegekomen. Verder geldt dat de rol van de betrokkene een factor zal zijn in de te maken 

belangenafweging. Ten tweede kan de leeftijd van betrokkene een rol spelen. Van minderjarigen, die 

daarnaast bijvoorbeeld zeer gevoelig zijn voor beïnvloeding van anderen, zal minder snel het 

Nederlanderschap worden ingetrokken.  

 

Uit de memorie van toelichting blijkt verder nog dat de met de intrekking gepaard gaande 

ongewenstverklaring zal worden getoetst aan artikel 8 EVRM, met name wanneer de betrokkene een 

familie- en gezinsleven in Nederland heeft.
257

 Bij het beoordelen van het belang van het individu moet 

inderdaad gewicht worden toegekend aan de sterkte van de link die de betrokkene met Nederland heeft.
258

 

Hierbij moet onder andere gekeken worden naar de vraag of de persoon in het land geboren is, de duur 

van het verblijf, familiebanden, economische activiteit en taalkundige en culturele integratie.
259

 Een goede 

zaak is dat de belangrijkste omstandigheden die relevant zijn voor de belangenafweging zullen worden 

vastgelegd bij AMvRB.
260

 Hiermee kan worden verzekerd dat de minister per intrekkingsbesluit, dus per 

persoon, een belangenafweging zal maken op basis van gerichte informatie van die persoon. Hiermee kan 

ervoor worden gezorgd dat de gevolgen van het intrekken van het Nederlanderschap voor de betrokkene 

niet onevenredig zijn in verhouding tot het met de intrekking te dienen doel, zoals de toets bij het EHRM 

vereist. 

 

Subsidiariteit 
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Ingevolge het subsidiariteitsbeginsel mag het doel van de intrekking van het Nederlanderschap niet op een 

andere, voor de betrokkene minder ingrijpende wijze kunnen worden verwezenlijkt.
261

 Het doel is, zoals 

we zojuist hebben gezien, het waarborgen van de nationale veiligheid. De gedachte van de minister is dat 

het intrekken van het Nederlanderschap in combinatie met een ongewenstverklaring, de (legale) terugkeer 

van een jihadist aanzienlijk bemoeilijkt, en daarmee eventuele aanslagen op Nederlandse bodem worden 

voorkomen.
262

 Men kan zich echter afvragen of dit doel niet op een andere, minder ingrijpende, wijze kan 

worden bereikt. Bijvoorbeeld door middel van het strafrecht.  

 

In reactie op een gelijkluidend advies (het gebruiken van strafrechtelijke middelen) van het Nederlands 

Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), stelt de minister dat de strafrechtelijke middelen niet 

geschikt zijn om het doel te bereiken. De minister overweegt het volgende:  

 

“Juist gelet op het doel van de intrekking, bescherming van de nationale veiligheid, is het wenselijk om snel een 

intrekking te kunnen realiseren wanneer duidelijk is dat betrokkene zich heeft aangesloten bij een terroristische 

organisatie die een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt. De door het NJCM aangereikte alternatieven 

zijn inderdaad beschikbaar wanneer betrokkene naar Nederland komt. Dat is echter op het moment van 

aansluiten echter doorgaans nog geenszins zeker, terwijl er op dat moment wel al een bedreiging van de 

nationale veiligheid kan zijn. Wanneer betrokkene zich in Nederland meldt, ligt strafrechtelijk optreden 

inderdaad voor de hand en is er geen grondslag meer voor intrekking van het Nederlanderschap.”
263

 

 

De minister is dus de mening toegedaan dat de strafrechtelijke instrumenten niet geschikt zijn om snel te 

kunnen reageren op de bedreiging van de nationale veiligheid. Volgens de minister zijn deze instrumenten 

pas beschikbaar zodra de betrokkene zich in Nederland meldt. Het gebruik van strafrechtelijke middelen 

wordt daarmee wel heel gemakkelijk afgeschreven. Het is nog maar de vraag of dat terecht is. Het 

strafrecht biedt namelijk voldoende mogelijkheden om een persoon die verdacht wordt van terroristische 

activiteiten in het buitenland, vast te zetten en te vervolgen.
264

 

 

Het intrekken van de Nederlandse nationaliteit is een zeer ingrijpend en in beginsel onomkeerbaar 

middel.
265

 Een minder ingrijpend middel is het opsporen, oppakken, vervolgen en veroordelen van een 

terugkerende jihadist. Staten hebben op grond van het ‘actieve personaliteits- of nationaliteitsbeginsel’ in 

beginsel rechtsmacht over misdrijven die door hun onderdanen in het buitenland zijn begaan.
266

 Daarnaast 

is nationaliteit een universeel erkende rechtsbasis voor de extraterritoriale jurisdictie met betrekking tot 
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misdrijven genoemd in het Statuut van het Internationaal Strafhof.
267

 Het actieve nationaliteitsbeginsel is 

in Nederland neergelegd in artikel 7 Wetboek van Strafrecht (Sr),
268

 artikel 3 lid 3 van de Wet 

Oorlogsstrafrecht en artikel 2 lid 1 aanhef en onder c Wet Internationale Misdrijven.
269

 Voorafgaand aan 

de veroordeling kan gebruikt worden gemaakt van de voorlopige hechtenis in artikelen 63 e.v. van het 

Wetboek van Strafvordering (Sv).
270

 Het strafrecht biedt dus voldoende mogelijkheden om op te treden. 

Na het strafrechtelijke optreden kan vervolgens – indien de minister dat nodig acht – het 

Nederlanderschap worden ingetrokken op grond van de huidige RWN.
271

 Artikel 14 lid 2 RWN bevat 

namelijk een intrekkingsbepaling waarin wordt verwezen naar artikel 83 Sr (terroristische misdrijven) en 

artikel 205 Sr (werving voor een vreemde krijgsdienst of gewapende strijd). 

 

De Afdeling overweegt in haar advies over het wetsvoorstel dat, gezien de beschikbaarheid van 

alternatieve, strafrechtelijke middelen, de toegevoegde waarde van het wetsvoorstel ten opzichte van het 

strafrecht onvoldoende is gemotiveerd.
272

 Zij wijst daarbij op het in het Actieprogramma Integrale 

Aanpak Jihadisme opgenomen eerste actiepunt;
273

 de inzet van strafrechtelijke maatregelen, zowel bij 

uitreizigers die zich aansluiten bij een terroristische organisatie, als bij het aanhouden en vervolgen van 

uitreizigers bij terugkeer.
274

 Ook wijst de Afdeling op een brief
275

 van de minister aan de Tweede Kamer 

waarin de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) stelt dat strafrechtelijk 

onderzoek ten aanzien van uitreizigers bijzonder complex is vanwege de bewijsvergaring, maar dat het 

Openbaar Ministerie (OM) de aanpak ten aanzien van de vervolging van deze misdrijven heeft 

verscherpt.
276

 Hieruit concludeert de Afdeling dat ondanks de complexiteit van de toepassing van 

strafrechtelijke middelen, kennelijk wel toegevoegde waarde kan worden verwacht van een intensiever 
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gebruik van deze instrumenten.
277

 In dat licht is onduidelijk waarom de regering met een nieuwe, 

verdergaande, maatregel is gekomen terwijl nog niet vaststaat of de bestaande strafrechtelijke middelen 

ontoereikend moeten worden geacht, aldus de Afdeling.
278

 Dit lijkt op gespannen voet te staan met het 

subsidiariteitsbeginsel, nu de beschikbare, voor betrokkene minder ingrijpende maatregelen, niet worden 

aangewend. 

 

Naast strafrechtelijke middelen kunnen echter ook nog andere – minder ingrijpende – alternatieven 

worden bedacht. De intrekking van het Nederlanderschap, en de daarmee gepaard gaande 

ongewenstverklaring, lijken namelijk volledig in dienst te staan van het gevolg ervan: het van rechtswege 

vervallen van het paspoort en het opnemen daarvan in de database van Interpol, in de Stolen and Lost 

Travel Document Database (SLTD) en in het Schengen Informatiesysteem (SIS). Het is moeilijk 

voorstelbaar dat een dergelijke signalering in de grenscontrolesystemen niet mogelijk is zonder de 

nationaliteit in te trekken. Het intrekken van het Nederlanderschap lijkt hiermee een formaliteit te worden 

die nou eenmaal moet worden vervuld.
279

 Gezien het zeer ingrijpende karakter van deze in beginsel 

onomkeerbare maatregel wordt hiermee getoornd aan het subsidiariteitsbeginsel. Door een combinatie 

van het signaleren van bepaalde personen in de grenscontrolesystemen enerzijds, en het achterwege laten 

van de intrekking van het Nederlanderschap, kunnen bovendien de strafrechtelijke instrumenten worden 

ingezet. Nederland behoudt op die manier immers de strafrechtelijke bevoegdheden over de onderdaan.
280

 

 

Het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten lijkt op grond van het hier voorgaande niet te 

beantwoorden aan het subsidiariteitsbeginsel. Het doel van de intrekking van het Nederlanderschap kan 

namelijk op een andere, voor betrokkene minder ingrijpende wijze worden verwezenlijkt. Vooral het 

strafrecht biedt daartoe voldoende middelen. 

 

 

§ 4.5 Tussenconclusie: discriminatieverboden 

 

In dit hoofdstuk is de volgende deelvraag onderzocht: “in hoeverre is het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten in overeenstemming met de internationale discriminatieverboden?” Ter 

beantwoording van deze deelvraag is ten eerste onderzocht op welke beschermingsgrond het wetsvoorstel 

onderscheid maakt. Ten tweede is onderzocht of er een objectieve rechtvaardiging bestaat voor het 

gemaakte onderscheid. Hierbij is toetsing door het EHRM als uitgangspunt genomen. Het wetsvoorstel 
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 Advies Afdeling Advisering Raad van State, p. 4. 
278

 Advies Afdeling Advisering Raad van State, p. 4-5. 
279

 Kritisch over deze ‘instrumentalisatie van het nationaliteitsrecht’ is Jessurun d’Oliveira in A&MR 2015, p. 57 en 

in NJB 2014/1908. 
280

 De Afdeling gaat ervan uit dat eventuele opsporing en berechting van de betrokkene na intrekking van de 

nationaliteit op grond van het wetsvoorstel in beginsel niet meer door Nederland zal kunnen worden gedaan (Advies 

Afdeling Advisering Raad van State, p. 5). 
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maakt onderscheid tussen Nederlanders met en zonder een extra nationaliteit. Het Nederlanderschap mag 

namelijk niet worden ingetrokken indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn. 

