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Intrekking van de Nederlandse nationaliteit 
bij veroordeling voor een terroristisch 
misdrijf of bij bedreiging voor de nationale 
veiligheid  
 
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het 
Nederlanderschap (RWN) uit. Dat betekent ook dat de IND onderzoekt of er redenen zijn om de 
Nederlandse nationaliteit in te trekken. De IND kan de Nederlandse nationaliteit intrekken als iemand 
onherroepelijk is veroordeeld voor een terroristisch misdrijf. Onherroepelijk betekent dat er geen 
mogelijkheid meer is om in (hoger) beroep te gaan tegen de veroordeling. De IND kan de Nederlandse 
nationaliteit ook intrekken als iemand een bedreiging is voor de nationale veiligheid.   
 
In deze folder leest u: 
• bij welke terroristische misdrijven de IND de Nederlandse nationaliteit kan intrekken; 
• wanneer iemand een bedreiging is voor de nationale veiligheid; 
• welke gevolgen de intrekking van de Nederlandse nationaliteit heeft; en 
• wat iemand kan doen wanneer de IND de Nederlandse nationaliteit intrekt. 
 

Intrekken Nederlandse nationaliteit bij veroordeling 
voor een terroristisch misdrijf 
 
De IND kan de Nederlandse nationaliteit intrekken als iemand in Nederland onherroepelijk is veroordeeld 
voor een terroristisch misdrijf. Dit staat in artikel 14, tweede lid, aanhef en onder b van de RWN. Het 
gaat hierbij om terroristische misdrijven die staan genoemd in artikel 83, 134a, en 205 van het Wetboek 
van Strafrecht (Sr). Voorbeelden hiervan zijn (poging tot) moord met een terroristisch doel en deelname 
aan trainingen voor terrorisme, of het leren maken van explosieven en ronselen van personen voor een 
terroristische organisatie. 
 
Wanneer kan de IND de Nederlandse nationaliteit intrekken na een onherroepelijke 
veroordeling? 
Intrekken kan als iemand: 
• het terroristische misdrijf heeft gepleegd ná 1 oktober 2010; en 
• niet meer in (hoger) beroep kan tegen de veroordeling; en 
• naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit heeft. 
 
Is iemand veroordeeld omdat hij of zij hulp heeft geboden bij het plegen of voorbereiden van een 
terroristisch misdrijf (artikel 134a Sr)? Dan kan de IND de Nederlandse nationaliteit alleen intrekken als 
de veroordeling op of na 31 maart 2016 onherroepelijk is geworden. 
De IND houdt bij het besluit tot de intrekking van de Nederlandse nationaliteit rekening met de gevolgen 
het verlies van het burgerschap van de Europese Unie en met persoonlijke omstandigheden. Zo kunnen 
zeer bijzondere, persoonlijke omstandigheden ertoe leiden dat de Nederlandse nationaliteit toch niet 
wordt ingetrokken.  
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Te denken valt aan:   
• minderjarigheid; 
• gezondheidsaspecten; 
• gezinsleden met een bijzondere afhankelijkheid van betrokkene; 
• men is wel veroordeeld, maar heeft geen straf gekregen; 
• men heeft een korte gevangenisstraf gekregen omdat hij of zij (sterk) verminderd 

toerekeningsvatbaar* was.  
 

* Dat betekent dat iemand het misdrijf heeft gepleegd door een geestelijke stoornis. 
 
Welke gevolgen heeft de intrekking van de Nederlandse nationaliteit? 
Bij intrekking:  
• is iemand geen Nederlander meer. Hij of zij is dan een vreemdeling in de zin van de 

Vreemdelingenwet. 
• krijgt iemand een terugkeerbesluit. In dit besluit staat dat iemand Nederland direct moet verlaten. 

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) kan helpen bij het vertrek. Vertrekt iemand niet zelfstandig? 
Dan kan hij of zij gedwongen worden te vertrekken.  

