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1. Situatie 1. U neemt vrijwillig een andere 
nationaliteit aan. Verliest u daardoor de 
Nederlandse nationaliteit?

Volgens de Nederlandse wet gaat door het vrijwillig aan nemen 
van een andere nationaliteit de Nederlandse nationaliteit 
automatisch verloren. Dit betekent dat u dan geen Nederlander 
meer bent. Dit geldt als u in het buitenland, maar ook als u in 
Nederland woont.

Voorbeeld 
Anneke heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij is op haar veertigste in 
Frankrijk gaan wonen. Als zij 55 jaar is en nog steeds in Frankrijk woont, 
neemt zij de Franse nationaliteit aan. Anneke verliest automatisch haar 
Nederlanderschap door het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit.

Drie uitzonderingen op de regel
Er zijn drie uitzonderingssituaties op de bovenstaande regel. 
Iemand verliest niet het Nederlanderschap als hij of zij voldoet 
aan een van de volgende uitzonderingen:
1. de Nederlander geboren is in het land van de nieuwe nationa-

liteit en daar zijn hoofdverblijf heeft als hij de nieuwe 
nationaliteit krijgt.

Voorbeeld 
Dwight heeft de Nederlandse nationaliteit. Dwight is in 1953 geboren in 
Suriname. In 2007 vestigt hij zich vanuit Nederland in Suriname en in 2016 
vraagt en krijgt hij de Surinaamse nationaliteit. Dwight blijft Nederlander,  
want hij neemt de nationaliteit aan van het land waarin hij is geboren en 
waar hij ook woont als hij die andere nationaliteit krijgt.
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der Nederlanden en de Europese Unie verblijven. Deze verliestermijn kan Gerard 
zelf stopzetten door altijd te zorgen voor een geldig Nederlands paspoort, geldige 
identiteitskaart of Verklaring bezit Nederlanderschap.

4. Verlies burgerschap van de Europese Unie 
(EU)

Het is mogelijk dat u door het verlies van de Nederlandse nationali-
teit ook het burgerschap van de Europese Unie verliest. Dit is het 
geval als u na het verlies van de Nederlandse nationaliteit niet de 
nationaliteit hebt van één van de lidstaten van de Europese Unie.
Wilt u in deze situatie de Nederlandse nationaliteit weer terug?  
Met ingang van 1 april 2022 kunt u daarvoor een optieverzoek voor 
het Nederlanderschap indienen. Deel van uw optieverzoek is een 
beoordeling of u onevenredig was getroffen toen u het 
Nederlanderschap/het burgerschap van de EU verloor. U moet wel 
argumenten opgeven waarom het verlies van het burgerschap van 
de EU op het moment van het verlies u buitensporig trof. Uw 
argumenten moet u kunnen onderbouwen met bewijsstukken.  
Meer informatie hierover vindt u op de website van de IND.

5. Meer verliesgronden

In dit informatieblad zijn de manieren beschreven waarop u 
automatisch de Nederlandse nationaliteit kunt verliezen. 
De Nederlandse overheid kan de Nederlandse nationaliteit ook 
intrekken. Daarover vindt u meer informatie op de website van de 
Rijksoverheid.

6. Meer informatie

www.rijksoverheid.nl
Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u informatie over veel 
onderwerpen van de Rijksoverheid. Als u het antwoord op uw vraag 
niet kunt vinden op deze website, kunt u uw vraag telefonisch of per 
e-mail stellen aan Informatie Rijksoverheid. Het telefoonnummer is: 
1400 (lokaal tarief ) en bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 
20.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via het contact-
formulier op de website.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook informatie over 
(opnieuw) Nederlander worden. 

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Ook op de website van de IND, www.ind.nl, vindt u informatie over 
het Nederlanderschap en de Nederlandse nationaliteit.

Buitenlandse Zaken. De verliesbepaling is niet van toepassing op Fatih, omdat  
(en zolang) zijn geregistreerde partner in dienst is van de Nederlandse overheid.

Belangrijk: de verliestermijn van 13 jaar
De verliestermijn van 13 jaar stopt in de volgende gevallen:
1. Als u langer dan een jaar in Nederland, Aruba, Curaçao,  

Sint Maarten of in de Europese Unie gaat wonen; of
2. Als u een geldig Nederlands paspoort aanvraagt en verstrekt krijgt; 

of 
3. Als u een geldige Nederlandse identiteitskaart aanvraagt en 

verstrekt krijgt; of
4. Als u een Verklaring bezit Nederlanderschap aanvraagt en verstrekt 

krijgt. Dat is een verklaring op grond van de Rijkswet 
Nederlanderschap, artikel 15, 4e lid RWN omtrent het bezit van  
het Nederlanderschap. Meer informatie op de website van de 
Rijksoverheid. 