 

Ondanks de bevindingen in dit hoofdstuk kan, bij gebrek aan een rechterlijke uitspraak over het in dit 

hoofdstuk besproken onderscheid, en het casuïstische karakter van de objectieve rechtvaardigingstoets, 

geen stellig oordeel worden geveld over de verenigbaarheid van het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten met de internationale discriminatieverboden. Voor de hand ligt dat het 

onderscheid gekwalificeerd kan worden als onderscheid op ‘andere status’; namelijk het hebben van een 

extra nationaliteit. De objectieve rechtvaardigingstoets zou vast kunnen lopen op het 

subsidiariteitsbeginsel, nu er minder ingrijpende middelen voorhanden zijn, in onder andere de vorm van 

het strafrecht. De kern van de bevindingen in dit hoofdstuk wordt hieronder weergegeven. 

 

 

Gronden van onderscheid 

Het in dit hoofdstuk besproken onderscheid kan direct onderscheid opleveren op grond van nationaliteit. 

Het hebben van een extra nationaliteit is immers de grond voor de verschillende behandeling. 

Aannemelijker is echter dat het onderscheid geschaard wordt onder ‘andere status’. Dat andere status 

betreft het hebben van nog een andere nationaliteit. Een andere mogelijkheid is de kwalificatie van het 

gemaakte onderscheid als indirect onderscheid op grond van ras en etniciteit. De gedachte daarbij is dat 

Nederlanders met nog een andere nationaliteit vooral mensen betreffen met een bepaalde afkomst. De 

statistieken wijzen echter uit dat er geen sprake is van een bepaalde groep die exclusief of in aanzienlijke 

mate wordt getroffen door de voorgestelde maatregel. Ook is het onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel 

een stereotype effect heeft op een bepaalde minderheids(groep), nu de groep Nederlanders met een extra 

nationaliteit bestaat uit personen met diverse (tweede) nationaliteiten en etniciteiten. Indirect onderscheid 

op grond van ras en etniciteit ligt dus niet voor de hand. Direct onderscheid op grond van het hebben van 

een extra nationaliteit – ondervangen door de grond ‘andere status’ – ligt dat wel.  

 

Objectieve rechtvaardiging 

Onderscheid is pas discriminatie – of verboden onderscheid – indien daarvoor geen objectieve 

rechtvaardiging bestaat. Het EHRM vereist voor een objectieve rechtvaardiging dat de maatregel een 

legitiem doel dient en proportioneel is. De voorgestelde maatregel dient een legitiem doel, namelijk de 

nationale veiligheid. De proportionaliteitstoets valt uiteen in een drietal onderdelen; de geschiktheid van 

de maatregel, een redelijke verhouding tussen middel en doel, en het subsidiariteitsbeginsel. Deze toets 

vindt altijd plaats aan de hand van de omstandigheden van het geval en de uitkomst ervan is daarmee 

moeilijk te voorspellen. Wel kunnen er enkele opmerkingen worden gemaakt.  

 

Ten eerste lijkt het intrekken van het Nederlanderschap een geschikt middel om een bescheiden bijdrage 

aan de nationale veiligheid te leveren. Door de intrekking van de nationaliteit komt het paspoort van 
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rechtswege te vervallen en kan het opgenomen worden in de databases van de grenscontroles van het 

Schengengebied. De betrokkene kan op deze manier dus niet (legaal) terugkeren naar Nederlands 

grondgebied.  

 

Ten tweede is vereist dat de gevolgen voor de betrokkene niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel. 

Hierbij worden de belangen van de staat afgewogen tegen de belangen van de betrokkene. Voor wat 

betreft de belangen van de staat wordt in ieder geval rekening gehouden met eventuele belangen van 

opsporing, vervolging, berechting, tenuitvoerlegging van de straf, en het verzamelen van inlichtingen 

door de veiligheidsdiensten. Gewaakt moet worden het belang van de staat te overschatten. De legale 

terugkeer wordt weliswaar onmogelijk gemaakt, maar de feitelijke terugkeer wordt slechts bemoeilijkt. De 

praktijk wijst uit dat er voldoende mogelijkheden zijn om illegaal terug te keren naar Nederland. Voor 

wat betreft de belangen van betrokkene zal onder andere rekening worden gehouden met de rol van de 

betrokkene in de terroristische organisatie, de leeftijd van betrokkene en het familie- en gezinsleven dat 

betrokkene eventueel in Nederland heeft. Bij het beoordelen van het belang van betrokkene zal gewicht 

worden toegekend aan de sterkte van de link die hij met Nederland heeft. Of een intrekkingsbesluit 

voldoet aan de evenredigheidseis van het EHRM zal afhangen van de omstandigheden van het concrete 

geval, en van de wijze waarop de minister daarmee is omgegaan. Positief is dat de belangrijkste 

omstandigheden die relevant zijn voor de belangenafweging zullen worden vastgelegd bij AMvRB. 

 

Ten derde mag ingevolge het subsidiariteitsbeginsel het doel van de intrekking van het Nederlanderschap 

niet op een andere, voor de betrokkene minder ingrijpende wijze kunnen worden verwezenlijkt. Het 

intrekken van de Nederlandse nationaliteit is een zeer ingrijpend en in beginsel onomkeerbaar middel. 

Een minder ingrijpend middel is het opsporen, oppakken, vervolgen en veroordelen van een terugkerende 

jihadist. Het strafrecht biedt, in tegenstelling tot wat de minister daarover zegt, voldoende geschikte 

middelen om het doel van het wetsvoorstel te bereiken. Naast de strafrechtelijke zijn er ook nog andere – 

minder ingrijpende – middelen voorstelbaar. Een rechtstreekse signalering in de grenscontrolesystemen, 

waarbij het Nederlanderschap niet wordt ingetrokken, heeft namelijk hetzelfde effect als de voorgestelde 

maatregel. Het voordeel van dit alternatief is dat Nederland zijn strafrechtelijke bevoegdheden over de 

onderdaan behoudt. Hiermee kan het intrekken van het Nederlanderschap, dat een zeer ingrijpend middel 

is, achterwege worden gelaten.  
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Hoofdstuk 5 Recht op doeltreffende rechtsbescherming 

 

 

§ 5.1 Inleidende opmerkingen 

 

In dit hoofdstuk wordt het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten getoetst aan het recht op 

doeltreffende rechtsbescherming zoals dat ligt besloten in de internationale rechtsbronnen. Het intrekken 

van het Nederlanderschap is een ingrijpende en in beginsel onomkeerbare maatregel. Bovendien is de 

voorgestelde intrekkingsbepaling bedoeld en uitsluitend toepasbaar op personen die zich in het buitenland 

bevinden.
281

 Als gevolg van de ongewenstverklaring die met het intrekkingsbesluit gepaard gaat, kan de 

betrokkene van wie de nationaliteit is ingetrokken, de procedure in Nederland in beginsel niet 

bijwonen.
282

 Gelet op het voorgaande heeft de minister bijzondere rechtsbescherming tegen een 

intrekkingsbesluit van de minister nodig geacht.
283

 

 

De bijzondere rechtsbescherming zoals die is opgenomen in het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap 

jihadisten komt – kort gezegd
284

 – op het volgende neer. Het wetsvoorstel voorziet ten eerste in een 

ambtshalve rechtstreeks beroep bij de rechtbank (sector bestuursrecht), voor het – zeer waarschijnlijke – 

geval dat de betrokkene zelf geen beroep instelt.
285

 Daarnaast dient de bestuursrechter het 

intrekkingsbesluit integraal te toetsen; een beroep wordt gegrond verklaard indien de rechtbank van 

oordeel is dat het besluit in strijd is met de wet ‘dan wel bij afweging van alle daarbij betrokken belangen 

in redelijkheid niet gerechtvaardigd is’.
286

 Ook is geregeld dat er geen griffierecht wordt geheven.
287

 Dat 

geldt ook voor eventueel hoger beroep, dat openstaat bij de ABRvS.
288

 Voor wat betreft de toevoeging 

van een raadsman voorziet het wetsvoorstel in een getrapte bevoegdheid tot aanwijzing van een raadsman 

die de belangen van de betrokkene kan vertegenwoordigen in (hoger) beroep.
289

 Het is namelijk heel goed 

voorstelbaar dat betrokkene zelf niet op de hoogte is van het intrekkingsbesluit.
290

 Indien hij 

dientengevolge geen raadsman aanwijst, zijn anderen daartoe bevoegd. Respectievelijk bevoegd zijn de 

wettelijke vertegenwoordiger of bijzonder gemachtigde, de naaste familie, en de Raad voor de 

                                                           
281

 De voorgestelde intrekkingsbepaling vereist namelijk dat het gaat om “een persoon die zich buiten het Koninkrijk 

bevindt”. Zie art. 14 lid 4 Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
282

 Behoudens de mogelijkheid om bij voorlopige voorziening om opschorting van de ongewenstverklaring te 

verzoeken (Advies Afdeling Advisering Raad van State, p. 6). 
283

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 9-13. 
284

 De inhoud van het wetsvoorstel is voor wat betreft de rechtsbescherming uitgebreid besproken in paragraaf 2.4. 
285

 Art. 22A lid 3 Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
286

 Art. 22A lid 5 Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
287

 Art. 22A lid 6 Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
288

 Art. 22A lid 6 en 7 Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
289

 Art. 22B en 22C Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
290

 Het wordt gepubliceerd in de (online) Staatscourant.  
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rechtsbijstand.
291

 Mocht er onverhoopt nog geen raadsman zijn aangewezen, dan mag het gerecht een last 

tot toevoeging van een raadsman geven.
292

 Deze last is gericht tot de Raad van de Rechtsbijstand.
293

 Op 

deze manier wordt gegarandeerd dat er in alle gevallen en raadsman is die de belangen van de – in het 

buitenland verblijvende – betrokkene kan vertegenwoordigen. 

 

Van een enkel element in deze specifieke procedure is op voorhand duidelijk dat deze voldoet aan 

internationale bepalingen inzake doeltreffende rechtsbescherming. Zo wordt met de vrijstelling van het 

griffierecht voldaan aan artikel 13 lid 2 EVN, dat bepaalt dat elke staat ervoor zorgt dat de tarieven voor 

een administratieve of rechterlijke toetsing geen belemmering voor de aanvragers vormen. Van andere 

elementen in de voorgestelde bijzondere rechtsbescherming staat het bepaald minder vast dat deze de 

toetsing aan internationale bepalingen inzake rechtsbescherming zullen doorstaan. Die elementen worden 

in dit hoofdstuk besproken.  

