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Geachte leden van de Vaste commissie voor Justitie en 
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Het discriminatoire effect van artikel 14 lid 4 RWN 
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een voorafgaande strafrechtelijke veroordeling is vereist.2 Deze bevoegdheid tot
intrekking van Nederlanderschap kan echter alleen worden ingezet ten aanzien 
van Nederlanders met meer dan één nationaliteit, nu de intrekking er nooit toe 
mag leiden dat de betrokkene staatloos wordt.3 Het College en vele anderen 
hebben de regering er herhaaldelijk op gewezen dat dit feitelijk betekent dat 
enkel Nederlanders met een (niet-westerse) migratieachtergrond het risico lope
om van hun Nederlandse nationaliteit ontdaan te worden.4 Immers: het bezitten 
van een dubbele nationaliteit duidt in veel gevallen op een migratieachtergrond 
van één of beide ouders, en driekwart van de Nederlanders met een dubbele 
nationaliteit heeft een niet-westerse achtergrond.5 Dit risico geldt temeer voor 
Nederlanders die tevens een buitenlandse nationaliteit bezitten die zij niet op 
kunnen geven, zoals Marokkaanse Nederlanders. 

Het voorgaande ook blijkt uit de praktijk: sinds 2017 is de bevoegdheid tot 
intrekking van Nederlanderschap uitsluitend toegepast op Nederlanders met een 
achternaam die duidt op een niet-westerse afkomst, waarvan veruit de meesten 
van Marokkaanse komaf waren.6 Naar het oordeel van het College staat zodoende 
vast dat de toepassing van artikel 14 lid 4 RWN in de praktijk leidt tot 
onderscheid op basis van afkomst/etniciteit (ras). Bovendien leidt het tot 
willekeur, nu het met name een groep Nederlanders treft die tevens een 
buitenlandse nationaliteit bezitten waarvan zij geen afstand kunnen doen, 
terwijl van hun niet een grotere dreiging uitgaat dan van andere Nederlanders 
die zich hebben aangesloten bij een terroristische organisatie.   
 
In de memorie van toelichting bij het onderhavige wetsvoorstel wordt niet 
stilgestaan bij het onderscheid naar ras dat door artikel 14 lid 4 RWN wordt 
gecreëerd. Evenmin wordt ingegaan op de vraag hoe dit onderscheid zich 
verhoudt tot de mensenrechtelijke verplichting om rassendiscriminatie te 
voorkomen.7 Dit is een ernstig gebrek, nu onderscheid naar ras blijkens vaste 
rechtspraak van het EHRM slechts gerechtvaardigd kan worden door zeer 

 

n 

 

 
2 Artikel 14 lid 4 RWN.  
3 Artikel 14 lid 8 RWN; artikel 7 lid 3 Europees Verdrag inzake nationaliteit. 
4 Zie bijvoorbeeld het advies van het College over het conceptvoorstel tot wijziging van 
de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het 
Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (februari 2015) en Intrekken 
nationaliteit uitreizigers op gespannen voet met gelijke behandeling | College voor de 
Rechten van de Mens (mensenrechten.nl). 
5 Zie hierover de brief aan de Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede 

Kamer inzake wetsvoorstel 35934 van Prof. Dr. C.A. Groenendijk en Mr. K.M. de Vries (2 
november 2021). 
6 Zie hierover de brief aan de Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede 

Kamer inzake wetsvoorstel 35934 van Prof. Dr. C.A. Groenendijk en Mr. K.M. de Vries (2 
november 2021). 
7 Het verbod op rassendiscriminatie is onder meer neergelegd in artikel 1 Grondwet, 
artikel 2 en 5 van het VN-Verdrag tegen rassendiscriminatie en in artikel 1 van Protocol 
No. 12 bij het EVRM. 
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gewichtige redenen (‘very weighty reasons’).8 Hiervoor is vereist dat de 
maatregel die leidt tot zulk onderscheid geschikt en noodzakelijk is, en dat de 
effectiviteit van de maatregel onomstotelijk aangetoond is. Het College 
betwijfelt ten zeerste of daarvan in het onderhavige geval sprake is. In dit 
verband verwijst het College naar de kanttekeningen die door verschillende 
partijen geplaatst zijn bij de noodzaak en effectiviteit van de bevoegdheid tot 
intrekking van Nederlanderschap, waaronder het gegeven dat 17% van de 
uitreizigers Nederlanders zonder migratieachtergrond zijn.9  
 