De verliestermijn van 13 jaar begint weer opnieuw
De termijn van 13 jaar begint weer opnieuw na het krijgen van een  
de bovenstaande documenten of na hervestiging buiten Nederland, 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de Europese Unie. Het advies is  
om altijd te zorgen voor een geldig Nederlands paspoort,  
geldige identiteitskaart of Verklaring bezit Nederlanderschap.

Voorbeeld 
Rachida heeft vanaf haar geboorte in 1990 de Nederlandse en de Marokkaanse 
nationaliteit. Zij is geboren in Nederland. In 2011 is zij 21 jaar en verhuist naar 
Marokko. Dit betekent dat de dertienjarige verliestermijn in 2011 voor haar start. 
Zij blijft in Marokko wonen. Op 20 juli 2020 krijgt zij een nieuw Nederlands 
paspoort. Dit betekent dat op 20 juli 2020 weer een nieuwe termijn van dertien 
jaar start. Per 1 april is de verliestermijn verlengd naar 13 jaar. Rachida heeft 
(opnieuw) het risico om op 20 juli 2033 automatisch de Nederlandse nationaliteit 
te verliezen.

3. Situatie 3. De combinatie van situatie 1  
en situatie 2

Woont u lang buiten Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten  
en buiten de Europese Unie? Dan kunt u te maken krijgen met beide 
verliesregels van situatie 1 en situatie 2. 

Voorbeeld 
Gerard is in 1981 geboren in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit. 
Hij trouwt in 2006 met Susan, die de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft.  
Het echtpaar woont sinds 2007 in Nieuw-Zeeland. Gerard vraagt en krijgt in 2013 
de Nieuw-Zeelandse nationaliteit. Gerard blijft in 2013 Nederlander, want hij 
neemt de nationaliteit aan van zijn echtgenote. Voor Gerard begint op het 
moment dat hij de Nieuw-Zeelandse nationaliteit krijgt de dertienjaarstermijn 
van de verliesgrond van situatie 2. Namelijk de verliesgrond die geldt voor 
Nederlanders met een dubbele nationaliteit, die langdurig buiten het Koninkrijk 

2. Situatie 2. U woont na uw meerderjarigheid 
ten minste 13 jaar buiten Nederland,  
Aruba, Curaçao, Sint Maarten en buiten  
de Europese Unie. Verliest u dan de 
Nederlandse nationaliteit?

Vanaf 1 april 2022 bepaalt de Nederlandse wet dat u de Nederlandse 
nationaliteit automatisch verliest als u:
• nadat u 18 jaar bent geworden op enig moment ten minste  

13 jaar buiten Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en  
buiten de Europese Unie woont; en

• tijdens die 13 jaar ook een andere nationaliteit heeft.

Voorbeeld 
Ayhan heeft vanaf zijn geboorte in 1988 de Nederlandse en de Turkse nationaliteit. 
Hij is geboren in Nederland. In 2014 is hij 26 jaar en verhuist hij naar Zuid-Afrika. 
Dit betekent dat de dertienjarige verliestermijn in 2014 voor hem start. Hij heeft 
het risico om in 2027 automatisch de Nederlandse nationaliteit te verliezen.

Termijn voor automatisch verlies Nederlandse nationaliteit is 
gewijzigd van 10 jaar naar 13 jaar
Van 1 april 2003 tot 1 april 2022 was de termijn voor automatisch 
verlies tien jaar. Wanneer deze tien jaar zijn volgelopen vóór 1 april 
2022 is het Nederlanderschap (als aan de overige voorwaarden wordt 
voldaan) vervallen. Wanneer de termijn voor automatisch verlies van 
10 jaar begon voor 1 april 2022, maar eindigt na die datum, wordt de 
verliestermijn met drie jaar verlengd. 

Voorbeeld:
Pieter heeft vanaf zijn geboorte in 1968 de Nederlandse en Finse nationaliteit.  
In mei 2014 is hij 46 jaar en verhuist hij naar Canada. De verliestermijn van tien 
jaar zou verlopen in mei 2024. Dit is na de wijziging van 1 april 2022, wat betekent 
dat de verliestermijn met drie jaar wordt verlengd en eindigt in mei 2027.

Uitzondering op de regel
U valt niet onder deze bepaling als u in het buitenland woonde 
omdat u:
• een dienstverband heeft met Nederland, Aruba, Curaçao of  

Sint Maarten of met een internationaal orgaan waarin het 
Koninkrijk is vertegenwoordigd, of

• de echtgenoot of geregistreerd partner bent van een persoon met 
een zodanig dienstverband; of

• de ongehuwde partner bent in een duurzame relatie en samen-
levend met een persoon met een zodanig dienstverband.