• krijgt iemand een inreisverbod. Dit is een verbod op toegang tot het gebied van de landen van de 
Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Het inreisverbod is een 
bepaalde tijd geldig. Als iemand een ernstige bedreiging is voor de nationale veiligheid, dan kan het 
inreisverbod 20 jaar duren. Het inreisverbod gaat in op de dag dat iemand uit Nederland, de EU/EER 
of Zwitserland is vertrokken. Houdt iemand zich niet aan het inreisverbod? Dan is hij of zij strafbaar. 
Heeft iemand naast de Nederlandse nationaliteit een EU-nationaliteit? Dan kan de IND geen 
inreisverbod opleggen. De IND kan iemand dan ongewenst verklaren. Op pagina 4 van deze folder 
leest u wat dit betekent.   

• kan de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) iemand een meldplicht 
opleggen. De DT&V of de AVIM kan iemand ook een gebiedsgebod opleggen zolang hij of zij nog in 
Nederland is.  

• kan iemand in vreemdelingenbewaring geplaatst worden. Dat kan onder meer als hij of zij uitgezet 
kan worden naar het land van de tweede nationaliteit. 

 
Als blijkt dat iemand een directe bedreiging is voor de nationale veiligheid kan de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ook maatregelen nemen. Dit gebeurt op grond van de 
Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding. Iemand kan dan een meldplicht, 
gebiedsgebod, uitreisverbod of contactverbod krijgen. 
 
Hoe controleert de IND het inreisverbod? 
De persoonsgegevens worden opgeslagen in het Schengen Informatie Systeem (SIS). De overheden van 
de EU, de EER en Zwitserland zijn aangesloten op dit systeem. Grensbewakers kunnen in dit systeem 
zien of iemand een land mag inreizen. Zij kunnen iemand met een inreisverbod tegenhouden.    
 
Wat kan iemand doen wanneer de IND de Nederlandse nationaliteit intrekt? 
Dan kan iemand het volgende doen:  
• Bij de IND bezwaar maken tegen de intrekking van de Nederlandse nationaliteit. Dat moet binnen 6 

weken nadat de IND de intrekking bekend heeft gemaakt. Wijst de IND het bezwaar af? Dan kan 
iemand binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank.  

• Bij de rechtbank in beroep gaan tegen het terugkeerbesluit en het inreisverbod. Dat moet binnen 4 
weken nadat de IND het terugkeerbesluit en het inreisverbod bekend heeft gemaakt. 

 
Iemand die zijn nationaliteit verliest, mag het bezwaar of beroep niet in Nederland afwachten. Is 
afwachten in Nederland wel gewenst? Dan moet hij of zij direct een voorlopige voorziening aanvragen. 
De rechter kan dan besluiten om de gevolgen van het besluit van de IND uit te stellen. 
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Zit iemand in de gevangenis op het moment dat de IND de Nederlandse nationaliteit intrekt? 
Dan moet hij of zij eerst de hele gevangenisstraf uitzitten. In sommige gevallen kan iemand 
strafonderbreking krijgen voor onbepaalde tijd. Hij of zij moet Nederland dan wel verlaten. Hierbij kan 
de DT&V helpen. Terugkeren naar Nederland mag niet meer. Keert iemand wel terug naar Nederland? 
Dan moet hij of zij de rest van de gevangenisstraf alsnog uitzitten. 
 

Intrekken Nederlandse nationaliteit bij bedreiging 
voor de nationale veiligheid 
 
De IND kan de Nederlandse nationaliteit intrekken van iemand die een bedreiging is voor de nationale 
veiligheid. Dit staat in artikel 14, vierde lid, RWN. 
 
Wanneer is iemand een bedreiging voor de nationale veiligheid? 
Iemand is een bedreiging voor de nationale veiligheid als hij of zij zich in het buitenland heeft 
aangesloten bij een terroristische organisatie. Voorbeelden van terroristische organisaties zijn: Al Qa’ida, 
Islamitische Staat in Irak en al-Sham (ISIS) en Hay’at Tahrir al-Sham. 
 
Wanneer kan de IND de Nederlandse nationaliteit intrekken? 
Intrekken kan als: 
• uit gedrag en handelingen blijkt dat iemand op of ná 11 maart 2017 bij een terroristische 

organisatie hoorde; en 
• 18 jaar of ouder is; en 
• in het buitenland is; en 
• naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit heeft; en 
• tot ongewenst vreemdeling kan worden verklaard. Dit betekent dat iemand niet naar Nederland mag 

terugkeren, omdat hij of zij een bedreiging is voor de nationale veiligheid.    
 
