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op een schending van art. 14 lid 1 Zvw (de behoef-
te van een verzekerde aan zorg). Zeker vier zorg-
verzekeraars verlangen van verzekerden met een 
naturapolis dat zij voorafgaand aan het afnemen 
van zorg van een niet-gecontracteerde zorgaan-
bieder toestemming krijgen van de zorgverzeke-
raar. Aldus kan de zorgverzekeraar de kwaliteit en 
doelmatigheid van de te leveren zorg trachten te 
waarborgen. In de praktijk betekent dit ook dat 
verzekerden, naast het voldoen aan de machti-
gingsvereiste, ongeveer 25% van de kosten van de 
zorg zelf moeten bekostigen. Dit wordt door velen 
gezien als een hinderpaal voor de gebruikmaking 
van de vrije artsen keu ze, doch dit bezwaar is door 
de Hoge Raad in de zomer van 2019 grotendeels 
afgewezen (HR 7 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:853). 
6. Ook het College oordeelt in de boven-
staande zaak dat zorgverzekeraars de bevoegd-
heid hebben een machtigingsvereiste te hanteren 
bij het vaststellen van de toegang tot en vergoe-
ding aan verzekerden met een naturapolis tot 
niet-gecontracteerde zorg. Volgens het College 
blijven verzekeraars met deze handelwijze bin-
nen de marges van art. 14 lid 1 Zvw. In navolging 
van de NZa baseert het College dit oordeel op de 
memorie van toelichting bij de Zvw (r.o. 7.2). 
Daaruit blijkt namelijk dat zorgverzekeraars deze 
bevoegdheid toekomt, in het bijzonder gelet op 
de taak van zorgverzekeraars om de kwaliteit van 
zorg te waarborgen en toezicht te houden op de 
kosten. Bij gebruikmaking van verzekerden van 
zorg aangeboden door niet-gecontracteerde 
zorgaanbieders kunnen zorgverzekeraars niet in-
staan voor de kwaliteit van de zorg — en kunnen 
zij van de zorgaanbieders ook niet verlangen dat 
zij instemmen met een lager tarief. 
7. Belangrijk is tegelijkertijd dat het College 
benadrukt dat de vrijheid die zorgverzekeraars toe-
komt om de kwaliteit van de zorg en het doelmatig 
gebruik van fi nan ciële middelen te controleren niet 
onbegrensd is. Bij het verlenen van toestemming 
om gebruik te maken van niet-gecontracteerde 
zorg mogen zorgverzekeraars uitsluitend zorgin-
houdelijke criteria gebruiken (r.o. 8.1). Het College 
sluit hiermee aan bij de tekst van art. 14 lid 1 Zvw. 
Dit betreft evenwel een weinig inhoudelijke over-
weging ten overvloede. Het ware beter geweest als 
het College had aangegeven wanneer de bevoegd-
heid die zorgverzekeraars toekomt om eigen beleid 
te formuleren on recht ma tig dreigt te worden ge-
bruikt of wat er precies onder zorginhoudelijke cri-
teria wordt verstaan.
8. Les uit de bovenstaande uitspraak is dat 
het zorgverzekeraars is toegestaan de toegang tot 
niet-gecontracteerde zorg voor verzekerden met 
een naturapolis afhankelijk te stellen van een 
machtigingsvereiste. Toestemming om gebruik te 
maken van niet-gecontracteerde zorg mag enkel 

op basis van zorginhoudelijke criteria zijn geba-
seerd. Met deze uitspraak zegt het College niets 
over de vergoedingsplicht van zorgverzekeraars, 
dat wil zeggen de eigen bijdrage die zorgverzeke-
raars in de regel verlangen van verzekerden met 
een naturapolis van rond de 25% bij gebruikmaking 
van niet-gecontracteerde zorg. Deze uitspraak zegt 
evenmin iets over de toegang van naturaverzeker-
den tot gecontracteerde zorgaanbieders en de toe-
gang van verzekerden met een restitutieverzeke-
ring tot zorg. Voor zover zich daarbij problemen 
voordoen, zal dit via aparte procedures aan het 
College moeten worden voorgelegd.
A.C. Hendriks
 

AB 2020/108

RECHTBANK DEN HAAG
16 september 2019, nr. AWB -18 _ 8211
(Mrs. G.P. Kleijn, J.L.E. Bakels, A.E. Dutrieux)
m.nt. K.M. de Vries*

Art. 26 IVBPR; art. 5 sub d onder iii IVRD; art. 3, 8 
en 14 jo. 8 EVRM; art. 7 lid 1 onder d en lid 3 Euro-
pees verdrag inzake nationaliteit; art. 21 Handvest 
Grondrechten Eu; Richtlijn 2004/38/EG; art. 14 
lid 2 RWN; art. 83, 134a Sr; art. 68a BvvN

ECLI:NL:RBDHA:2019:9682

De intrekking van het Nederlanderschap vanwe-
ge een veroordeling voor terroristische misdrij-
ven, is geen ‘criminal charge’. De intrekking is 
ook niet in strijd met het rechts ze ker-
heidsbeginsel, discriminatieverbod of Unierech-
telijk even re dig heids be gin sel. De amicus-brief 
van de VN Speciaal Rapporteur Racisme wordt 
niet bij de besluitvorming betrokken.

De rechtbank overweegt dat de intrekking van het 
Nederlanderschap weliswaar een zware maat re gel 
betreft, maar dat verweerder terecht heeft gesteld 
dat de intrekking van het Nederlanderschap een 
maat re gel van orde is. De maat re gel is niet primair 
gericht op het bestrijden van jihadisme (en het ver
groten van de staatsveiligheid). Ook is het niet zo 
dat een veroordeling zoals de onderhavige automa
tisch tot intrekking van het Nederlanderschap van 
personen met een dubbele nationaliteit leidt. Er 
vindt een belangenafweging plaats. Er is dan ook 
geen sprake van een ‘criminal charge’ en geen spra
ke van strijd met het ne bis in idembeginsel. 

Verweerder stelt terecht dat de verplichting tot 
het voorkomen van staatloosheid als zodanig leidt 

* K.M. de Vries is universitair hoofddocent staats- en bestuurs-
recht aan de Vrije universiteit Amsterdam.
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tot een onderscheid tussen Nederlanders die uitslui
tend over de Nederlandse nationaliteit beschikken 
en Nederlanders die naast de Nederlandse nationa
liteit nog een of meer andere nationaliteiten bezit
ten. Dat onderscheid is gerechtvaardigd, omdat be
scherming tegen staatloosheid de grond is om in 
het ene geval niet, en in het andere geval wel tot in
trekking van de nationaliteit, het Nederlander
schap, over te gaan. [D]e stelling van eiser dat de 
maat re gel alleen Nederlanders met een nietWes
terse etniciteit treft, waaronder de rechtbank ver
staat een nietWesterse sociaalculturele identiteit, 
volgt de rechtbank niet. 

De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich 
op het standpunt heeft kunnen stellen dat de belan
genafweging in het kader van het Unierechtelijke 
even re dig heids be gin sel in het nadeel van eiser uit
valt, gelet op de aard van de intrekkingsgrond, de 
concrete gedragingen van eiser zoals blijkend uit de 
uitspraken in zijn strafzaak, zijn onherroepelijke 
veroordeling, en zijn overige om stan dig he den. Ver
weerder heeft de door eiser aangevoerde om stan
dig he den (die ook zien op eisers familieleden) daar
bij kenbaar betrokken. Voorts heeft verweerder zich 
in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat 
de intrekking niet vanwege zeer bijzondere om
stan dig he den achterwege diende te blijven.