 

De intrekking van het Nederlanderschap is door de minister gekenmerkt als ‘bestuursrechtelijke 

(orde)maatregel’. In paragraaf 5.2 wordt onderzocht of dit terecht is en wat de gevolgen van een 

dergelijke kwalificatie zijn. De toetsing van het intrekkingsbesluit door de bestuursrechter zal (deels) 

plaatsvinden op basis van niet-openbare stukken. In paragraaf 5.3 wordt de voorgestelde nationale 

procedure getoetst aan de internationale jurisprudentie daarover. Recentelijk zijn gezaghebbende 

internationale richtlijnen verschenen over nationaliteitsontneming. In paragraaf 5.4 wordt het wetsvoorstel 

getoetst aan de eisen die aan rechtsbescherming worden gesteld in deze richtlijnen. Daarbij komen twee 

knelpunten aan het licht: de onmiddellijke rechtskracht van het intrekkingsbesluit, en de afwezigheid van 

de strafrechter in de voorgestelde rechtsbeschermingprocedure. Ten slotte worden in paragraaf 5.5 de 

bevindingen van dit hoofdstuk op een rij gezet in de tussenconclusie waarin tevens een antwoord wordt 

gegeven op de vraag in hoeverre het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten in 

overeenstemming is met het internationale recht op doeltreffende rechtsbescherming. 

 

 

§ 5.2 De intrekking van het Nederlanderschap als ‘bestuursrechtelijke (orde)maatregel’ 

 

§ 5.2.1 Algemeen 

De maatregel tot intrekking van het Nederlanderschap is naar het oordeel van de minister een 

bestuursrechtelijke maatregel.
294

 De intrekking van de nationaliteit zou daarmee geen criminal charge in 

de zin van artikel 6 EVRM zijn. Het gevolg van deze kwalificatie is dat artikel 6 en 7 EVRM (en artikelen 

48 tot en met 50 EU-Handvest) niet van toepassing zijn. In het bijzonder geldt in dat geval het 

                                                           
291

 Art. 22B Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
292

 Art. 22C Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten. 
293

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 12. 
294

 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 9. 
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zogenaamde ‘aanwezigheidsrecht’ in mindere mate. Het recht van de verdachte om deel te nemen aan zijn 

proces is niet expliciet opgenomen in artikel 6 EVRM. Wel is het inmiddels vaste jurisprudentie dat het 

Hof van Justitie uit het doel en de strekking van dat artikel een dergelijk aanwezigheidsrecht afleidt.
295

 

Wie niet aanwezig is kan de rechten uit artikel 6 EVRM namelijk niet goed waarmaken.
296

 Indien er 

sprake is van een criminal charge geldt het aanwezigheidsrecht van de verdachte in meerdere mate. In 

deze paragraaf wordt onderzocht of de voorgestelde maatregel tot intrekking van het Nederlanderschap 

door de minister terecht is bestempeld als bestuursrechtelijke maatregel, in tegenstelling tot een 

strafrechtelijke maatregel (criminal charge). 

 

Deze kwalificatie lijkt gezien de jurisprudentie van het EHRM over het intrekken van een nationaliteit op 

het eerste gezicht gerechtvaardigd. Het EHRM overwoog in de ontvankelijkheidsbeslissing van de zaak 

Naumov namelijk dat artikel 6 lid 1 EVRM niet van toepassing is op “proceedings regulating a persons' 

citizenship and /or the entry, stay and deportation of aliens”.
297

 Het is echter van belang in te zien dat het 

in deze zaak – en in de eerdere zaken waarmee deze beslissing werd onderbouwd – steeds ging om 

nationaliteitskwesties van minder ernstige aard. In Naumov
298

 ging het namelijk om een persoon die had 

nagelaten de autoriteiten op de hoogte te stellen van de lopende rechtszaak tegen hem. In Z. tegen 

Zwitserland
299

 ging het om de verkrijging van een tweede nationaliteit op basis van de nationaliteit van de 

vader. In Zeibek
300

 ging het ten slotte om de klacht van een vader die niet verhoord was in een procedure 

gestart door de moeder waarin het kind een andere nationaliteit verkreeg. Deze zaken zijn niet gelijk te 

stellen met een zaak waarin een persoon zijn of haar nationaliteit wordt ingetrokken vanwege het 

deelnemen aan een terroristische organisatie in het buitenland. Anders dan de genoemde zaken betreft het 

hier besproken intrekkingsbesluit namelijk ernstige feiten die tevens strafbare feiten opleveren. Hierna 

wordt dan ook met behulp van de vaste criteria onderzocht of de voorgestelde maatregel niet toch als 

criminal charge kan worden gekwalificeerd. 

 

§ 5.2.2 De drie criteria bij het kwalificeren van de maatregel 

Het EHRM hanteert drie criteria voor het vaststellen van een criminal charge in de zin van artikel 6 

EVRM.
301

 Alvorens deze criteria te behandelen is het van belang op te merken dat het EHRM de term 
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 Mevis & Verbaan, Modaliteiten van betekening 2012, p. 146. Zie EHRM 12 februari 1985, 9024/80 

(Colozza/Italië), par. 27; EHRM 1 maart 2006, 56581/00 (Sejdovic/Italië), par. 25; EHRM 28 juni 2005, 18114/02 

(Hermi/Italië), par. 33. 
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 Mevis & Verbaan, Modaliteiten van betekening 2012, p. 146. 
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 EHRM 4 januari 2005 (ontv.), 10513/03 (Naumov/Albanië), par. 2. Zie ook EHRM 15 december 1988 (ontv.), 

13325/87 (S./Zwitserland) en EHRM 21 mei 1997 (ontv.), 34372/97 (Zeibek/Griekenland). Zie verder Mantu, 

Contingent Citizenship 2015, p. 112-113. 
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 EHRM 4 januari 2005 (ontv.), 10513/03 (Naumov/Albanië). 
299

 EHRM 15 december 1988 (ontv.), 13325/87 (S./Zwitserland). 
300

 EHRM 21 mei 1997 (ontv.), 34372/97 (Zeibek/Griekenland). 
301

 EHRM 8 juni 1976, 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72 (Engel e.a./Nederland), par. 82; EHRM 21 

februari 1984, 8544/79 (Öztürk/Duitsland), par. 50. 
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‘criminal’ autonoom uitlegt. Indien het staten vrij stond om hun maatregelen te kwalificeren als 

administratief of bestuursrechtelijk in plaats van strafrechtelijk, dan zou dat afbreuk doen aan ‘the object 

and purpose of the Convention’, aldus het EHRM.
302

 Toch speelt de nationale kwalificatie van de 

maatregel een zekere rol; het eerste criterium betreft namelijk de kwalificatie naar nationaal recht 

(“whether or not the text defining the offence in issue belongs, according to the legal system of the 

respondent State, to criminal law”). Het tweede criterium betreft het karakter van het vergrijp (“the nature 

of the offence”). Het derde criterium betreft ten slotte de aard en zwaarte van de sanctie die de betrokkene 

boven het hoofd hangt (“the nature and degree of severity of the penalty that the person concerned 

risked”). Aan de hand van deze criteria wordt hierna beoordeeld of de voorgestelde maatregel tot 

intrekking van het Nederlanderschap kan worden gekwalificeerd als criminal charge.  

 

Kwalificatie naar nationaal recht 

Voor het eerste criterium dient vastgesteld te worden of de bepaling in kwestie volgens het nationale 

rechtssysteem tot het strafrecht behoort. De grondslag voor de intrekkingsgrond is een nieuw lid in artikel 

14 RWN. De Rijkswet op het Nederlanderschap behoort niet tot het Nederlandse strafrecht. Zoals gezegd 

kwalificeert de minister de maatregel ook uitdrukkelijk als bestuursrechtelijke maatregel. Dit eerste 

criterium is echter niet meer dan een ‘starting point’, en heeft dus slechts beperkte waarde.
303

  

 

Karakter van het vergrijp 

Het tweede criterium, het karakter van het vergrijp, legt veel meer gewicht in de schaal.
304

 Meerdere 

factoren spelen een rol bij de boordeling van het karakter van het vergrijp: of de geschonden regel is 

gericht op een specifieke groep of op de gehele bevolking, of de maatregel pas kan worden opgelegd na 

een schuldigverklaring, of vergelijkbare procedures in andere lidstaten als criminal charge worden 

gekwalificeerd, en ten slotte, of de maatregel een bestraffend of afschrikwekkend karakter heeft.
305

 

Opvallend is dat de minister in de memorie van toelichting deze laatste factor, het ‘doel van de maatregel 

(punitief of afschrikwekkend karakter)’, presenteert als zijnde het primaire criterium, terwijl het slechts 

één van de factoren is ter beoordeling van het karakter van het vergrijp.
306

 Wonderlijk is dat de minister 

ter onderbouwing daarvan verwijst naar de zaak Engel tegen Nederland,
307

 terwijl er in deze zaak niets is 

overwogen over de door de minister weergegeven factor, het bestraffende dan wel afschrikwekkende 
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 EHRM 8 juni 1976, 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72 (Engel e.a./Nederland), par. 81; EHRM 21 
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 EHRM 8 juni 1976, 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72 (Engel e.a./Nederland), par. 82; EHRM 21 
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 Council of Europe/European Court of Human Rights, Guide on Article 6: Right to a Fair Trial, p. 6 

(http://www.echr.coe.int/). 
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 Zie MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 9. 
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 EHRM 8 juni 1976, 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72 (Engel e.a./Nederland), par. 82. 
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karakter van de maatregel.
308

 Na deze onjuiste voorstelling van de relevante criteria ter kwalificering van 

een criminal charge stelt de minister dat de voorgestelde maatregel een preventieve is ter voorkoming van 

terroristische handelingen en niet een bestraffende.
309

 Dit wijst erop dat geen sprake is van een criminal 

charge, aldus de minister.
310

 Hiermee wordt voorbij gegaan aan het strafrechtelijke karakter van het 

vergrijp dat aanleiding is voor het intrekken van het Nederlanderschap. Het aansluiten bij een 

terroristische organisatie die deelneemt aan een nationaal of internationaal gewapend conflict is een 

vergrijp met een strafrechtelijk karakter bij uitstek, aangezien het deelnemen aan een dergelijke 

organisatie strafbaar is gesteld in artikel 140a Sr. Bovendien wordt door gezaghebbende internationale 

richtlijnen voorgeschreven dat, gezien de serieuze criminele aard van de feiten die aanleiding kunnen zijn 

voor het intrekken van de nationaliteit, intrekking slechts plaats zou mogen vinden na een 

schuldigverklaring door een strafrechter.
311

 Ondanks dat het doel van de maatregel volgens de minister 

geen bestraffend maar een afschrikwekkend karakter heeft, zijn er factoren die het karakter van het 

vergrijp – op zijn minst – een strafrechtelijk tintje geven.  