Is de IND van plan om de Nederlandse nationaliteit van iemand in te trekken? Dan houdt de IND 
rekening met eventuele strafrechtelijke belangen. Denk hierbij aan het belang van opsporing, vervolging 
en berechting of het uitzitten van een straf. 
 
Welke gevolgen heeft de intrekking van de Nederlandse nationaliteit? 
Bij intrekking: 
• is iemand geen Nederlander meer, maar een vreemdeling in de zin van de Vreemdelingenwet. 
• krijgt iemand een ongewenstverklaring. Daarin staat dat iemand niet meer in Nederland mag zijn. 

Nederland inreizen mag niet meer. Is iemand toch in Nederland met een ongewenstverklaring? Dan 
is hij of zij strafbaar en kan een gevangenisstraf krijgen van 6 maanden. 

 
Hoe maakt de IND de intrekking van de Nederlandse nationaliteit en de ongewenstverklaring 
bekend? 
De IND stuurt de intrekking en de ongewenstverklaring per post op. Ook publiceert de IND de besluiten 
in de Staatscourant. 
 
Hoe controleert de IND de ongewenstverklaring? 
De persoonsgegevens worden opgeslagen in het Schengen Informatie Systeem (SIS). De overheden van 
de EU, de EER en Zwitserland zijn aangesloten op dit systeem. Grensbewakers kunnen zien of iemand 
ongewenst verklaard. Zij kunnen iemand met een ongewenstverklaring tegenhouden.    
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Wat kan iemand doen tegen de intrekking van de Nederlandse nationaliteit en de 
ongewenstverklaring? 
Dan kan iemand in beroep gaan tegen de intrekking van de Nederlandse nationaliteit en de 
ongewenstverklaring. Dit moet binnen 4 weken na de bekendmaking van de besluiten. Gaat iemand niet 
in beroep? Dan stuurt de IND een bericht naar de rechtbank Den Haag. Hiermee is dan alsnog beroep 
ingesteld, zodat de rechter altijd kijkt of het intrekken van de Nederlandse nationaliteit en de 
ongewenstverklaring terecht zijn.   
 

Meer informatie 
 
Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? Contact opnemen met de IND kan op verschillende 
manieren. 
 
Internet 
Op www.ind.nl vindt u meer informatie over de procedure en voorwaarden voor verblijfsvergunningen, 
visa, en hoe u Nederlander kunt worden. U kunt hier ook online een afspraak maken voor uw bezoek aan 
een IND-loket. 
 
Telefoon 
De IND is bereikbaar via 088 043 04 30. Voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief. 
Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30. Houd het v-nummer paraat (indien bekend).  
Let op! Is de beslistermijn van uw aanvraag nog niet verlopen? Dan is uw aanvraag nog in behandeling 
en kunnen we u geen informatie geven over de status van uw aanvraag. 
 
Social media 
De IND is actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Heeft u een algemene vraag, dan kunt die 
stellen aan het webcareteam van de IND. Zij beantwoorden uw vragen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 
uur.  
Socialmediakanalen zijn openbaar. Vermeld vanwege uw privacy daarom geen V-nummer en andere 
persoonlijke informatie. De IND reageert via social media niet inhoudelijk op vragen over uw dossier. 
Kijk voor meer informatie op www.ind.nl/socialmedia. 
 
Brief of e-mail 
Algemene vragen 
Immigratie- en Naturalisatiedienst 
Postbus 17 
9560 AA Ter Apel 
 
E-mail: op www.ind.nl kunt u uw vraag stellen via het e-mailformulier.. 
 
Bezoek 
In Nederland kunt u ook terecht bij een IND-loket. Kijk op www.ind.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging. 
 
Klachten 
Wilt u een klacht indienen over de wijze waarop u door de IND bent behandeld? Dan kunt u gebruik 
maken van het klachtenformulier op www.ind.nl. U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het 
telefoonnummer is +31 88 043 04 70. 
 
 
 
 
Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag 
onder bronvermelding worden gebruikt. 
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