De rechtbank overweegt dat verweerder terecht 
heeft gesteld dat de intrekking van het Nederlander
schap een bij wet voorziene regeling is, die geenszins 
wil le keu rig wordt toegepast en met de nodige 
waarborgen en rechts be scher ming is omkleed.

uitspraak van de meervoudige kamer van 16 sep-
tember 2019 in de zaak tussen:
Eiser, te België, (gem.: mr. P.J. Schüller),
en
De Staats secre ta ris van Veiligheid en Justitie, ver-
weerder, (gem.: mr. M.M. van Asperen).

Procesverloop

Bij besluit van 7 mei 2018 (het primaire besluit) 
heeft verweerder het Nederlanderschap van eiser 
ingetrokken.

Bij besluit van 5 november 2018 (het bestre-
den besluit) heeft verweerder het bezwaar van 
eiser ongegrond verklaard.

Eiser heeft tegen het bestreden besluit beroep 
ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift inge-
diend.

Verweerder heeft ten aanzien van een op ver-
zoek van eiser overgelegd stuk om toepassing van 
artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb) gevraagd. Bij beslissing van 16 april 
2019 heeft de rechtbank, in een andere samen-
stelling, de verzochte beperking van de kennisne-

ming gerechtvaardigd geacht. Eiser heeft de 
rechtbank ter zitting toestemming verleend om 
mede op grondslag van de geheim te houden in-
formatie uitspraak te doen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevon-
den op 24 juni 2019.

Eiser is verschenen, bijgestaan door zijn ge-
machtigde en mr. C.F. Wassenaar. Tevens is moe-
der A, de moeder van eiser, verschenen.

Verweerder heeft zich laten vertegenwoordi-
gen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Eiser is geboren op geboortedatum A 
1994 te Amsterdam en heeft vanaf zijn geboorte 
de Marokkaanse en de Nederlandse nationaliteit. 
Eiser is op 17 juli 2013 naar Syrië afgereisd, waar 
zijn partner zich in augustus 2013 bij hem heeft 
gevoegd. Zij zijn begin februari 2014 weer in Ne-
derland aangekomen. Eiser is op 23 april 2014 in 
zijn woning aangehouden. Eiser is bij uitspraak 
van 1 december 2014 door de Rechtbank Den 
Haag in verband met deze reis naar en het verblijf 
in Syrië veroordeeld tot een gevangenisstraf van 
drie jaren. Eiser is op 7 juli 2016 veroordeeld door 
het ge rechts hof Den Haag tot 4 jaren gevangenis-
straf waarvan 2 jaren voorwaardelijk met een 
proeftijd van 2 jaren wegens het plegen van 
meerdere terroristische misdrijven. Eiser heeft 
zich volgens het ge rechts hof schuldig gemaakt 
aan strafbare handelingen ter voorbereiding van 
moord en/of doodslag met een terroristisch oog-
merk. Voorts heeft hij zich schuldig gemaakt aan 
het zich verwerven van vaardigheden tot het ple-
gen van een terroristisch misdrijf. Verder heeft hij 
zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van 
geschriften, afbeeldingen en (audio)bestanden 
waarin tot een terroristisch misdrijf wordt opge-
ruid. Het ge rechts hof heeft bewezen geacht dat 
eiser, een aanhanger van het jihad-salafisme, zich 
via sociale media uitvoerig heeft verdiept in het 
jihadisme, het (als martelaar) sterven tijdens de 
jihad, de gewapende strijd in Syrië en het terro-
risme. Vervolgens is hij naar Syrië gereisd om 
daar zelf gewapenderhand deel te nemen aan de 
gewapende strijd tegen het regime van president 
Assad en anderen die door eiser als “ongelovig” 
worden weggezet en waartegen volgens jihadis-
ten, zoals eiser, het plegen van geweld zonder 
meer is toegestaan. Het ge rechts hof heeft eiser 
verder verweten dat hij zich met het oog daarop 
heeft getraind. Ook de strafbare voorbereidings-
handelingen vonden in deze context plaats. Ten-
slotte is volgens het ge rechts hof vast komen te 
staan dat eiser ten tijde van de bewezen verklaar-
de feiten via sociale media bestanden heeft ver-
spreid die ontegenzeggelijk een opruiend karak-
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ter hebben.1 De genoemde misdrijven zijn 
gepleegd op 1 juli 2013 en in de periode van 
12 augustus 2013 tot en met 23 april 2014. De 
veroordeling door het ge rechts hof Den Haag is 
onherroepelijk geworden nadat eiser het inge-
stelde cassatieberoep heeft ingetrokken.
2. Verweerder heeft het Nederlanderschap 
van eiser ingetrokken op grond van artikel 14, 
tweede lid, aanhef en onder b, van de Rijkswet op 
het Nederlanderschap (RWN) omdat eiser onher-
roepelijk is veroordeeld wegens een misdrijf als 
bedoeld in artikel 83 en artikel 134a WvSr.
3. Het wettelijk kader is opgenomen in de 
bijlage. De bijlage maakt deel uit van deze uit-
spraak.
4. Eiser voert aan dat de intrekking van het 
Nederlanderschap in strijd is met het ne bis in 
idem-beginsel. Er is sprake van een ‘criminal 
charge’. Het doel van de maat re gel heeft een 
punitief, dan wel afschrikwekkend karakter. uit 
jurisprudentie van het EHRM volgt niet dat de 
maat re gel ‘automatisch’ dient te volgen op een 
straf rech te lijke veroordeling om te worden aan-
gemerkt als ‘criminal charge’. Daarbij volgt de 
maat re gel wel degelijk automatisch op een straf-
rech te lijke veroordeling, omdat de belangenaf-
weging, die plaatsvindt op grond van artikel 68a 
van het Besluit verkrijging en verlies Nederlan-
derschap (BVVN), dermate restrictief is dat enkel 
zeer bijzondere humanitaire om stan dig he den en 
prangende humanitaire redenen worden meege-
wogen. In het bestreden besluit ontbreekt het aan 
een specifieke be oor de ling van de vergaande 
consequenties van de intrekking van het Neder-
landerschap op het leven van eiser.
5. De rechtbank overweegt dat de intrek-
king van het Nederlanderschap weliswaar een 
zware maat re gel betreft, maar dat verweerder te-
recht heeft gesteld dat de intrekking van het Ne-
derlanderschap een maat re gel van orde is. Het 
Nederlanderschap is door verweerder ingetrok-
ken, omdat gelet op het begane misdrijf en de 
daarop gevolgde veroordeling de band tussen 
Nederland en de desbetreffende persoon in be-
ginsel niet langer kan bestaan. De maat re gel is 
niet primair gericht op het bestrijden van jihadis-
me (en het vergroten van de staatsveiligheid). 
Ook is het niet zo dat een veroordeling zoals de 
onderhavige automatisch tot intrekking van het 
Nederlanderschap van personen met een dubbe-
le nationaliteit leidt. Er vindt een belangenafwe-
ging plaats. Er is dan ook geen sprake van een 
‘criminal charge’ en geen sprake van strijd met 
het ne bis in idem-beginsel. Er bestaat geen grond 
voor het oordeel dat het bestreden besluit op dit 