 

Aard en zwaarte van de sanctie 

Het laatste criterium dat het EHRM gebruikt om een maatregel wel of niet te duiden als strafrechtelijk is 

de aard en zwaarte van de sanctie. De sanctie bestaat uit het intrekken van het Nederlanderschap, met alle 

gevolgen van dien.
312

 De intrekking van de nationaliteit zal gepaard gaan met het verklaren van die 

persoon tot ongewenst vreemdeling in de zin van artikel 67 lid 1 onder c Vreemdelingenwet 2000. 

Hiermee wordt geprobeerd om het de persoon in kwestie zo moeilijk mogelijk te maken terug te keren 

naar Nederlands grondgebied. Een ongewenst verklaarde vreemdeling kan namelijk geen rechtmatig 

verblijf in Nederland hebben of krijgen. Dit zijn zeer zware gevolgen voor de betrokkene, die net als het 

vorige criterium wijzen op de kwalificatie van de maatregel als zijnde een strafrechtelijke. De minister 

erkent in de memorie van toelichting dat de ernst van de maatregel een indicatie zou kunnen vormen om 

de maatregel toch als criminal charge aan te merken: 

 

“De ernst van de maatregel zou een indicatie kunnen vormen om deze toch als een criminal charge aan te 

merken. Echter, hoewel het een zware maatregel betreft, wordt deze alleen opgelegd aan mensen die zelf het 

Koninkrijk al uitgereisd zijn en zich nog steeds buiten het Nederlandse grondgebied bevinden. Het gaat 

bovendien om personen die zich elders hebben aangesloten bij een terroristische organisatie die het Koninkrijk 

ziet als legitiem doelwit van geweldsdaden, en geen geweldsmiddel schuwt in het nastreven van haar idealen. 

Daaruit blijkt reeds van een geringe binding met het Nederlandse grondgebied en de Nederlandse samenleving. 
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 Zie paragraaf 3.2. 
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Bovendien kennen verschillende landen mogelijkheden tot intrekking van de eigen nationaliteit als bestuurlijke 

maatregel. De intrekking van het Nederlanderschap is tot nu toe nimmer aangemerkt als criminal charge.”
313

 

 

De minister relativeert de ernst van de sanctie dus met het argument dat de persoon die zich in het 

buitenland aansluit bij een terroristische organisatie die een bedreiging vormt voor Nederland, een geringe 

binding zal hebben met de Nederlandse samenleving. Deze algemene aanname zal niet in alle gevallen 

opgaan. Een belangrijke constatering van het in juni 2014 gepubliceerde AIVD-rapport “Transformatie 

van het jihadisme in Nederland, zwermdynamiek en nieuwe slagkracht” is dat een eenduidig profiel van 

de jihadist niet bestaat.
314

 De personen binnen de jihadistische beweging variëren namelijk in leeftijd, 

etnische afkomst, opleidingsniveau, en werk- en thuissituatie.
315

 Diverse jihadisten waren voor vertrek 

naar Syrië bijvoorbeeld al getrouwd en vader. De stelling van de minister dat deze personen weinig 

binding hebben met de Nederlandse samenleving gaat in dat geval niet op, nu zij een gezin in Nederland 

hebben zitten. De uitsmijter van de minister dat de intrekking van het Nederlanderschap tot nu toe 

nimmer is aangemerkt als criminal charge, is ook niet erg overtuigend. De intrekking van het 

Nederlanderschap is immers tot nu toe ook nimmer gebruikt in plaats van het veroordelen en vervolgen 

van personen op grond van artikel 140 Sr. De aard en zwaarte van de maatregel tot het intrekken van het 

Nederlanderschap is dus wel degelijk een indicatie om deze maatregel aan te merken als een criminal 

charge. 

 

§ 5.2.3 De kwalificatie van de maatregel en het aanwezigheidsrecht 

Op basis van het voorgaande zijn serieuze vraagtekens te plaatsen bij de kwalificatie van de maatregel als 

bestuursrechtelijke ordemaatregel, niet zijnde een criminal charge. Gezien het karakter van het vergrijp, 

en de aard en zwaarte van de sanctie zou de maatregel ook als strafrechtelijk kunnen worden bestempeld. 

Vooral gelet op de ernstige gevolgen van de ‘ordemaatregel’, zou de intrekkingsmaatregel beter gedijen 

in het met meer rechtswaarborgen omklede strafrecht. In het bijzonder geldt in dat geval het 

aanwezigheidsrecht van de verdachte in meerdere mate. Het niet in Nederland aanwezig kunnen zijn voor 

de procedure belemmert de betrokkene in zijn procesmogelijkheden.
316

 Het aanwezigheidsrecht is – ook 

in het geval van een criminal charge – echter geen absoluut recht.
317

 In welke mate het 

aanwezigheidsrecht geldt, hangt af van de ernst en zwaarte van de maatregel.
318

 De afwezigheid van de 

betrokkene wordt deels gecompenseerd door de uitgebreide regeling voor de toewijzing van een 

raadsman. Deze compensatie moet niet worden overschat omdat er vaak geen contact zal zijn tussen de 
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 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 10. 
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 AIVD, Jaarverslag 2014 2015, p. 15. Voor het rapport AIVD, Transformatie van het jihadisme in Nederland 

2014, zie https://www.aivd.nl/publicaties/publicaties/2014/06/30/transformatie-van-het-jihadisme-in-nederland. 
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 AIVD, Transformatie van het jihadisme in Nederland 2014, p. 28. 
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 Advies Afdeling Advisering Raad van State, p. 6. 
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 Mevis & Verbaan, Modaliteiten van betekening 2012, p. 148, en zie onder andere Zie EHRM 12 februari 1985, 

9024/80 (Colozza/Italië), par. 29 en EHRM 13 februari 2001, 29731/96 (Kromach/Frankrijk), par. 85.  
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 EHRM 23 november 2006, 73053/01 (Jussila/Finland), par. 41-43. 
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betrokkene en zijn raadsman. Het is nog maar de vraag of deze procedure op grond van het wetsvoorstel 

intrekken Nederlanderschap jihadisten in overeenstemming is met het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende 

aanwezigheidsrecht. 

 

 

§ 5.3 Toegang tot niet-openbare stukken 

 

§ 5.3.1 Algemeen: de toetsing van het besluit bij de rechter op basis van geheim bewijs 

Het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap zal deels plaatsvinden op grond van informatie van de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
319

 Deze informatie zal niet in alle gevallen openbaar mogen worden 

gemaakt of worden verstrekt aan de (verdediging van) betrokkene.
320

 Het is de vraag of een besluit 

gegrond op niet-openbare stukken, oftewel voor de betrokkene ‘geheim bewijs’, de internationale 

rechtsbeschermingstoets doorstaat. Eerst wordt hier de nationale procedure inzake niet-openbare stukken 

beschreven. In de volgende subparagrafen wordt deze procedure afgezet tegen de internationale 

jurisprudentie over het gebruik door de rechter van bewijs dat geheim is voor de belanghebbende. 

 

In beginsel zijn partijen in een beroepsprocedure verplicht tot het geven van inlichtingen indien de 

bestuursrechter daartoe heeft verzocht.
321

 Artikel 8:29 Awb voorziet in een uitzondering hierop. Dit 

artikel – dat vaak wordt gebruikt in vreemdelingenzaken – biedt partijen die verplicht zijn informatie te 

verstrekken, de mogelijkheid dit met een beroep op gewichtige redenen achterwege te laten dan wel de 

bestuursrechter mede te delen dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen van deze informatie.
322

 De 

gewichtige redenen bestaan in dit geval uit het risico voor de staatsveiligheid. De bekendmaking van de 

stukken zou namelijk het leven van personen in gevaar kunnen brengen of specifieke door de AIVD 

gehanteerde onderzoeksmethoden kunnen onthullen. De rechter zal de beperking van de kennisneming 

van de stukken in de regel gerechtvaardigd achten in de zin van artikel 8:29 lid 3 Awb. Indien het 

bestuursorgaan (de minister) de rechter heeft meegedeeld dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen van 

de geheime informatie, zal de rechter moeten afreizen naar het kantoor van de AIVD (in Zoetermeer), 

waar de stukken ter inzage worden gelegd. Van die stukken mogen geen kopieën worden gemaakt.
323

 Het 

is vervolgens aan de (raadsman van de) appellant om toestemming te verlenen aan de rechter om mede op 

de grondslag van die geheime stukken uitspraak te doen.
324

 In dit kader is van belang dat indien de 

appellant geen toestemming geeft, dit volgens de vaste jurisprudentie in beginsel voor zijn rekening 

komt.
325

 De appellant ontneemt de rechtbank de mogelijkheid de rechtmatigheid van het besluit van de 
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 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 14. 
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 MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, p. 14. 
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 Art. 8:27 en 8:28 Awb. 
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 Art. 8:29 lid 1 Awb.  
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 Art. 87 lid 2 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. 
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 Art. 87 lid 1 Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. 
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 Zie bijvoorbeeld ABRvS 28 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2648, r.o. 2.4. 
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minister volledig te toetsen, aldus de Afdeling.
326

 De bestuursrechter kan dus – ook zonder toestemming 

van appellant – uitspraak doen op grond van de niet-openbare stukken. 

 

§ 5.3.2 Internationale jurisprudentie 

Hoe verhoudt de zojuist beschreven procedure, waarin een besluit wordt gebaseerd op geheime 

informatie, zich tot de internationale bepalingen en jurisprudentie over doeltreffende rechtsbescherming? 

Om te beginnen met het op nationaliteitskwesties toegesneden EVN kan vermeld worden dat artikel 11 

van dat verdrag bepaalt dat het besluit inzake het verlies van de nationaliteit met redenen moet zijn 

bekleed. De toelichting bij dat artikel vermeldt dat bij beslissingen in het kader van de nationale 

veiligheid, “only a minimum amount of information has to be provided.”
327

 Deze zinsnede staat in schril 

contrast met de eisen die het Hof van Justitie en het EHRM stellen aan besluiten die gebaseerd zijn op 

geheime informatie. Kort gezegd komt de jurisprudentie van beide hoven erop neer dat aan de 

belanghebbende hoe dan ook de essentie van de redenen die aan het besluit ten grondslag liggen moet 

worden meegedeeld, zodat de procedure enigszins op tegenspraak is.
328

 Deze jurisprudentie wordt hierna 

uitgebreider besproken.  