De memorie van toelichting zet wel uiteen waarom artikel 14 lid 4 RWN – naar 
het oordeel van de regering – geen discriminatie op basis van nationaliteit 
oplevert. In dit verband wijst de regering op haar verdragsrechtelijke 
verplichting om mensen met maar één nationaliteit in sommige situaties anders 
te behandelen dan mensen met meerdere nationaliteiten, als dat nodig is om 
staatloosheid te voorkomen.10 Het College wijst erop dat de regering met deze 
redenering voorbij gaat aan het feit dat zij eveneens een verdragsrechtelijke 
verplichting heeft om rassendiscriminatie te voorkomen en dat deze verplichting 
niet in de weg hoeft te staan aan de verplichting om staatsloosheid te 
voorkomen. Immers: de overheid kan ervoor kan kiezen om geen enkele 
Nederlander het Nederlanderschap te ontnemen en enkel maatregelen te nemen 
die op alle Nederlanders gelijk kunnen worden toegepast.11 Het instrument van 
ontneming van het Nederlanderschap – in wezen een moderne vorm van 
verbanning – is immers niet het enige instrument waarmee de nationale 
veiligheid beschermd kan worden.  
 
Gelet op het bovenstaande adviseert het College om de Staatssecretaris te 
bevragen op de verdragsrechtelijke verplichting om rassendiscriminatie te 
voorkomen, en hoe zij het wetsvoorstel hiermee in lijn denkt te kunnen 
brengen.  
 
Het schrappen van de toezichtbevoegdheid van de CTIVD  
De CTIVD is op grond van artikel 97 lid 3 onderdeel d Wiv 2017 belast met het 
toezicht op de toepassing van de in artikel 14 lid 4 RWN neergelegde 
bevoegdheid.12 De CTIVD is hiermee de enige onafhankelijke autoriteit die 
‘realtime’ toezicht kan uitoefenen op de wijze waarop de minister omgaat met 

 
8 Zie o.m. EHRM 24 mei 2016, nr. 38590/10 (Biao t. Denemarken).  
9 Zie bijvoorbeeld de reacties van het Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) en de 
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op de internetconsultatie t.b.v. het 
conceptwetsvoorstel permanentmaking bevoegdheid tot intrekking Nederlanderschap in 
het belang van de nationale veiligheid (januari 2021), alsmede de brief aan de Commissie 
voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer inzake wetsvoorstel 35934 van Prof. Dr. 
C.A. Groenendijk en Mr. K.M. de Vries (2 november 2021). 
10 Kamerstukken II 2021/22, 35 934 (R2158), nr. 3, p. 10.  
11 Zie hierover ook de brief aan de Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede 

Kamer inzake wetsvoorstel 35934 van Prof. Dr. C.A. Groenendijk en Mr. K.M. de Vries (2 
november 2021). 
12 Artikel 97 lid 3 onderdeel d Wiv 2017.  
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staatsgeheime informatie. Het onderhavige wetsvoorstel beoogt deze 
toezichthoudende taak van de CTIVD te schrappen. Het gevolg hiervan is dat de 
CTIVD voortaan alleen nog maar toezicht kan uitoefenen over de handelingen die 
de AIVD verricht om te komen tot een ambtsbericht aan de minister.13 Toezicht 
op de toepassing van de bevoegdheid door de minister wordt dan alleen nog 
maar (achteraf) uitgeoefend door de Tweede Kamer en de bestuursrechter. 
 
In zijn reactie op de zorgen die de CTIVD zelf heeft geuit over het vervallen van 
haar toezichthoudende taak heeft de minister van Justitie bericht dat de ratio 
van het vervallen van dit toezicht er onder meer in is gelegen dat de CTIVD 
toezicht moet houden op de rechtmatigheid van het handelen van de 
inlichtingendiensten en niet op de doelmatigheid en proportionaliteit daarvan.14 
Het College heeft zich zeer verbaasd over deze stellingname door de minister en 
vindt die onbegrijpelijk, aangezien nu juist het proportionaliteitsvereiste deel 
uitmaakt van de rechtmatigheidstoets.  
 