1 Eiser is onder meer veroordeeld op grond van de artikelen 83 
en 134a van het WvSr.

punt onvoldoende is gemotiveerd. De beroeps-
grond slaagt niet.
6. Eiser voert verder aan dat de intrekking 
van het Nederlanderschap in strijd is met het le-
galiteits- en rechtzekerheidsbeginsel. Het over-
gangsrecht met betrekking tot artikel 134a van 
het WvSr behelst “materieel terugwerkende 
kracht” en hiervoor is geen recht vaar di ging gege-
ven. De terugwerkende kracht van de intrekking 
kan zich in beginsel alleen uitstrekken tot het 
moment waarop de maat re gel voorzienbaar was. 
De wetswijziging was pas vanaf 4 september 
2015 kenbaar, terwijl eiser is veroordeeld voor 
misdrijven gepleegd op 1 juli 2013 en op tijdstip-
pen in de periode van 12 augustus 2013 tot en 
met 23 april 2014. De be oor de ling van de straf-
maat en de duur van de opgelegde straf zal an-
ders uitvallen indien artikel 134a van het WvSr 
niet aan de intrekking van het Nederlanderschap 
ten grondslag kan worden gelegd.
7. De rechtbank stelt vast dat de wetgever 
heeft voorzien in overgangsrecht, in die zin dat 
intrekking van het Nederlanderschap niet op een 
veroordeling op grond van artikel 134a van het 
WvSr kan worden gebaseerd indien de veroorde-
ling onherroepelijk is geworden voor het tijdstip 
van inwerkingtreding van de Rijkswet van 
15 maart 2016. Dat is bij eiser niet het geval. Bo-
vendien heeft verweerder zich op het standpunt 
gesteld dat het achterwege laten van de veroor-
deling op basis van artikel 134a van het WvSr op 
de be oor de ling en beslissing van verweerder 
geen wezenlijke invloed zou hebben gehad. De 
rechtbank is van oordeel dat verweerder terecht 
stelt dat de kern van wat eiser wordt verweten, te 
weten aansluiting bij een terroristische groep en 
deelname aan de gewapende strijd in Syrië, ook 
zonder artikel 134a van het WvSr in stand blijft. 
Er bestaat geen grond voor het oordeel dat het 
bestreden besluit op dit punt onvoldoende is ge-
motiveerd. De beroepsgrond slaagt niet.
8. Eiser voert vervolgens aan dat de intrek-
king van het Nederlanderschap in strijd is met 
het verbod op discriminatie in de zin van artikel 
14 in samenhang met artikel 8 van het EVRM, ar-
tikel 21 van het Handvest, artikel 5 van het EVRM, 
het ICERD en het IVBPR. Er wordt een ongerecht-
vaardigd (in)direct onderscheid gemaakt tussen 
mono- en bipatride Nederlanders. Alleen Neder-
landers met een niet-Westerse etniciteit worden 
geraakt door de gevolgen van de maat re gel. De 
maat re gel dient geen legitiem doel en is niet pro-
portioneel. Het voorkomen van staatloosheid kan 
niet als legitimatie dienen voor het gemaakte on-
derscheid. Eiser kan, buiten zijn schuld, geen af-
stand doen van zijn Marokkaanse nationaliteit. 
Het Staatlozenverdrag, alsmede artikel 7, derde 
lid, van het Europees Verdrag inzake nationaliteit 
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(EVN) is opgesteld om mensen te vrijwaren van 
staatloosheid, dus niet met het doel om het in-
trekken van het Nederlanderschap van Nederlan-
ders met meer dan één nationaliteit te rechtvaar-
digen. De intrekking van het Nederlanderschap 
vormt niet een geschikt middel om de es sen tië le 
belangen van Nederland te beschermen. Ook 
heeft verweerder niet beoordeeld in hoeverre er 
andere maat re gelen of besluiten mogelijk waren 
waardoor het doel ook bereikt kon worden, maar 
waardoor de individuele belangen van eiser min-
der zwaar zouden zijn aangetast. Ten slotte wordt 
in het bestreden besluit ten onrechte overwogen 
dat het niet van belang wordt geacht op welke 
wijze het Nederlanderschap is verkregen. Eiser 
verwijst naar het rapport van de uN Special 
Rapporteur en het rapport van de Migration Law 
Clinic ‘The legality of revocation of Dutch 
nationality of dual nationals involved in terrorist 
organizations’ van juli 2018. Verweerder heeft 
deze rapporten volgens eiser ten onrechte niet 
betrokken in het bestreden besluit.
9. De rechtbank overweegt onder verwij-
zing naar de uitspraak van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State van 20 januari 
2016 (ECLI:NL:RVS:2016:89, r.o. 6.3) dat het pri-
mair tot de competentie van de Staat behoort te 
bepalen wie het Nederlanderschap verkrijgt en 
wie niet. Dit beginsel is een uitvloeisel van de ter-
ritoriale soevereiniteit van elke staat. Derhalve 
moet de regelgever een niet geringe be oor de-
lingsruimte worden gelaten, zodat de rechter bij 
de toetsing van de RWN op dit punt terughou-
dendheid in acht moet nemen. Naar het oordeel 
van de rechtbank kan, zoals verweerder heeft ge-
steld, van de hier aan de orde zijnde intrekkings-
grond niet worden gezegd dat deze valt buiten de 
be oor de lingsruimte van de Staat, gelet op de bij-
zondere aard van de misdrijven waarop de on-
herroepelijke veroordeling moet zien. Verweer-
der stelt terecht dat de verplichting tot het 
voorkomen van staatloosheid als zodanig leidt tot 
een onderscheid tussen Nederlanders die uitslui-
tend over de Nederlandse nationaliteit beschik-
ken en Nederlanders die naast de Nederlandse 
nationaliteit nog een of meer andere nationalitei-
ten bezitten. Dat onderscheid is gerechtvaardigd, 
omdat bescherming tegen staatloosheid de grond 
is om in het ene geval niet, en in het andere geval 
wel tot intrekking van de nationaliteit, het Neder-
landerschap, over te gaan. Dat onderscheid be-
stond ook al zeer geruime tijd voordat het huidi-
ge artikel 14, tweede lid, van de RWN in 2010 in 
werking trad. De stelling van eiser dat verweer-
der het Staatlozenverdrag niet kan opvoeren als 
legitimatie voor de huidige ongelijke behande-
ling, omdat de Staat de mogelijkheid heeft laten 
liggen om te bedingen dat staatloosheid is toege-

staan in geval  iemand door zijn gedrag blijk geeft 
van het afbreuk doen aan de wezenlijke belangen 
van de Staat, volgt de rechtbank niet. Daargelaten 
of de keuzes die de Staat tientallen jaren geleden 
heeft gemaakt nu nog in die mate relevant zijn, 
kon, zoals verweerder heeft toegelicht, alleen een 
voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van 
een bestaande bepaling in de na tio na le wetge-
ving. Ook de stelling van eiser dat de maat re gel 
alleen Nederlanders met een niet-Westerse etni-
citeit treft, waaronder de rechtbank verstaat een 
niet-Westerse sociaal culturele identiteit, volgt de 
rechtbank niet. De intrekkingsgrond van artikel 
14, tweede lid, van de RWN kan op iedereen wor-
den toegepast die voor terroristische misdaden is 
veroordeeld. Verweerder heeft zich dan ook te-
recht op het standpunt gesteld dat van onge-
rechtvaardigd onderscheid, willekeur of oneven-
redigheid geen sprake is. Er bestaat geen grond 
voor het oordeel dat het bestreden besluit op dit 
punt onvoldoende is gemotiveerd. Met betrek-
king tot het rapport van de uN Special Rapporteur 
overweegt de rechtbank dat dit rapport is opge-
steld op verzoek van kantoorgenoten van de ge-
machtigde van eiser en alleen de mening van de 
rapporteur zelf vertegenwoordigt, zodat ver-
weerder hieraan niet het belang hoefde te hech-
ten dat eiser daaraan gehecht wil zien. De be-
roepsgrond slaagt niet.
10. Eiser voert verder aan dat verweerder in 
dit specifieke geval geen gebruik had mogen ma-
ken van de bevoegdheid tot intrekking van het 
Nederlanderschap. Ingevolge de bewoording van 
het EVN, de parlementaire geschiedenis en de 
Handleiding RWN, alsmede de jurisprudentie 
van het EHRM en Hof van Justitie Eu dient in elk 
individueel geval afzonderlijk getoetst te worden 
of er sprake is van ernstige schade aan de es sen-
tië le belangen van de Nederlandse staat in de zin 
van artikel 14, tweede lid, aanhef en onder b, van 
de RWN en artikel 7, eerste lid, aanhef en onder d, 
van het EVN. Door verweerder is ondeugdelijk 
gemotiveerd waarom de strafmaat en de duur 
van de opgelegde straf in dit kader niet relevant 
zijn en waarom een periode van twee jaar geen 
onaanzienlijke gevangenisstraf is gelet op de 
strafmaat van 8 jaar of meer. Verweerder had de 
actualiteitsbe oor de ling moeten toepassen. Ver-
weerder heeft een onderzoeksplicht en is gehou-
den om nader onderzoek te verrichten naar het 
huidige gedrag van eiser om te kunnen beoorde-
len of sprake is van ernstige schade aan de es sen-
tië le belangen van de Nederlandse staat. Dat on-
derzoek heeft niet plaatsgevonden. Verweerder 
had bijvoorbeeld gehoor kunnen geven aan deze 
onderzoeksplicht door navraag te doen bij de re-
classering, de behandelend theoloog en het 
openbaar ministerie. Het intrekken van het Ne-