 

Hof van Justitie over geheim bewijs en artikel 47 EU-Handvest 

In de zaak ZZ bij het Hof van Justitie ging het om toegangsweigering tot het Verenigd Koninkrijk van een 

van terrorisme verdachte EU-burger (onder andere de Franse nationaliteit).
329

 Deze zaak is van belang 

voor de toetsing van de rechtsbescherming in het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten 

omdat met het intrekken van het Nederlanderschap en de daarmee gepaard gaande ongewenstverklaring – 

net als in de zaak ZZ – Unierecht ten uitvoer wordt gelegd.
330

 Hiermee wordt het EU-Handvest
331

, en in 

het bijzonder artikel 47 daarvan, van toepassing.
332

 In ZZ had de nationale rechter prejudiciële vragen 

gesteld over de verenigbaarheid van het recht op een effectief rechtsmiddel met een procedure waarin een 

besluit werd gebaseerd op geheime informatie. In deze procedure waren overigens twee zogenaamde 

                                                           
326

 ABRvS 28 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2648, r.o. 2.4. Opgemerkt kan worden dat het in deze zaak ging 

om een weigering, in tegenstelling tot het niet kunnen geven de goedkeuring vanwege het niet op de hoogte zijn van 
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327

 Council of Europe, Explanatory Report ECN 1998, par. 86.  
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 Zie HvJ EU 4 juni 2013, C-300/11 (ZZ/Home Department) en EHRM 20 juni 2002, 50963/99 (Al-

Nashif/Bulgarije). 
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 HvJ EU 4 juni 2013, C-300/11 (ZZ/Home Department). 
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gelegd, nu de ongewenstverklaring de vrijheid van verkeer en verblijf in de zin van richtlijn 2004/38/EG inperkt. 
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 PbEU 2010, C-83/02. Voor de werkingssfeer zie artikel 51 lid 1. 
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 Artikel 51 van het Handvest bepaalt dat de bepalingen van het Handvest van toepassing zijn op lidstaten indien 

zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen. Door de intrekking van de EU-nationaliteit (Nederlanderschap) wordt 

de betrokkene geraakt in zijn Unierechtelijke bewegingsvrijheid (vrije verkeer). Verder is het zo dat de in het geding 

zijnde rechtsbescherming is gebaseerd op Europese richtlijnen, waaronder Richtlijn 2004/38/EG, waarmee kan 

worden aangenomen dat de bepalingen van het Handvest van toepassing zijn. 
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‘special advocates’ aan de belanghebbende toegewezen. Dit zijn gescreende advocaten die namens de 

belanghebbende de geheime informatie mogen inzien, de openbaarheid van die informatie bepleiten en 

namens de belanghebbende argumenten naar voren brengen tegen het besluit.
333

 De openbare informatie 

kunnen zij met de belanghebbende bespreken. Nadat de speciale advocaten de geheime informatie hebben 

ingezien, mogen zij echter geen contact meer hebben met de belanghebbende. Het besluit waar het in deze 

zaak om draaide was gebaseerd op het geheime deel, dat door de special advocates was ingezien maar 

waarvan de belanghebbende dus geen kennis mocht nemen. Het Hof van Justitie plaatst de prejudiciële 

vraag in de sleutel van artikel 47 EU-Handvest. De doeltreffendheid van de door dat artikel gewaarborgde 

rechterlijke toetsing vereist volgens het Hof: 

 

 “[…] dat de belanghebbende kennis kan nemen van de gronden waarop het jegens hem genomen besluit is 

gebaseerd, hetzij door lezing van het besluit zelf, hetzij doordat de redenen hem op zijn verzoek worden 

medegedeeld, onverminderd het recht van de bevoegde rechter om te eisen dat de betrokken autoriteit hem die 

redenen meedeelt […], teneinde hem de mogelijkheid te bieden zijn rechten onder zo goed mogelijke 

omstandigheden te verdedigen en met volledige kennis van zaken te beslissen of hij er baat bij heeft om zich tot 

de bevoegde rechter te wenden, en teneinde deze laatste ten volle in staat te stellen om de wettigheid van het 

betrokken besluit te toetsen”
334

 

 

Een onderdeel van artikel 47 EU-Handvest is dat de procespartijen ingevolge het beginsel van hoor en 

wederhoor “het recht moeten hebben om kennis te nemen van alle bewijzen en opmerkingen die aan de 

rechter zijn voorgelegd teneinde invloed uit te oefenen op zijn beslissing en daarover standpunten uit te 

wisselen.”
335

 Indien een rechterlijke beslissing wordt gebaseerd op bewijs waarvan belanghebbende geen 

kennis heeft kunnen nemen, en waarover zij dus geen standpunt hebben kunnen innemen, zou dat in strijd 

zijn met het recht op doeltreffende rechtsbescherming.
336

 Het Hof van Justitie erkent vervolgens dat er 

uitzonderlijke gevallen zijn, waarin met een beroep op de staatsveiligheid, van dit uitgangspunt kan 

worden afgeweken. In het geval van een gerechtvaardigd beroep op de staatsveiligheid moet de rechter: 

 

 “[…] beschikken over en gebruik maken van technieken en procesrechtelijke regels waarmee legitieme 

overwegingen van staatsveiligheid ten aanzien van de aard en de bronnen van de informatie die bij de 

vaststelling van een dergelijk besluit in aanmerking zijn genomen, kunnen worden verzoend met de noodzaak 

om aan de justitiabele genoegzaam te garanderen dat zijn procedurele rechten, zoals het recht om te worden 

gehoord en het beginsel van hoor en wederhoor, worden geëerbiedigd.”
337

 

 

De rechterlijke toetsing van het besluit in kwestie zal moeten worden verricht in een procedure waarin het 

belang van de staatsveiligheid op passende wijze wordt afgewogen tegen het belang van effectieve 
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336

 HvJ EU 4 juni 2013, C-300/11 (ZZ/Home Department), par. 56. 
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rechtsbescherming.
338

 De (eventuele) inmenging in de uitoefening van het recht op doeltreffende 

rechtsbescherming moet daarbij beperkt worden tot het strikte minimum.
339

 In het bijzonder dient aan de 

belanghebbende hoe dan ook de essentie te worden meegedeeld.
340

 Wat de ‘essentie’ inhoudt, wordt niet 

toegelicht. Bij het Hof van Justitie gaat het er dus om dat de belanghebbende de redenen die ten grondslag 

liggen aan het betrokken besluit kan betwisten en zich kan verweren. Eventuele beperkingen op dit 

uitgangspunt op grond van een gerechtvaardigd beroep op de staatsveiligheid, dienen beperkt te worden 

tot het strikte minimum, waardoor de essentie van de zaak aan de betrokkene kan worden meegedeeld. 

 

EHRM over geheim bewijs en artikel 13 EVRM 

De strekking van de jurisprudentie van het EHRM over niet-openbare stukken komt in de kern op 

hetzelfde neer als de strekking van de hiervoor besproken uitspraken hierover van het Hof van Justitie. In 

de zaak Al Nashif ging het om een staatloos persoon met een permanente verblijfsvergunning in 

Bulgarije.
341

 Na een politierapport over zijn religieuze activiteiten werd deze verblijfsvergunning 

ingetrokken vanwege vermeende daden tegen de nationale veiligheid. Het beroep van deze persoon werd 

afgedaan zonder rechterlijke toetsing, omdat de nationale rechter niet mocht onderzoeken of er wel of 

geen sprake was van nationale veiligheidsredenen. Het EHRM toetst deze gang van zaken aan artikel 13 

EVRM, dat een recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie garandeert.
342

 Het 

EHRM overweegt dat de eisen die uit artikel 13 EVRM voortvloeien afhankelijk zijn van de aard van de 

klacht; indien de nationale veiligheid betrokken is kunnen bepaalde beperkingen op de rechtsbescherming 

gerechtvaardigd zijn.
343

 Artikel 13 vereist daarmee een remedie “as effective as it can be” in de gegeven 

omstandigheden.
344

 Het mag echter niet zo zijn dat met een beroep op de nationale veiligheid de remedie 

in haar geheel wordt weggedaan (“doing away”).
345

 In de woorden van het EHRM: 

 

“Even where an allegation of a threat to national security is made, the guarantee of an effective remedy requires 

as a minimum that the competent independent appeals authority must be informed of the reasons grounding the 

deportation decision, even if such reasons are not publicly available. The authority must be competent to reject 

the executive's assertion that there is a threat to national security where it finds it arbitrary or unreasonable. 

There must be some form of adversarial proceedings, if need be through a special representative after a security 

clearance. Furthermore, the question whether the impugned measure would interfere with the individual's right 
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to respect for family life and, if so, whether a fair balance is struck between the public interest involved and the 

individual's rights must be examined.”
346

 

 

Volgens het EHRM moet de belanghebbende in ieder geval geïnformeerd worden over de gronden van 

het besluit, ook als deze niet openbaar zijn. Er moet dus enige vorm van adversarial proceedings (hoor en 

wederhoor) zijn, en indien nodig door een speciale vertegenwoordiger na een veiligheidsscreening. Denk 

aan de special advocates die gebruikt worden in het Verenigd Koninkrijk. Het is echter niet zo dat 

dergelijke speciale advocaten altijd afdoende zijn om de toets aan artikel 13 EVRM te doorstaan. In de 

zaak A en anderen tegen het Verenigd Koninkrijk oordeelde het EHRM dat ondanks het gebruik van 

special advocates die de geheime informatie hadden ingezien, het recht op adversarial proceedings 

geschonden was.
347

 Het probleem met het gebruik van de special advocates is dat de belanghebbende 

deze niet meer mag spreken nadat deze advocaten het geheime bewijs hebben ingezien.
348

 Net als het Hof 

van Justitie vereist het EHRM voor doeltreffende rechtsbescherming in het kader van niet-openbare 

stukken dat de betrokkene zich kan verweren, opdat er enige vorm van adversarial proceedings resteert.  