Voorbeeld van de uitzondering
Fatih heeft vanaf zijn geboorte in 1986 de Nederlandse en de Turkse nationaliteit. 
Hij is geboren in Nederland. In 2012 is hij 26 jaar en verhuist hij naar Zuid-Afrika 
met zijn geregistreerde partner, die in dienst is van het Nederlandse ministerie van 

2. de Nederlander voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd 
gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar hoofdverblijf 
heeft gehad in het land waarvan hij de nationaliteit aanneemt.

Voorbeeld 
Ronald heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is als achtjarige jongen met zijn 
ouders vanuit Nederland meeverhuisd naar Zwitserland. Als hij 23 jaar is, neemt 
hij de Zwitserse nationaliteit aan. Ronald blijft Nederlander, want hij heeft terwijl 
hij minderjarig was langer dan vijf jaar onafgebroken in Zwitserland gewoond.

3. de Nederlander een echtgenoot, echtgenote of geregistreerde 
partner is die vrijwillig de nationaliteit van de partner aanneemt. 
Hierbij geldt dat op de dag van het verkrijgen van de andere 
nationaliteit de Nederlander getrouwd is met, of geregistreerde 
partner is van, iemand met die andere nationaliteit.

Voorbeeld 
Rose heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij is getrouwd met Felix, die de 
Braziliaanse nationaliteit heeft. Rose vraagt en krijgt de Braziliaanse nationaliteit. 
Rose blijft Nederlandse, want zij neemt de nationaliteit aan van haar echtgenoot.

Let op! Blijft u Nederlander door een van bovenstaande drie 
uitzonderingen? Soms eist het land van uw nieuwe nationaliteit dat 
u toch de Nederlandse nationaliteit verliest. Daarvoor levert u een 
verklaring van afstand in bij de Nederlandse overheid. U bent dan 
geen Nederlander meer. Vraag bij het land van uw nieuwe nationaliteit 
na voordat u de nieuwe nationaliteit aanvraagt of dat land die eis stelt. 
Bijvoorbeeld Suriname eist de afstand van de Nederlandse nationaliteit.

De drie uitzonderingen gelden niet voor Oostenrijk
Gaat het om verkrijging van de Oostenrijkse nationaliteit? Dan 
gelden de voorgaande drie uitzonderingen niet. Vanwege het verdrag 
van Nederland met Oostenrijk gaat dan altijd het Nederlanderschap 
verloren.

Let op! Eerder had Nederland ook een  verdrag met Noorwegen.  
Met ingang van 19 december 2019 heeft Noorwegen dit verdrag 
opgezegd en geldt de huidige Nederlandse wet.

Voorbeeld 
1.  Tom heeft de Nederlandse nationaliteit. Tom is in 1953 geboren in Oostenrijk. 

In 2007 vestigt hij zich vanuit Nederland in Oostenrijk en in 2016 vraagt en 
krijgt hij de Oostenrijkse nationaliteit. Tom verliest automatisch zijn 
Nederlanderschap op grond van een verdrag tussen Nederland en Oostenrijk.

2. Mark heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is als achtjarige jongen met zijn 
ouders vanuit Nederland meeverhuisd naar Oostenrijk. Als hij 23 jaar is,  
neemt hij de Oostenrijkse nationaliteit aan. Mark verliest automatisch zijn 
Nederlanderschap op grond van een verdrag tussen Nederland en Oostenrijk.

3. Lisa heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij is getrouwd met Hans, die de  
Oostenrijkse nationaliteit heeft. Lisa vraagt en krijgt de Oostenrijkse 
nationaliteit. Lisa verliest automatisch haar Nederlanderschap op grond van 
een verdrag tussen Nederland en Oostenrijk.
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Juridisch Loket
Bij het Juridisch Loket kunt u terecht voor juridische informatie 
of advies. Wilt u weten of er een juridisch loket bij u in de buurt is?  
Bel dan 0900-8020 (€ 0,25 per minuut), of kijk op de website  
www.juridischloket.nl 

Dit informatieblad is een uitgave van het
ministerie van Justitie en Veiligheid | Directie Communicatie
Postbus 20301 | 2500 eh Den Haag

April 2022 | 22400678

Aan de inhoud van dit informatieblad kunt u geen rechten ontlenen.

http://www.juridischloket.nl

	In dit informatieblad
	1. Situatie 1. U neemt vrijwillig een andere nationaliteit aan. Verliest u daardoor de Nederlandse 
	2. Situatie 2. U woont na uw meerderjarigheid ten minste 10 jaar buiten Nederland, Aruba, Curaçao, 
	3. Situatie 3. De combinatie van situatie 1  en situatie 2
	4. Meer verliesgronden