AB 715Afl. 10 - 2020

AB 2020/108AB RECHTSPRAAK BESTuuRSRECHT



derlanderschap is in strijd met het unierechtelij-
ke even re dig heids be gin sel. Ook is ten onrechte 
het hogere belang van de minderjarige Neder-
landse kinderen van eiser niet (kenbaar en in-
zichtelijk) betrokken bij de be oor de ling. In het 
bestreden besluit is volgens eiser verder ondeug-
delijk gemotiveerd waarom artikel 68a van het 
BVVN niet kennelijk onredelijk is. Verweerder 
had voorts toepassing moeten geven aan de inhe-
rente afwijkingsbevoegdheid in de zin van artikel 
4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Ook is in het bestreden besluit ten onrechte over-
wogen dat niet is gebleken van zeer bijzondere 
om stan dig he den of prangende humanitaire re-
denen in de zin van artikel 68a van het BVVN.
11. De rechtbank overweegt dat het de uit-
druk ke lijke keuze van de wetgever is geweest dat 
na een onherroepelijke veroordeling wegens ter-
roristische misdrijven het Nederlanderschap 
wordt ingetrokken, tenzij er sprake is van bijzon-
dere om stan dig he den die hieraan in de weg 
staan. In geval van schuldigverklaring zonder op-
legging van straf of in geval van het opleggen van 
een gevangenisstraf van (zeer) korte duur wegens 
(sterk) verminderde toerekeningsvatbaarheid 
zou er sprake kunnen zijn van een bijzondere 
om stan dig heid die aanleiding is af te zien van in-
trekking van het Nederlanderschap (Kamerstuk
ken I 2015/16, 34016, C). Verder speelt de straf-
maat geen rol. De rechtbank is van oordeel dat 
deze beperkte mogelijkheid om af te wijken ge-
rechtvaardigd wordt door de om stan dig heid dat 
de omschrijving van de misdrijven genoemd in 
het tweede lid in het oorspronkelijke wetsvoor-
stel veel ruimer was dan in de eindversie en later 
is beperkt. De beperking van het aantal misdrij-
ven betekende, zoals ook uit de wetsgeschiedenis 
blijkt, dat de discretie van de minister beperkter 
werd. Verweerder heeft gelet hierop geen bete-
kenis hoeven toekennen aan de om stan dig heid 
dat aan eiser een straf van twee jaar is opgelegd.

Aangezien het Nederlanderschap wordt inge-
trokken omdat de band tussen Nederland en de 
veroordeelde persoon in beginsel niet langer kan 
bestaan en de intrekking niet primair is gericht op 
het vergroten van de staatsveiligheid, hoeft er 
geen actualiteitstoets plaats te vinden om te bepa-
len of er nog gevaar uitgaat van eiser. Gelet hierop 
hoefde verweerder geen aanleiding te zien om 
nader onderzoek te doen naar de gestelde resoci-
alisering en deradicalisering van eiser. Er bestaat 
gelet hierop ook geen grond voor het oordeel dat 
sprake is van strijd met het beginsel van “equality 
of arms”, omdat de reclassering geen informatie 
wil verstrekken aan de gemachtigde van eiser. 
Daar komt bij dat er onvoldoende aanwijzingen 
zijn dat eiser afstand heeft genomen van het jiha-
distische gedachtengoed. Het ge rechts hof achtte 

het in 2016 niet aannemelijk geworden dat eiser 
onomwonden afstand heeft genomen van de jiha-
di-salafistische denkbeelden, waarbij het ge-
rechts hof erop wees dat eiser in zijn doen en laten 
ernstig beperkt werd door de op hem van toepas-
sing zijnde sanctieregeling terrorisme. Het ge-
rechts hof oordeelde dat er ernstig rekening mee 
diende te worden gehouden dat eiser “wederom 
een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of ge-
vaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van 
het lichaam van een of meer personen.” Ook heeft 
eiser bij de behandeling van de onderhavige zaak 
ter zitting desgevraagd geen duidelijkheid kun-
nen verschaffen over het moment waarop hij ken-
baar afstand heeft genomen van het jihadistische 
gedachtengoed en hoe hij daarvan laat blijken. 
Het door verweerder overgelegde stuk met be-
trekking tot de bestuurlijke inbreng naar aanlei-
ding van het voornemen tot intrekking van het 
Nederlanderschap, waarvan de rechtbank met 
toepassing van artikel 8:29 van de Awb kennis 
heeft genomen, leidt niet tot een ander oordeel.

De rechtbank is van oordeel dat verweerder 
zich op het standpunt heeft kunnen stellen dat de 
belangenafweging in het kader van het unierech-
telijke even re dig heids be gin sel in het nadeel van 
eiser uitvalt, gelet op de aard van de intrekkings-
grond, de concrete gedragingen van eiser zoals 
blijkend uit de uitspraken in zijn strafzaak, zijn 
onherroepelijke veroordeling, en zijn overige om-
stan dig he den. Verweerder heeft de door eiser 
aangevoerde om stan dig he den (die ook zien op 
eisers familieleden) daarbij kenbaar betrokken. 
Voorts heeft verweerder zich in redelijkheid op 
het standpunt kunnen stellen dat de intrekking 
niet vanwege zeer bijzondere om stan dig he den 
achterwege diende te blijven.