 

§ 5.3.3 Voorgestelde rechtsbescherming in het licht van de internationale jurisprudentie 

De zojuist beschreven jurisprudentie van het Hof van Justitie en het EVRM, gebaseerd op artikel 47 EU-

Handvest en artikel 13 EVRM, komt kort gezegd op het volgende neer. De nationale remedie moet enige 

vorm van adversarial proceedings (hoor en wederhoor) bevatten. Dit betekent dat de belanghebbende de 

redenen (gronden) die ten grondslag liggen aan het intrekkingsbesluit kan betwisten en zich daartegen kan 

verweren. De inmenging in de uitoefening van het recht op doeltreffende rechtsbescherming moet daarom 

beperkt worden tot het strikte minimum. Met name dient aan de belanghebbende hoe dan ook de essentie 

van de gronden van de beslissing, van de feiten en van het bewijs te worden meegedeeld. Een 

gerechtvaardigd beroep door de staat op de nationale veiligheid mag de remedie niet volledig uithollen.  

 

Wanneer de voorgestelde (bijzondere) rechtsbescherming in het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap 

jihadisten wordt getoetst aan de hiervoor beschreven eisen uit de internationale jurisprudentie, is het 

onwaarschijnlijk dat deze laatste toets wordt doorstaan. De mogelijkheden van de betrokkene om de 

redenen die ten grondslag liggen aan het intrekkingsbesluit te betwisten en zich daartegen te verweren 

zijn namelijk beperkt.
349

 De informatie die aan het intrekkingsbesluit ten grondslag ligt zal namelijk vaak 

niet openbaar zijn. De betrokkene mag geen kennis nemen van deze stukken. Ook de raadsman, die van 

rechtswege aan de betrokkene wordt toegewezen, mag dit niet. Slechts de rechter mag naar het 

hoofdkantoor van de AIVD afreizen om daar – zonder kopieën te mogen maken – de niet-openbare 

informatie in te zien. De door de internationale jurisprudentie vereiste hoor en wederhoor wordt hiermee 

niet gerealiseerd.  
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De bijzondere rechtsbescherming voorziet verder ook niet in ‘technieken en procesrechtelijke regels’ 

waarmee de overwegingen van staatsveiligheid kunnen worden verzoend met procedurele rechten van de 

betrokkene. Zo is er geen regeling voor special advocates, de gescreende advocaten die ten behoeve van 

de betrokkene inzage krijgen in de geheime stukken, opgenomen in het wetsvoorstel. De minister zegt 

daarover dat dit fenomeen in Nederland onbekend is en met de mogelijkheden voor inzage in de geheime 

stukken door de rechtbank volgens hem voldoende garantie is voor een integraal oordeel van de 

rechtbank.
350

 De minister miskent hiermee dat een integraal oordeel van de rechtbank onder andere 

afhankelijk is van de (on)mogelijkheid van de appellant om de (essentie van de) gronden van het besluit 

te betwisten en zich daartegen te verweren. De bestuursrechter kan immers niet in zijn oordeel betrekken 

wat hem niet bekend is.
351

 Een andere ‘techniek’ waarmee wordt tegemoetgekomen aan de rechten van de 

betrokkene is het verstrekken van openbare samenvattingen van geheime stukken.
352

 Ook van deze 

mogelijkheid geeft de voorgestelde rechtsbeschermingsprocedure geen blijk. Aangezien de voorgestelde 

rechtsbescherming in het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten niet voorziet in technieken 

of middelen om tegemoet te komen aan een effectieve rechtsbescherming in het geval van niet-openbare 

stukken, is het onwaarschijnlijk dat deze procedure de toets aan artikel 47 EU-Handvest en artikel 13 

EVRM doorstaat.  

 

 

§ 5.4 Internationale richtlijnen inzake nationaliteitsontneming 

 

§ 5.4.1 Algemeen 

De laatste jaren zijn twee sets met gezaghebbende richtlijnen over nationaliteitsontneming gepubliceerd. 

In deze richtlijnen is onder andere aandacht besteed aan de eisen inzake rechtsbescherming bij 

nationaliteitsontneming.. Deze richtlijnen niet zijn bindend maar genieten wel hoog aanzien. In deze 

paragraaf wordt het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten getoetst aan de eisen die aan 

rechtsbescherming worden gesteld in deze richtlijnen. Daarbij komen twee knelpunten aan het licht: de 

onmiddellijke rechtskracht van het intrekkingsbesluit, en de afwezigheid van de strafrechter in de 

voorgestelde rechtsbeschermingprocedure. Eerst wordt kort ingegaan op het ontstaan en het status van de 

richtlijnen zelf.  

 

Tunis Conclusions 
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Ten eerste zijn begin 2014 door het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen, de United Nations High 

Commissioner for Refugees
353

 (UNHCR), de ‘Tunis Conclusions’ gepubliceerd. Deze conclusies zijn het 

resultaat van een expertmeeting in Tunis die in het teken stond van het interpreteren van het Verdrag tot 

beperking der staatloosheid, en meer in het algemeen van het voorkomen van staatloosheid ten gevolge 

van het verlies of de intrekking van de nationaliteit. De Tunis Conclusions zijn de basis voor een nieuwe 

set guidelines van de UNHCR die in de nabije toekomst wordt verwacht.
354

Deze richtlijnen zijn bedoeld 

om onder andere overheden te helpen met het interpreteren van het Verdrag tot beperking der 

staatloosheid.
355

 De richtlijnen in de Tunis Conclusions over de rechtsbescherming gelden echter ook voor 

gevallen waarin staatloosheid niet als gevolg optreedt.
356

 De eisen uit de Tunis Conclusions inzake 

rechtsbescherming gelden dus ook voor het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten, waarbij 

staatloosheid niet als gevolg zal optreden. 

 

ILEC Guidelines 

Een tweede set gezaghebbende richtlijnen betreft de ILEC Guidelines. In het kader van het ILEC-project 

(Involuntary Loss of European Citizenship), dat deels door de EU is gefinancierd, zijn begin 2015 de 

‘ILEC Guidelines on involuntary loss of European citizenship’ (ILEC Guidelines) gepubliceerd.
357

 Het 

ILEC-project is een tweejarig (2013-2015) project waarbij onder wetenschappelijke coördinatie van de 

Universiteit van Maastricht onderzoek is gedaan naar de regels en procedures inzake het verlies van de 

nationaliteit binnen de EU. Dit onderzoek is uitgemond in de ILEC Guidelines. Deze richtlijnen zijn 

bedoeld als hulpmiddel voor politici, ambtenaren, praktijkjuristen en rechters in de unielidstaten bij 

vraagstukken over de implementatie van internationale en Europese standaarden inzake onvrijwillig 

verlies van de nationaliteit van de lidstaten.
358

 

 

§ 5.4.2 Onmiddellijke rechtskracht 

Het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap op grond van de voorgestelde intrekkingsbepaling 

werkt onmiddellijk.
359

 Het besluit tot intrekking hoeft niet in rechte onaantastbaar te zijn. De Tunis 

Conclusions zeggen hierover: “Deprivation decisions are only to enter into effect at the moment all 
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judicial remedies have been exhausted.”
360

 De ILEC Guidelines bepalen dat “[d]ecisions should only take 

effect when the (judicial) decision cannot be challenged anymore.”
361

 Zowel de Tunis Conclusions als de 

ILEC Guidelines schrijven dus voor dat intrekkingsbesluiten pas van kracht mogen worden, zodra alle 

rechtsmiddelen zijn uitgeput. 

 

Zoals gezegd heeft de intrekking zoals het wetsvoorstel die beschrijft onmiddellijke werking, en niet pas 

na het (hoger) beroep. Het intrekkingsbesluit zal direct van kracht zijn en wellicht pas later door de 

rechter vernietigd worden. In de tussentijd is de betrokkene echter ontdaan van het Nederlanderschap, en 

alle rechten die daaraan verbonden zijn. In het licht van het doel van het wetsvoorstel, het onmiddellijk 

bemoeilijken van de feitelijke terugkeer van de betrokkene naar Nederlands grondgebied, is deze directe 

werking begrijpelijk. In lijn met de internationale richtlijnen over nationaliteitsontneming is dit echter 

niet. 

 

§ 5.4.3 Afwezigheid strafrechter 

De voorgestelde intrekkingsbepaling in het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten vereist 

geen voorafgaande strafrechtelijke veroordeling. De Tunis Conclusions vermelden hierover: “Given the 

serious criminal nature of many of the acts which give rise to deprivation of nationality, participants 

underlined that where criminal conduct is alleged, it is strongly advisable that deprivation of nationality 

only occur following a two-step process, logically beginning with a finding of guilt by a criminal court. A 

decision by the competent authority (preferably a court) on deprivation of nationality would follow.”
362

 

Gezien de serieuze criminele aard van de feiten die aanleiding kunnen zijn voor het intrekken van de 

nationaliteit, adviseren de Tunis Conclusions dus met klem dat intrekking slechts plaats mag vinden na 

een schuldigverklaring van een strafrechter.
363

 Een besluit tot intrekking kan dan vervolgens – en bij 

voorkeur door een rechterlijke instantie – daarop volgen.  

 

Ook in de ILEC Guidelines is een belangrijke rol voor de strafrechter weggelegd. Hierin valt namelijk te 

lezen dat “[t]he unacceptable character of the undesirable behaviour of the person involved should be 

proven beyond any reasonable doubt. Such behaviour should constitute a crime and a criminal court 

should have imposed a sanction.”
364

 Hier wordt dus net als door de Tunis Conclusions vereist dat de 

betrokkene door een strafrechter veroordeeld is.  

 

De voorgestelde intrekkingsbepaling, waarbij het Nederlanderschap kan worden ingetrokken zonder 

strafrechtelijke veroordeling, strookt dus niet met deze internationale richtlijnen. De minister zegt in de 

memorie van toelichting dat voorafgaande toetsing door de strafrechter niet voor de hand ligt. Intrekking 
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van het Nederlanderschap is een ordemaatregel in het belang van de nationale veiligheid, en geen op te 

leggen straf na het plegen van een misdrijf, aldus de minister.
365

 De minister gaat hier voorbij aan het feit 

dat er gezaghebbende internationale richtlijnen zijn opgesteld ter uitlegging van verdragen die, ongeacht 

de kwalificatie van de intrekkingsmaatregel, voorschrijven dat het intrekken van de nationaliteit dient 

plaats te vinden na een schuldigverklaring door de strafrechter. Het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten staat dus haaks op deze richtlijnen. 