Het College heeft herhaaldelijk zijn zorgen geuit over de gebrekkige 
rechtsbescherming rondom het intrekken van Nederlanderschap, en dan met 
name over het feit dat de toepassing van de bevoegdheid pas achteraf door de 
bestuursrechter getoetst wordt.15 Het College meent dat deze toetsing achteraf 
niet voldoet aan de eisen die op grond van artikel 8 van het Verdrag ter 
beperking van staatloosheid en artikel 13 EVRM voortvloeien uit het recht op een 
daadwerkelijk effectief rechtsmiddel.16 Uit artikel 8 van het Verdrag ter 
beperking van staatloosheid vloeit voort dat intrekking van de nationaliteit, 
vanwege de ingrijpende consequenties die dit heeft, pas geëffectueerd kan 
worden als alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. Daar wordt met de 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming die in het Nederlandse recht tegen dit 
type beslissingen open staat niet aan voldaan. Ook vanuit grondwettelijk 
perspectief is het slechts voorzien in rechterlijke toetsing achteraf een anomalie 
te noemen. Ontneming van het Nederlanderschap heeft logischerwijs 
consequenties voor de uitoefening van de rechten die aan het Nederlanderschap 
verbonden zijn, waaronder het kiesrecht. Ten aanzien van de ontneming van het 
kiesrecht is in onze Grondwet neergelegd dat dit slechts mogelijk is bij 
rechterlijke uitspraak. Het is op zijn minst constitutioneel onlogisch om bij de 

 
13 Kamerstukken II 2021/22, 35 934 (R2158), nr. 3, p. 16.  
14 Kamerstukken II 2021/22, 35934 (R2158), nr. 7, bijlage: Brief van de minister van Justitie aan de 
CTIVD d.d. 15 november 2021, p. 1.  
15 Zie bijvoorbeeld het advies van het College over het conceptvoorstel tot wijziging van 
de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het 
Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (februari 2015) en   
Minister trekt Nederlanderschap in van vier jihadisten | College voor de Rechten van de 
Mens (mensenrechten.nl). 
16  Voor meer informatie hierover verwijst het College naar § 2.5 van zijn advies over het 
conceptvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met 
het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid 
(februari 2015).  

https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/35355
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/minister-trekt-nederlanderschap-van-vier-jihadisten
https://mensenrechten.nl/nl/nieuws/minister-trekt-nederlanderschap-van-vier-jihadisten
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beslissing tot ontneming van het Nederlanderschap, die materieel dezelfde 
gevolgen heeft, dan niet te voorzien in een voorafgaande rechterlijke toetsing. 

Het ontbreken van een voorafgaande rechterlijk toetsing werd tot dusverre nog 
enigszins gecompenseerd door de mogelijkheid van ‘realtime’ toezicht door de 
CTIVD. Het afschaffen hiervan in het onderhavige wetsvoorstel heeft tot gevolg 
dat nog meer nadruk komt te liggen bij de toetsing achteraf. Vanuit het oogpunt 
van effectieve rechtsbescherming acht het College dit zeer onwenselijk. Dit 
geldt temeer nu de bestuursrechter in deze gevallen  onvoldoende toetst aan 
internationale mensenrechtenverdragen, waaronder het verbod op 
rassendiscriminatie.17 

 

 
Dat de CTIVD tot dusverre geen gebruik heeft gemaakt van de 
toezichtbevoegdheid in kwestie doet aan het bovenstaande niets af. De CTIVD 
heeft immers aangegeven dat zij dit hebben nagelaten in afwachting van de 
resultaten van het onderzoek naar de effecten en werking van de intrekking van 
het Nederlanderschap dat de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het 
WODC aan het verrichten was, en omdat zij reeds bezig waren met het opstellen 
van een toezichtsrapport over het handelen van de AIVD in het kader van 
intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid.18  
 
Gelet op het bovenstaande adviseert het College om de Staatssecretaris te 
bevragen op hoe zij, met het oog op de mensenrechtelijke verplichting om te 
voorzien in een daadwerkelijk effectief rechtsmiddel, het schrappen van de 
‘realtime’ toezichtbevoegdheid van de CTIVD zal ondervangen. 
 
Voor een nadere toelichting op deze brief kunt u contact opnemen met 
beleidsadviseur Katina Yiannakas, via k.yiannakas@mensenrechten.nl of 06-
31901621. 

Met vriendelijke groet, 

 

drs. Jacobine D.C. Geel, 
Voorzitter 

 

 
17 Zie hierover Intrekken nationaliteit uitreizigers op gespannen voet met gelijke 
behandeling | College voor de Rechten van de Mens (mensenrechten.nl). 
18 Zie Rijksuniversiteit Groningen (in opdracht van het WODC), Evaluatie wijziging van de 
Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, 10 juli 2020 
en CTIVD, Toezichtsrapport nr. 68 over het handelen van de AIVD in het kader van 
intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, 29 april 
2020.  

mailto:k.yiannakas@mensenrechten.nl
https://mensenrechten.nl/nl/toegelicht/intrekken-nationaliteit-uitreizigers-op-gespannen-voet-met-gelijke-behandeling
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