Verweerder kon dan ook in redelijkheid ge-
bruik maken van de bevoegdheid tot intrekking 
van het Nederlanderschap van eiser. Er bestaat 
geen grond voor het oordeel dat het bestreden 
besluit op dit punt onvoldoende is gemotiveerd. 
De beroepsgrond slaagt niet.
12. Eiser voert aan dat in het bestreden be-
sluit ten onrechte wordt overwogen dat de in-
trekking van het Nederlanderschap geen schen-
ding oplevert van artikel 8 van het EVRM. 
Verweerder miskent dat de intrekking van het 
Nederlanderschap wil le keu rig is toegepast van-
wege de onvoorzienbaarheid van de maat re gel in 
samenhang met de vergaande en ingrijpende 
consequenties van de intrekking. In het bestre-
den besluit wordt voorts ten aanzien van artikel 3 
van het EVRM en artikel 8 van het EVRM ten on-
rechte overwogen dat uit het besluit tot intrek-
king van het Nederlanderschap niet volgt dat ei-
ser Nederland moet verlaten en moet terugkeren 
naar Marokko, waardoor er geen sprake is van 
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een schending van de rechten die eiser kan ontle-
nen aan het EVRM. Verweerder is gehouden om 
alle bijzondere om stan dig he den van het geval te 
betrekken in de be oor de ling.
13. De rechtbank overweegt dat verweerder 
terecht heeft gesteld dat de intrekking van het 
Nederlanderschap een bij wet voorziene regeling 
is, die geenszins wil le keu rig wordt toegepast en 
met de nodige waarborgen en rechts be scher-
ming is omkleed. uit het besluit tot intrekken van 
het Nederlanderschap volgt niet dat eiser Neder-
land moet verlaten en moet terugkeren naar Ma-
rokko. Dit volgt uit het vreemdelingrechtelijke 
besluit, dat in deze procedure niet ter toetsing 
voorligt. Er bestaat geen grond voor het oordeel 
dat het bestreden besluit op dit punt onvoldoen-
de is gemotiveerd. De beroepsgrond slaagt niet.
14. Eiser heeft ten slotte aangevoerd dat hij nu 
in België woont. Hij heeft daar werk en hij heeft 
een aanvraag ingediend voor een verblijfs-
kaart. Volgens eiser is daarom Richtlijn 2004/38/EG 
van toepassing. Hij geeft de rechtbank in overwe-
ging een aantal prejudiciële vragen te stellen aan 
het Hof van Justitie over de toepassing van deze 
richtlijn in een zaak die betrekking heeft op de be-
oor de ling van de vraag of er sprake is van discrimi-
natie tussen een monopatride unieburger en een 
bipatride unieburger, over de (discriminatie)verbo-
den zoals geformuleerd in het arrest Micheletti 
(ECLI:Eu:C:1992:295) en over de om stan dig heid 
dat eiser geen afstand kan doen van diens 
Marokkaanse nationaliteit in het licht van het ar-
rest Tjebbes (ECLI:Eu:2019:189).
15. De rechtbank ziet geen aanleiding de 
door eiser voorgestelde prejudiciële vragen voor 
te leggen aan het Hof van Justitie Eu. Zoals ver-
weerder heeft gesteld is de richtlijn niet van toe-
passing op de intrekking van de nationaliteit op 
grond van een veroordeling wegens terroristische 
misdrijven. Voorts stelt verweerder terecht dat 
het arrest Micheletti relevantie voor de onderha-
vige zaak mist, omdat het in eisers zaak niet gaat 
om de gevolgen van het bezit van een nationaliteit 
van een van de andere lidstaten. Het geven van 
voorrang aan — in dit geval — de Marokkaanse 
nationaliteit, is niet aan de orde. Ook stelt ver-
weerder terecht dat de aandacht in het arrest 
Tjebbes voor (het ontbreken van) de mogelijkheid 
van afstand van de andere nationaliteit dan de Ne-
derlandse nationaliteit vooral relevant lijkt te zijn 
in de context van een verblijf in een ander land 
dan waarvan  iemand de (andere) nationaliteit 
heeft. Ook overigens ziet de rechtbank geen aan-
leiding voor het stellen van prejudiciële vragen.
16. Het beroep is ongegrond. Voor een proces-
kos ten ver oor de ling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Bijlage

Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN)

 Artikel 14, tweede lid,
Onze Minister kan het Nederlanderschap intrek-
ken van de persoon die onherroepelijk is veroor-
deeld wegens:
a. een misdrijf omschreven in de titels I tot en 
met IV van het Tweede Boek van het Nederlandse 
Wetboek van Strafrecht, waarop naar de wettelij-
ke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaar 
of meer is gesteld;
b. een misdrijf als bedoeld in de artikelen 83, 
134a of 205 van het Nederlandse Wetboek van 
Strafrecht;
c. een misdrijf dat soort ge lijk is aan de misdrij-
ven bedoeld onder a waarop naar de wettelijke 
omschrijving in de strafwet van een van de lan-
den van het Koninkrijk een gevangenisstraf van 
acht jaar of meer is gesteld, danwel een misdrijf 
dat naar de wettelijke omschrijving in de strafwet 
van een van de landen van het Koninkrijk soort-
ge lijk is aan de misdrijven bedoeld onder b;
d. een misdrijf omschreven in de artikelen 6, 7, 8 
en 8 bis van het op 17 juli 1998 te Rome tot stand 
gekomen Statuut van Rome inzake het 
In ter na tio na le Strafhof (Trb. 2000, 120 en Trb. 
2011, 73).

Wetboek van Strafrecht (WvSr)

 Artikel 83
Onder terroristisch misdrijf wordt verstaan:
1. elk van de misdrijven omschreven in de arti-
kelen 92 tot en met 96, 108, tweede lid, 115, twee-
de lid, 117, tweede lid, 121, 122, 157, onderdeel 3°, 
161quater, onderdeel 2°, 164, tweede lid, 166, on-
derdeel 3°, 168, onderdeel 2°, 170, onderdeel 3°, 
174, tweede lid, en 289, alsmede in artikel 80, 
tweede lid, Kernenergiewet, indien het misdrijf is 
begaan met een terroristisch oogmerk;
2. elk van de misdrijven waarop ingevolge de ar-
tikelen 114a, 114b, 120a, 120b, 130a, 138b, vijfde 
lid, 176a, 176b, 282c, 289a, 304a, 304b, 354a, 
tweede lid,415a en 415b, alsmede artikel 80, der-
de lid, van de Kernenergiewet gevangenisstraf is 
gesteld;
3. elk van de misdrijven omschreven in de artike-
len 140a, 282b, 285, derde lid, en 288a, alsmede in 
artikel 55, vijfde lid, van de Wet wapens en munitie, 
artikel 6, vierde lid, van de Wet op de eco no mische 
delicten, artikel 33b van de Wet explosieven voor 
civiel gebruik en artikel 79 van de Kernenergiewet.
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 Artikel 134a
Hij die zich of een ander opzettelijk gelegenheid, 
middelen of inlichtingen verschaft of tracht te 
verschaffen tot het plegen van een terroristisch 
misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of 
vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf, 
dan wel zich kennis of vaardigheden daartoe ver-
werft of een ander bijbrengt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of 
geldboete van de vijfde categorie.

Besluit verkrijging en verlies Nederlander-
schap (BVVN)

 Artikel 68a
Bij zijn besluit tot intrekking van het Nederlan-
derschap op grond van artikel 14, tweede lid, van 
de Rijkswet houdt Onze Minister onder meer re-
kening met:
a. de gevolgen van het verlies van 
unieburgerschap, indien dit ten gevolge van de 
intrekking van het Nederlanderschap optreedt;
b. zeer bijzondere persoonlijke om stan dig he den 
van de betrokkene, voor zover deze relevant zijn 
voor het besluit tot intrekking van het Nederlan-
derschap.

Noot

1. In het kader van de strijd tegen (jihadis-
tisch) terrorisme is in verschillende Europese lan-
den, waaronder Nederland, in de afgelopen tien 
jaar wetgeving ingevoerd of aangescherpt, die het 
mogelijk maakt om de nationaliteit in te trekken 
van personen die veroordeeld zijn voor of ver-
dacht worden van terroristische misdrijven of 
deelname aan terroristische organisaties. Sinds 
2010 maakt artikel 14 lid 2 sub b van de Rijkswet 
op het Nederlanderschap (RWN) het mogelijk om 
het Nederlanderschap in te trekken van personen 
die zijn veroordeeld voor het plegen van terroris-
tische misdrijven. In 2016 is daar de strafbare 
voorbereiding van terroristische misdrijven aan 
toegevoegd (artikel 134a WvSr). Sinds 2017 kan, 
op grond van artikel 14 lid 4 RWN, het Nederlan-
derschap ook worden ontnomen aan personen 
die zich in het buitenland hebben aangesloten bij 
een gewapende organisatie die een bedreiging 
vormt voor de Nederlandse na tio na le veiligheid. 
Deze bepaling maakt het mogelijk om het Neder-
landse staatsburgerschap in te trekken van uitge-
reisde jihadisten, zonder dat daaraan een straf-
rech te lijke veroordeling vooraf is gegaan. Tussen 
december 2017 en april 2019 hebben twee perso-
nen het Nederlanderschap verloren op grond van 
artikel 14 lid 2 sub b RWN en elf anderen op 
grond van artikel 14 lid 4 RWN (Rapportage inte
grale aanpak terrorisme, Bijlage bij Kamerstukken 