 

 

§ 5.5 Tussenconclusie: recht op doeltreffende rechtsbescherming 

 

In dit hoofdstuk is de volgende deelvraag onderzocht: “in hoeverre is het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten in overeenstemming met het internationale recht op doeltreffende 

rechtsbescherming?” Het ingrijpende en onomkeerbare karakter van de maatregel tot intrekking van het 

Nederlanderschap vereist adequate rechtsbescherming. Het wetsvoorstel voorziet inderdaad in bijzondere 

rechtsbescherming met een ambtshalve beroep bij de bestuursrechter, een opdracht tot integrale toetsing 

van het besluit aan die rechter, een regeling waarmee in alle gevallen wordt voorzien in een raadsman, en 

een vrijstelling van het griffierecht. Ondanks deze waarborgen geeft de voorgestelde regeling voldoende 

aanleiding tot de toetsing ervan aan het internationale recht op doeltreffende rechtsbescherming. 

 

Ter beantwoording van de deelvraag is ten eerste onderzocht of de intrekking van het Nederlanderschap 

terecht is gekenmerkt als ‘bestuursrechtelijke (orde)maatregel’. Vervolgens is de voorgestelde procedure 

getoetst aan de internationale jurisprudentie over besluitvorming op basis van niet-openbare stukken. Ten 

slotte is het wetsvoorstel getoetst aan de eisen die in gezaghebbende richtlijnen inzake 

nationaliteitsontneming worden gesteld aan de rechtsbescherming.  

 

Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk kan geconcludeerd worden dat het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten niet verenigbaar is met het internationale recht op doeltreffende 

rechtsbescherming. Ten eerste valt de intrekkingsmaatregel wellicht aan te merken als een criminal 

charge. Het aanwezigheidsrecht van de betrokkene zal in dat geval moeten worden gerespecteerd dan wel 

worden gecompenseerd. De bestuursrechter zal immers niet integraal kunnen toetsen wat hem niet bekend 

is. Ten tweede voorziet het wetsvoorstel niet in technieken of middelen om tegemoet te komen aan een 

effectieve rechtsbescherming in het geval van niet-openbare stukken. Ten derde staan de onmiddellijke 

rechtskracht en de afwezigheid van de strafrechter in het gehele proces op gespannen voet met 

gezaghebbende internationale richtlijnen. Al met al zijn de procesmogelijkheden van de betrokkene 

beperkt. De kern van de bevindingen in dit hoofdstuk wordt hieronder weergegeven. 

 

De intrekking van het Nederlanderschap als ‘bestuursrechtelijke (orde)maatregel’ 
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De kwalificatie van de maatregel door de minister als bestuursrechtelijk niet-zijnde een criminal charge 

lijkt op het eerste gezicht gerechtvaardigd. In het verleden zijn intrekkingsbeslissingen door het EHRM 

namelijk niet aangemerkt als criminal charge in de zin van artikel 6 lid 1 EVRM. De strafbare 

gedragingen die aanleiding vormen voor de intrekking, en de vergaande gevolgen van het verliezen van 

het Nederlanderschap, geven echter aanleiding om de maatregel te beoordelen aan de hand van de 

standaardcriteria van het EHRM. Het strafrechtelijke karakter van het vergrijp en de aard en zwaarte van 

de sanctie zijn indicatoren om de maatregel als criminal charge aan te merken. Gevolg daarvan zou zijn 

dat artikel 6 en 7 EVRM (en artikelen 48 tot en met 50 EU-Handvest) van toepassing zijn. In het 

bijzonder geldt in dat geval het aanwezigheidsrecht van de betrokkene in meerdere mate. Hoewel de 

afwezigheid van de betrokkene enigszins wordt gecompenseerd door de gegarandeerde aanwezigheid van 

zijn raadsman, blijven de procesmogelijkheden voor de betrokkene beperkt. Hierbij speelt een rol dat het 

contact tussen betrokkene en raadsman er vaak niet, althans heel moeilijk, zal zijn. 

 

Toegang tot niet-openbare stukken 

De toetsing van het intrekkingsbesluit door de bestuursrechter zal (deels) plaatsvinden op basis van niet-

openbare stukken. De jurisprudentie van het Hof van Justitie en het EVRM hierover vereist dat de 

nationale remedie enige vorm van hoor en wederhoor bevat. Dit betekent dat de belanghebbende de 

redenen (gronden) die ten grondslag liggen aan het intrekkingsbesluit kan betwisten en zich daartegen kan 

verweren. De inmenging in de uitoefening van het recht op doeltreffende rechtsbescherming moet daarom 

beperkt worden tot het strikte minimum, waarbij hoe dan ook de essentie van de gronden wordt 

meegedeeld. De voorgestelde (bijzondere) rechtsbescherming in het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten lijkt aan deze maatstaf niet te voldoen. Slechts de rechter en niet de 

betrokkene of zijn raadsman mag de niet-openbare stukken inzien. Het wetsvoorstel voorziet niet in 

technieken of procesrechtelijke regels waarmee de de overwegingen van staatsveiligheid kunnen worden 

verzoend met procedurele rechten van de betrokkene. Zo is er geen regeling voor special advocates, de 

gescreende advocaten die ten behoeve van de betrokkene inzage krijgen in de geheime stukken, 

opgenomen in het wetsvoorstel. Ook voorziet het wetsvoorstel niet in de mogelijkheid om een openbare 

samenvatting van de geheime stukken te verstrekken aan de betrokkene. Aangezien de voorgestelde 

rechtsbescherming in het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten niet voorziet in technieken 

of middelen om tegemoet te komen aan een effectieve rechtsbescherming in het geval van niet-openbare 

stukken, is het onwaarschijnlijk dat deze procedure de toets aan artikel 47 EU-Handvest en artikel 13 

EVRM doorstaat.  

 

Internationale richtlijnen inzake nationaliteitsontneming 

Recentelijk zijn (niet-bindende) gezaghebbende internationale richtlijnen verschenen over 

nationaliteitsontneming. De Tunis Conclusions in het kader van de VN, en de ILEC Guidelines die met 

financiële ondersteuning van de EU tot stand zijn gekomen. Het wetsvoorstel botst op twee punten met 

deze richtlijnen. Ten eerste schrijven de richtlijnen voor dat een intrekkingsbesluit pas van kracht mag 
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worden zodra alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. Het intrekkingsbesluit in het wetsvoorstel zal echter 

onmiddellijke rechtskracht hebben. Ten tweede schrijven de richtlijnen voor dat het intrekkingsbesluit pas 

zou mogen worden genomen na een strafrechtelijke veroordeling door de strafrechter. Het wetsvoorstel 

gaat juist uit van de intrekking zonder strafrechtelijke veroordeling. Deze twee kwesties, de onmiddellijke 

rechtskracht en de afwezigheid van de strafrechter in het gehele proces, staan op gespannen voet met 

gezaghebbende internationale richtlijnen omtrent het intrekken van een nationaliteit.  
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Hoofdstuk 6 Conclusie 

 

Antwoord op de onderzoeksvraag 

In deze scriptie is onderzocht of het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten verenigbaar is 

met het internationale recht op een nationaliteit, de internationale discriminatieverboden, en het 

internationale recht op doeltreffende rechtsbescherming. Het op 7 december 2015 ingediende 

wetsvoorstel strekt ertoe de intrekking het Nederlanderschap van de uitgereisde jihadist mogelijk te 

maken zonder dat daarvoor een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling vereist is. Het doel van de 

intrekking is volgens de memorie van toelichting namelijk de betrokkene uit te sluiten van het 

Nederlanderschap met alle rechten en verplichtingen, waaronder het recht op toegang tot Nederlands 

grondgebied. De onderzoeksvraag die in deze scriptie is onderzocht, luidt: 

 

“In hoeverre is het ‘wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten’ verenigbaar met het 

internationale recht op een nationaliteit, de internationale discriminatieverboden, en het internationale 

recht op doeltreffende rechtsbescherming?” 

  

Het (bondige) antwoord op deze onderzoeksvraag is het volgende; het wetsvoorstel intrekken 

Nederlanderschap jihadisten is in vergaande mate niet verenigbaar met de drie internationale 

mensenrechten die in deze scriptie zijn behandeld, meer bepaald het recht op een nationaliteit, de 

discriminatieverboden, en het recht op doeltreffende rechtsbescherming. 

 

Recht op een nationaliteit 

Het wetsvoorstel is niet geheel verenigbaar met het internationale recht op een nationaliteit. Hoewel het 

wetsvoorstel voldoet aan de eisen die in de verdragen over staatloosheid worden gesteld, is het 

twijfelachtig of de intrekkingsbepaling past binnen de ruimte die het EVN hiervoor biedt. Bovendien is de 

afwezigheid van een overgangsbepaling in strijd met het internationale legaliteitsbeginsel.  

 

Discriminatieverboden 

 Bij gebreke van een rechterlijke uitspraak over het in dit hoofdstuk besproken onderscheid, en het 

casuïstische karakter van de objectieve rechtvaardigingstoets, kan geen stellig oordeel worden geveld 

over de verenigbaarheid van het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten met de 

internationale discriminatieverboden. Wel zou verwacht kunnen worden dat de objectieve 

rechtvaardigingstoets niet wordt doorstaan nu er minder ingrijpende middelen voorhanden zijn, in onder 

andere de vorm van het strafrecht. 

 

Doeltreffende rechtsbescherming 

 Het wetsvoorstel is niet verenigbaar met het internationale recht op doeltreffende rechtsbescherming. Ten 

eerste valt de intrekkingsmaatregel wellicht aan te merken als een criminal charge. Het 
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aanwezigheidsrecht van de betrokkene zal in dat geval moeten worden gerespecteerd dan wel worden 

gecompenseerd. De bestuursrechter zal immers niet integraal kunnen toetsen wat hem niet bekend is. Ten 

tweede voorziet het wetsvoorstel niet in technieken of middelen om tegemoet te komen aan een effectieve 

rechtsbescherming in het geval van niet-openbare stukken. Ten derde staan de onmiddellijke rechtskracht 

en de afwezigheid van de strafrechter in het gehele proces op gespannen voet met gezaghebbende 

internationale richtlijnen. Al met al zijn de procesmogelijkheden van de betrokkene beperkt. 

 

Het wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten is dus in vergaande mate niet verenigbaar met de 

internationale mensenrechten die in deze scriptie zijn behandeld, te weten het recht op een nationaliteit, 

de discriminatieverboden, en het recht op doeltreffende rechtsbescherming. De kern van de bevindingen 

over de toetsing aan deze mensenrechten wordt hierna (samenvattend) besproken. 