II 2018/19, 29 754, nr. 500, p. 11). Van deze elf 
personen hebben er vijf het Nederlanderschap 
inmiddels teruggekregen (Kamerstukken II 
2019/20, 29 754, nr. 525). Dat gebeurde nadat de 
ABRvS had geoordeeld dat intrekking niet moge-
lijk is vanwege aansluiting bij een organisatie die 
op dat moment nog niet op de bij artikel 14 lid 4 
behorende lijst was geplaatst (ABRvS 17 april 
2019, ECLI:NL:RVS:2019:1246, AB 2019/272, m.nt. 
Rodrigues). Een zoektocht in de Staatscourant (op 
‘intrekking Nederlanderschap’) leert dat tussen 
1 april en 23 december 2019 nog één persoon de 
Nederlandse nationaliteit heeft verloren op grond 
van artikel 14 lid 2 RWN en nog 12 personen op 
grond van artikel 14 lid 4. Onder hen bevond zich 
één van de uitgereisde vrouwen die zich eind ok-
tober meldden bij de Nederlandse ambassade in 
Ankara (de Volkskrant 31 oktober 2019, ‘Twee 
vrouwelijke Syriëgangers vragen in Nederlandse 
ambassade om hulp bij terugkeer’). Dit overzicht 
laat zien dat intrekking van de Nederlandse nati-
onaliteit, zeker op grond van lid 4, geen denkbeel-
dige mogelijkheid is. 
2. Eiser in deze zaak is een jongeman die in 
Nederland is geboren en vanaf zijn geboorte zo-
wel de Nederlandse als de Marokkaanse nationa-
liteit heeft gehad. uit de uitspraak blijkt niet of hij 
ooit buiten Nederland heeft gewoond, voordat hij 
in juli 2013 naar Syrië is gereisd. Tegelijk met de 
intrekking van het Nederlanderschap van eiser is 
ten aanzien van hem een terugkeerbesluit geno-
men en is een inreisverbod opgelegd van tien jaar. 
Tegen het terugkeerbesluit en het inreisverbod is 
beroep ingesteld, dat tegelijk met deze uitspraak 
is afgewezen (ECLI:NL:RBDHA:2019:9677). Tij-
dens het beroep bij de rechtbank woonde en 
werkte eiser in België, waar hij verblijf had aange-
vraagd als unieburger op grond van de Verblijfs-
richtlijn (2004/38/EG). De intrekking van het Ne-
derlanderschap van eiser heeft echter tot gevolg 
dat hij ook het unieburgerschap verliest. Na de af-
wijzing van zijn beroep heeft eiser hoger beroep 
ingesteld en de ABRvS gevraagd om, bij wijze van 
voorlopige voorziening, de rechtsgevolgen van de 
intrekking van zijn Nederlanderschap op te schor-
ten zodat hij in België zou kunnen blijven en con-
tact zou kunnen houden met zijn in Nederland 
wonende kinderen. Dit verzoek is op 20 decem-
ber 2019 afgewezen (ECLI:NL:RVS:2019:4371). 

Namens eiser is uitvoerig beargumenteerd dat 
de intrekking van zijn Nederlanderschap in strijd 
was met verschillende mensenrechtelijke en unie-
rechtelijke bepalingen en beginselen. Ik bespreek 
in deze noot het oordeel van de rechtbank met be-
trekking tot het discriminatieverbod. De vraag naar 
mogelijke strijd met dit verbod speelt bij intrekkin-
gen op grond van zowel het tweede als het vierde 
lid van artikel 14 RWN, omdat ontneming van het 
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Nederlanderschap op beide gronden alleen is toe-
gestaan als de betrokkene meer dan één nationali-
teit heeft en dus door het intrekken van het Neder-
landerschap niet staatloos zou worden (art. 14 lid 8 
RWN). In de hiervoor genoemde uitspraak van 
17 april 2019 is de Afdeling niet aan een toetsing 
aan het discriminatieverbod toegekomen. De 
rechtbank bespreekt dit punt wel en concludeert 
dat van discriminatie geen sprake is. Ik benoem 
hieronder de belangrijkste overwegingen van de 
rechtbank (punt 3) en bespreek daarna achtereen-
volgens het oordeel over directe (punt 4 en 5) en 
indirecte discriminatie (punt 6 en 7). In punt 8 be-
spreek ik de manier waarop de rechtbank omgaat 
met de amicusbrief van de VN Speciaal Rapporteur 
Racisme (voluit en in het Engels: the uN Special 
Rapporteur on contemporary forms of racism, 
racial discrimination, xenophobia and related 
intolerance). 
3. Namens eiser is betoogd dat de intrek-
king van zijn Nederlandse nationaliteit in strijd 
was met het discriminatieverbod van artikel 14 
jo. 8 EVRM, artikel 21 Eu-Grondrechtenhandvest, 
artikel 5 EVRM [bedoeld zal zijn: EVN, het Euro-
pees Verdrag inzake Nationaliteit, KV], het 
In ter na tio naal Verdrag ter uitbanning van 
Rassendiscriminatie (IVuR, in het Engels ICERD) 
en het IVBPR. Eiser stelt dat ongerechtvaardigd 
onderscheid is gemaakt tussen mono- en bipatri-
de Nederlanders, en ongerechtvaardigd indirect 
onderscheid jegens Nederlanders met een 
niet-Westerse etniciteit. De rechtbank onderkent 
dat onderscheid is gemaakt tussen Nederlanders 
met een enkele en met een dubbele nationaliteit, 
maar acht dat onderscheid gerechtvaardigd. Zij 
overweegt dat de bevoegdheid om te bepalen 
wie het Nederlanderschap verkrijgt ‘een uitvloei-
sel [is] van de territoriale soevereiniteit van elke 
staat’, en dat aan de wetgever daarom een ‘niet 
geringe be oor de lingsruimte’ moet worden gela-
ten. De rechtbank oordeelt vervolgens dat het ge-
maakte onderscheid voldoende gerechtvaardigd 
wordt door de in ter na tio na le verplichting die Ne-
derland heeft om staatloosheid te voorkomen. 
Het argument van eiser, dat intrekking van het 
Nederlanderschap geen geschikt en ook geen 
noodzakelijk middel is om de es sen tië le belangen 
van Nederland te beschermen, wordt daarbij niet 
expliciet besproken. Kennelijk valt de door de 
wetgever gemaakte afweging binnen zijn — aan-
zienlijke — be oor de lingsruimte. De klacht over 
indirecte discriminatie wordt ook afgewezen. 
Volgens de rechtbank kan de intrekkingsgrond 
van artikel 14 lid 2 RWN worden toegepast op ie-
dereen die veroordeeld is voor terroristische mis-
drijven, zodat van (ongerechtvaardigd) onder-
scheid geen sprake is. De brief van de VN Speciaal 
Rapporteur Racisme, die door eiser was inge-

bracht, wordt daarbij terzijde geschoven op de 
grond dat ‘dit rapport is opgesteld op verzoek van 
kantoorgenoten van de gemachtigde van eiser en 
alleen de mening van de rapporteur zelf verte-
genwoordigt’. 
4. Artikel 14 RWN maakt niet uit druk ke lijk 
onderscheid tussen Nederlanders met één of 
meer nationaliteiten. Artikel 14 lid 8 bepaalt ech-
ter dat intrekking van het Nederlanderschap, an-
ders dan vanwege fraude, niet tot gevolg mag 
hebben dat de betrokkene staatloos wordt. Om-
dat intrekking steeds tot staatloosheid zal leiden 
tenzij de betrokkene nog een andere nationaliteit 
heeft, kan gezegd worden dat artikel 14 RWN di-
rect onderscheid maakt tussen Nederlanders met 
een enkele nationaliteit en Nederlanders met 
meerdere nationaliteiten. Over de vraag of een 
dergelijk onderscheid gerechtvaardigd is, geeft 
eerdere rechtspraak van het EHRM en van Neder-
landse rechters weinig uitsluitsel. uit het arrest 
Genovese/Malta van het EHRM blijkt echter dat 
dat Hof niet zonder meer een ruime ‘margin of 
appreciation’ aan de verdragsstaten laat in natio-
naliteitskwesties (EHRM 11 oktober 2011, 
klachtnr. 53124/09). Het EHRM hanteerde in dat 
arrest juist een vrij strikte toetsing, omdat onder-
scheid werd gemaakt op een verdachte grond 
(buitenechtelijke geboorte, zie Genovese/Malta, 
par. 46). Of het hebben van een dubbele nationa-
liteit ook een verdachte grond is, is door het 
EHRM niet uitgemaakt. In het arrest Bah/Verenigd 
Koninkrijk overwoog het Hof echter dat een 
zwaardere recht vaar di ging vereist is, wanneer 
het gemaakte onderscheid betrekking heeft op 
een kenmerk waarop de betrokkene zelf geen in-
vloed heeft (EHRM 27 september 2011, 
klachtnr. 56328/07, par. 47). Dit doet zich in ieder 
geval voor bij Nederlanders die nog een andere 
nationaliteit hebben omdat zij daarvan geen af-
stand kunnen doen, waaronder Nederlanders 
met ook de Marokkaanse nationaliteit. De arres-
ten Genovese en Bah wijzen erop dat de recht-
bank meer gewicht had moeten toekennen aan 
het feit dat onderscheid werd gemaakt op grond 
van een kenmerk dat de eiser niet kon verande-
ren, met als gevolg dat zij strikter had moeten 
toetsen of de daarvoor gegeven recht vaar di ging 
wel volstond. 
5. Bij haar be oor de ling van die recht vaar di-
ging aanvaardt de rechtbank het verweer van de 
staats secre ta ris, dat het onderscheid tussen Ne-
derlanders met een enkele of een dubbele natio-
naliteit tot doel heeft om staatloosheid te voorko-
men en voortvloeit uit de verdragsverplichtingen 
van Nederland. Staatloosheid kan echter ook 
voorkomen worden door het Nederlanderschap 
niet in te trekken en de reactie op terroristische 
misdrijven te beperken tot straf rech te lijke ver-
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volging en bestraffing, die voor alle Nederlanders 
op dezelfde manier kan plaatsvinden (zie u. 
Jessurun d’Oliveira, ‘Geen discriminatie als gelijke 
behandeling verboden is?’, NJB 2015/2060). Wan-
neer dit alternatief in de afweging wordt betrok-
ken, wordt duidelijk dat het doel van het gemaak-
te onderscheid niet alleen is om staatloosheid te 
voorkomen en in ter na tio na le verplichtingen na 
te leven, maar ook om te voorkomen dat perso-
nen die veroordeeld zijn vanwege terroristische 
misdrijven het Nederlanderschap behouden. De 
rechtbank overweegt in dit verband dat de in-
trekking op grond van artikel 14 lid 2 RWN een 
ordemaat re gel is, die niet zozeer tot doel heeft 
om de staatsveiligheid te beschermen maar voor-
al om uitdrukking te geven aan het feit dat door 
de gepleegde misdrijven ‘de band tussen Neder-
land en de desbetreffende persoon niet langer 
kan bestaan’ (r.o. 5). Het onderscheid tussen Ne-
derlanders met en zonder dubbele nationaliteit is 
daarmee niet het onvermijdelijke gevolg van een 
in ter na tio na le verplichting, maar de uitkomst 
van de door de wetgever gemaakte keuze om het 
beschermen van deze band zwaarder te laten 
wegen dan de gelijke behandeling van alle Ne-
derlanders, ongeacht of zij nog een andere natio-
naliteit hebben. Het is deze afweging, met de in-
dividuele gevolgen daarvan voor de eiser, die bij 
de toetsing door de rechter ter be oor de ling staat. 
6. Met betrekking tot de klacht over indirec-
te discriminatie maakt de rechtbank allereerst 
een vertaalslag van ‘niet-Westerse etniciteit’ naar 
‘niet-Westerse sociaal culturele [sic] identiteit’, 
zonder uit te leggen waarom die laatste term rele-
vanter zou zijn. De discriminatiegrond etniciteit 
of etnische afkomst is uit druk ke lijk genoemd in 
in ter na tio na le discriminatieverboden (o.a. art. 1 
lid 1 IVuR en art. 21 Eu-Grondrechtenhandvest), 
terwijl dat voor sociaal-culturele identiteit niet 
geldt. Belangrijker is echter dat de rechtbank in 
deze zaak helemaal niet toekomt aan de vraag of 
mensen met een niet-Westerse etniciteit in het 
bijzonder geraakt worden door artikel 14 lid 2 
RWN. Zij overweegt immers dat die bepaling neu-
traal geformuleerd is (‘op iedereen kan worden 
toegepast’) en dat er dus geen sprake is van on-
derscheid. Artikel 14 EVRM verbiedt echter behal-
ve directe discriminatie ook indirecte discrimina-
tie: daarvan is sprake als een neutraal 
geformuleerde maat re gel tot gevolg heeft dat be-
paalde groepen onevenredig worden getroffen 
zonder dat daarvoor een recht vaar di ging bestaat. 
In het stan daard arrest D.H. e.a./Tsjechië omschreef 
de Grote Kamer indirect onderscheid als ‘a general 
policy or measure that has disproportionately 
prejudicial effects on a particular group […] not-
withstanding that it is not specifically aimed at 
that group’ (EHRM (GK) 13 november 2007, 

klachtnr. 57325/00, par. 175). Hoewel het EHRM 
het concept indirecte discriminatie in eerste in-
stantie heeft ontwikkeld in zaken die gingen over 
onderwijssegregatie, past het dit concept inmid-
dels ook toe op andere rechtsgebieden. Zo oor-
deelde het Hof in 2016 dat een Deense maat re gel 
over gezinshereniging indirect discriminerend 
was jegens Denen van buitenlandse afkomst 
(Biao/Denemarken, EHRM (GK) 24 mei 2016, 
klachtnr. 38590/10, par. 138). Het gebruik van het 
concept indirecte discriminatie is bovendien niet 
beperkt tot het EVRM: het maakt ook onderdeel 
uit van het na tio na le gelijkebehandelingsrecht (de 
Awgb) en speelt een belangrijke rol in het Eu-an-
ti-discriminatierecht. Artikel 1 (1) IVuR, ten slotte, 
definieert het begrip rassendiscriminatie zo, dat 
daaronder ook maat re gelen vallen die niet tot 
doel maar wel tot gevolg (‘effect’) hebben dat de 
gelijke uitoefening van rechten wordt aangetast. 