 

Samenvatting: recht op een nationaliteit 

Het recht op een nationaliteit is niet expliciet in de mensenrechtenverdragen opgenomen. Toch dient dit 

recht als een volwaardig mensenrecht te worden beschermd. Om die reden wordt dan ook geprobeerd 

staatloosheid zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken. Zo zijn er het Verdrag tot beperking der 

staatloosheid en het EVN. Deze verdragen bepalen dat – behoudens in het geval van bedrog – de 

nationaliteit niet mag worden ontnomen indien staatloosheid daarvan het gevolg zou zijn. Het 

wetsvoorstel is in overeenstemming met deze bepalingen.  

 

Op grond van het (internationale) legaliteitsbeginsel moet het intrekken van het Nederlanderschap zijn 

voorzien bij wet (established by law). Dit betekent dat er een sterke basis in het nationale recht dient te 

zijn, die de intrekkingsmaatregel zodoende voorspelbaar maakt. Het wetsvoorstel voorziet echter niet in 

overgangsrecht, waarmee wordt geregeld dat het Nederlanderschap alleen kan worden ingetrokken van 

personen die zich na de inwerkingtreding van de wet hebben aangesloten bij een organisatie die 

deelneemt aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en is geplaatst op een lijst van 

organisaties die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Dit staat op gespannen voet met het 

internationale legaliteitsbeginsel. 

 

Artikel 7 lid 1 EVN schrijft limitatief voor in welke gevallen een verdragsstaat mag voorzien in het 

verlies van de nationaliteit. Het is zeer de vraag of de voorgestelde intrekkingsbepaling valt onder een van 

die verliesgronden. Het enkele aansluiten bij een organisatie die als oogmerk heeft het plegen van 

terroristische misdrijven is namelijk niet zonder meer gedrag dat de essentiële belangen van de staat 

ernstig schaadt in de zin van artikel 7 EVN. Intrekking van de nationaliteit op grond van een bepaling die 

niet onder artikel 7 EVN valt levert willekeurige ontneming van de nationaliteit op, dat verboden is op 

grond van artikel 4 EVN. 
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Op de intrekking van het Nederlanderschap en de daarmee gepaard gaande ongewenstverklaring is het 

Unierecht van toepassing. Met de intrekking zal immers – bij gebrek aan een andere EU-nationaliteit – 

tevens het Unieburgerschap verloren gaan. Maar ook indien de betrokkene het Unieburgerschap niet 

verliest, is het Unierecht van toepassing. De ongewenstverklaring beperkt namelijk de vrijheid van 

verkeer en verblijf in de zin van artikel 27 richtlijn 2004/38/EG. Het van toepassing zijn van het 

Unierecht betekent dat bij het intrekken van het Nederlanderschap de Unierechtelijke 

proportionaliteitstoets moet worden toegepast. Deze toets betreft de evenredigheid van het verlies van de 

rechten die betrokkene heeft op grond van het Unierecht, met name de vrijheid om te reizen en te 

verblijven binnen de Unie, en het actief en passief kiesrecht voor het Europarlement. Of het wetsvoorstel 

voldoet aan de Unierechtelijke toetsen, hangt af van de werkwijze van de minister in het concrete geval. 

 

Samenvatting: discriminatieverboden 

Bij het onderzoek naar de verenigbaarheid van het wetsvoorstel met de internationale 

discriminatieverboden is toetsing door het EHRM als uitgangspunt genomen. Het wetsvoorstel maakt 

onderscheid tussen Nederlanders met en zonder extra nationaliteit. Een dergelijk onderscheid is nog niet 

voorgelegd aan het EHRM (of een andere rechter) maar er kan wel het een en ander over worden gezegd.  

 

Het onderscheid kan ten eerste direct onderscheid opleveren op grond van nationaliteit. Het hebben van 

een extra nationaliteit is namelijk de grond voor de verschillende behandeling. Het onderscheid kan ten 

tweede worden geschaard onder de noemer ‘andere status’. Dat andere status is het hebben van een extra 

nationaliteit. Deze tweede mogelijkheid is aannemelijker. Een derde optie is de kwalificatie van het 

gemaakte onderscheid als indirect onderscheid op grond van ras en etniciteit. Deze laatste mogelijkheid is 

echter niet aannemelijk nu de statistieken uitwijzen dat er geen sprake is van een bepaalde groep die 

exclusief of in aanzienlijke mate wordt getroffen door het wetsvoorstel. Ook is het onwaarschijnlijk dat 

het wetsvoorstel een stereotype effect heeft op een bepaalde minderheids(groep), nu de groep 

Nederlanders met een extra nationaliteit bestaat uit personen met diverse (tweede) nationaliteiten en 

etniciteiten.  

 

Onderscheid is pas discriminatie wanneer er voor het gemaakte onderscheid geen objectieve 

rechtvaardiging bestaat. Het EHRM vereist voor een objectieve rechtvaardiging dat de maatregel een 

legitiem doel dient en proportioneel is. De voorgestelde maatregel dient een legitiem doel, namelijk de 

nationale veiligheid. De proportionaliteitstoets valt uiteen in een drietal onderdelen; de geschiktheid van 

de maatregel, een redelijke verhouding tussen middel en doel, en het subsidiariteitsbeginsel. Het 

casuïstische karakter van deze toets maakt de uitkomst lastig te voorspellen. Het volgende kan hier al wel 

over gezegd worden. Het intrekken van het Nederlanderschap dient een legitiem doel; namelijk de 

nationale veiligheid. De voorgestelde maatregel lijkt een geschikt middel om een bescheiden bijdrage te 

leveren aan de nationale veiligheid. De feitelijke terugkeer van de uitgereisde jihadist wordt namelijk 

bemoeilijkt.Of er een redelijke verhouding tussen middel en doel bestaat zal afhangen van de 
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omstandigheden van het concrete geval, en van de wijze waarop de minister daarmee is omgegaan. 

Positief is dat de belangrijkste omstandigheden die relevant zijn voor de belangenafweging zullen worden 

vastgelegd bij AMvRB. Aan het subsidiariteitsbeginsel lijkt niet te kunnen worden voldaan. Er zijn 

namelijk alternatieve, voor de betrokkene minder ingrijpende middelen voorstelbaar waarmee het doel 

van de intrekking kan worden verwezenlijkt. Gedacht kan ten eerste worden aan de strafrechtelijke 

middelen; het opsporen, oppakken, vervolgen en veroordelen van de terugkerende jihadist. Ten tweede 

zou een rechtstreekse signalering in de grenssystemen een goed alternatief kunnen zijn. Het voordeel van 

dit alternatief is dat Nederland zijn strafrechtelijke bevoegdheden over de onderdaan behoudt. Hiermee 

kan het intrekken van het Nederlanderschap, dat een zeer ingrijpend middel is, achterwege worden 

gelaten.  

 

Samenvatting: recht op doeltreffende rechtsbescherming  

Vanwege het ingrijpende en onomkeerbare karakter van de voorgestelde maatregel is doeltreffende 

rechtsbescherming onontbeerlijk. Om die reden voorziet het wetsvoorstel in bijzondere 

rechtsbescherming met een ambtshalve beroep bij de bestuursrechter, een opdracht tot integrale toetsing 

van het besluit aan die rechter, een regeling waarmee in alle gevallen wordt voorzien in een raadsman, en 

een vrijstelling van het griffierecht. Ondanks deze waarborgen is het wetsvoorstel niet verenigbaar met 

het internationale recht op doeltreffende rechtsbescherming.  

 

Er kunnen serieuze vraagtekens gezet worden bij de kwalificatie van de maatregel als bestuursrechtelijk 

niet-zijnde een criminal charge. Het strafrechtelijke karakter van het vergrijp en de aard en zwaarte van 

de sanctie geven namelijk aanleiding om de maatregel juist wel als criminal charge aan te merken. 

Gevolg daarvan zou zijn dat artikel 6 en 7 EVRM (en artikelen 48 tot en met 50 EU-Handvest) van 

toepassing zijn. In het bijzonder geldt in dat geval het aanwezigheidsrecht van de betrokkene in meerdere 

mate. Hoewel de afwezigheid van de betrokkene enigszins wordt gecompenseerd door de gegarandeerde 

aanwezigheid van zijn raadsman, blijven de procesmogelijkheden voor de betrokkene beperkt. Hierbij 

speelt een rol dat het contact tussen betrokkene en raadsman er vaak niet, althans heel moeilijk, zal zijn. 

 

De toetsing van het intrekkingsbesluit door de bestuursrechter zal (deels) plaatsvinden op basis van niet-

openbare stukken. Aangezien de voorgestelde rechtsbescherming in wetsvoorstel niet voorziet in 

technieken of middelen om tegemoet te komen aan een effectieve rechtsbescherming in het geval van 

niet-openbare stukken, zoals special advocates of verstrekking van een openbare samenvatting van de 

geheime stukken, is het onwaarschijnlijk dat deze procedure de toets aan artikel 47 EU-Handvest en 

artikel 13 EVRM doorstaat.  

 

Het wetsvoorstel botst op twee punten met de gezaghebbende internationale richtlijnen inzake 

nationaliteitsontneming. Zowel de Tunis Conclusions als de ILEC Guidelines schrijven ten eerste voor dat 

een intrekkingsbesluit pas van kracht mag worden zodra alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. Het 
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intrekkingsbesluit in het wetsvoorstel zal echter onmiddellijke rechtskracht hebben. Ten tweede schrijven 

de richtlijnen voor dat het intrekkingsbesluit pas zou mogen worden genomen na een strafrechtelijke 

veroordeling door de strafrechter. Het wetsvoorstel gaat juist uit van de intrekking zonder strafrechtelijke 

veroordeling. Deze twee kwesties staan op gespannen voet met gezaghebbende internationale richtlijnen 

omtrent het intrekken van een nationaliteit.  
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Lijst met aangehaalde parlementaire stukken 

 

 

Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten 

Kamerstukken II 2015/16, 34 356 (R2064), 2. 

 

MvT Wetsvoorstel intrekken Nederlanderschap jihadisten 

Kamerstukken II 2015/16, 34 356 (R2064), 3. 

 

Advies Afdeling Advisering Raad van State 

Kamerstukken II 2015/16, 34 356 (R2064), 4 (Advies Afdeling Advisering Raad van State van het 

Koninkrijk en nader rapport).  

 

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme 2014 

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Overzicht maatregelen en acties, bijlage bij de brief aan de 

Tweede Kamer van 29 augustus 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 29 754, nr. 253).  

 

Actualisatie Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 40 (DTN 40), november 2015 

Kamerstukken II 2014/15, 29754, 319. 
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