Of er, behalve direct onderscheid op grond van 
het al dan niet hebben van een dubbele nationali-
teit, ook sprake is van indirect onderscheid op 
grond van etniciteit, is vooral van belang voor de 
intensiteit van de toetsing: het is vaste jurispru-
dentie van het EHRM dat bij onderscheid op 
grond van ras of etniciteit de meest strikte toet-
sing (de ‘very weighty reasons test’) moet worden 
toegepast (bijvoorbeeld Biao/Denemarken, reeds 
aangehaald, par. 138). Zaken waarin het Hof deze 
toets toepast, leiden vrijwel altijd tot het vaststel-
len van een schending. De terughoudende toets 
die de rechtbank in deze zaak heeft toegepast zou 
bij een vermoeden van indirecte etnische discri-
minatie zeker niet meer aan de orde zijn.
7. Hiervoor bleek al dat het EHRM bij klach-
ten over indirecte discriminatie nagaat of een neu-
traal geformuleerde maat re gel een bepaalde groep 
onevenredig benadeelt (‘has disproportionately 
prejudicial effects’). Eiser had in dit verband gesteld 
dat de intrekking van het Nederlanderschap vanwe-
ge terroristische misdrijven alleen Nederlanders 
met een niet-Westerse etniciteit raakt. In de uit-
spraak staat geen nadere onderbouwing van deze 
stelling. Eiser verwijst echter naar een rapport van 
de Migration Law Clinic van de Vrije universiteit 
(https://migrationlawclinic.org/2018/09/07/the-
legality-of-revocation-of-dutch-nationality-of-dual-
nationals-involved-in-terrorist-organizations/) en 
naar een brief van de VN Speciaal Rapporteur Racis-
me, die op hun beurt verwijzen naar statistische ge-
gevens van het CBS over dubbele nationaliteiten in 
Nederland (https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/
nl/dataset/70798NED/table?dl=302ED). Deze gege-
vens lopen tot en met het jaar 2014, omdat Neder-
land sindsdien geen dubbele nationaliteiten meer 
registreert. Ze laten echter zien dat in 2014 ongeveer 
1,3 miljoen Nederlanders een dubbele nationaliteit 
hadden, waarvan mensen met een doorgaans als 
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‘westers’ beschouwde tweede nationaliteit (burgers 
van de Europese unie, Amerikanen, Canadezen, 
Australiërs en Nieuw-Zee landers) globaal gerekend 
een kwart uitmaakten. De overige driekwart had 
een tweede nationaliteit van een doorgaans als 
‘niet-westers’ beschouwd land. Van het totale aantal 
mensen met een dubbele nationaliteit vormden 
Marokkaanse en Turkse Nederlanders daarnaast 
verreweg de grootste groepen, met elk ruim 
300.000 personen. Er vanuit gaand dat mensen met 
een Marokkaanse, Turkse of ‘niet-westerse’ tweede 
nationaliteit grotendeels dezelfde zijn als die in het 
dagelijks leven als etnisch Marokkaans, Turks of 
‘niet-westers’ worden gezien, vormen deze gege-
vens een belangrijke aanwijzing dat het criterium 
‘dubbele nationaliteit’ inderdaad onevenredig bena-
delend werkt voor mensen met een Marokkaanse, 
Turkse of ‘niet-westerse’ etniciteit. Hierbij is op-
nieuw relevant dat sommige groepen, waaronder 
Marokkaanse Nederlanders, geen afstand kunnen 
doen van hun tweede nationaliteit: zij zijn zowel in 
het sociale verkeer als op papier herkenbaar als et-
nische minderheidsgroep, zonder dat zij zich daar-
aan kunnen onttrekken. 

uit het bovenstaande volgt niet zonder meer dat 
Turkse, Marokkaanse en andere ‘niet-westerse’ Ne-
derlanders ook daadwerkelijk zwaarder worden ge-
troffen door de regels over het verlies van het Ne-
derlanderschap: de statistische gegevens sluiten 
niet uit dat in de praktijk alle personen van wie de 
nationaliteit op grond van artikel 14 lid 2 (of 4) RWN 
is ingetrokken behoren tot de groep mensen met 
een ‘westerse’ tweede nationaliteit. Maar waar-
schijnlijk is dat niet. Dat scenario strookt bovendien 
niet met het feit dat de achternamen van de betrok-
kenen (bekendgemaakt in de Staatscourant) alle-
maal op een ‘niet-westerse’ afkomst duiden. Een 
tweede belangrijke aanwijzing voor indirect onder-
scheid op grond van etnische afkomst is daarmee 
gegeven. Wanneer indirect etnisch onderscheid 
eenmaal is vastgesteld zullen, zoals eerder gezegd, 
alleen heel zwaarwegende gronden dat onder-
scheid kunnen rechtvaardigen. De Speciaal 
Rapporteur Racisme ziet dergelijke gronden in ieder 
geval niet: zij concludeert in haar eerdergenoemde 
brief dat de intrekking van het Nederlanderschap op 
grond van artikel 14 lid 2 RWN indirect discrimine-
rend is jegens Marokkaanse en Turkse Nederlanders 
en Nederlanders met een ‘niet-westerse’ afkomst, 
en dus in strijd met het In ter na tio na le Verdrag te-
gen Rassendiscriminatie. 
8. Dit brengt mij bij het laatste punt van 
deze noot: de manier waarop de rechtbank is 
omgegaan met de brief van de Speciaal 
Rapporteur die door eiser was ingebracht. Het 
gaat om een notitie die door de Speciaal 
Rapporteur als amicusbrief is aangeboden aan de 
IND, in het kader van een procedure tot intrek-

king van het Nederlanderschap vanwege een ver-
oordeling voor terroristische misdrijven (te vin-
den op www.ohchr.org/Documents/Issues/
Racism/SR/Amicus/DutchImmigration_Amicus.
pdf). uit de brief noch uit de recht bank uit spraak 
is af te leiden of de brief betrekking had op eiser 
in deze zaak. De overwegingen van de Speciaal 
Rapporteur zien echter op de intrekkingsgrond 
van artikel 14 lid 2 RWN als zodanig en zijn dus 
zonder meer relevant voor dit geval. 

Het mandaat van de VN Speciaal Rapporteur 
Racisme is vastgesteld door de VN-Mensenrech-
tenraad en omvat onder meer het opzetten van 
een dialoog met relevante actoren binnen de 
VN-lidstaten en het optreden als belangenbehar-
tiger in de strijd tegen racisme, rassendiscrimina-
tie, vreemdelingenhaat en soort ge lijke vormen 
van intolerantie (Resolutie 7/34 van de VN-Men-
senrechtenraad, par. 3 onder (a) en (b)). In de 
amicusbrief staat dat die door de Rapporteur is 
opgesteld op vrijwillige basis en dat voor de inge-
nomen standpunten geen goedkeuring is ge-
vraagd aan de Verenigde Naties, de 
Mensenrechtenraad of de Hoge Commissaris 
voor de Mensenrechten (par. 2). De rechtbank 
maakt hiervan dat de brief alleen de mening van 
de Rapporteur zelf vertegenwoordigt. Dat, en het 
feit dat de brief is opgesteld op verzoek van het 
kantoor van de gemachtigde van eiser, is voor de 
rechtbank reden om aan de standpunten van de 
Rapporteur ‘niet het belang te hechten dat eiser 
daaraan gehecht wil zien’. Wat dat belang precies 
is, wordt niet duidelijk, maar het is desondanks 
vreemd dat de argumenten van de Rapporteur 
geen enkele rol spelen in de redenering van de 
rechtbank. Hoewel de interpretatie van het IVuR 
door de Speciaal Rapporteur niet bindend is, 
moet die vanwege haar bijzondere expertise op 
het gebied van racisme en rassendiscriminatie en 
vanwege het mandaat van de Mensenrechtenraad 
toch als gezaghebbend worden gezien. Dat de 
amicusbrief is verzocht door het kantoor van de 
gemachtigde is niet relevant, omdat de 
Rapporteur vrijwillig en op basis van een eigen 
inschatting besluit om aan dat verzoek wel of 
geen gehoor te geven. Dat zij dat in dit geval heeft 
gedaan, is een belangrijk signaal dat artikel 14 
lid 2 (en lid 4) RWN wellicht in strijd is met het 
verbod van rassendiscriminatie. De rechtbank 
heeft die verdenking niet overtuigend weerlegd.
K.M. de Vries
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