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Vragen en antwoorden over de uitspraak van de Raad van State over unierechten oud-
Nederlanders 
Versie: 7 april 2020 
 
 
Waar gaat de uitspraak van de Raad van State over? 
 
De uitspraak van de Raad van State gaat over verlies van het Nederlanderschap door meerderjarigen op grond van artikel 
15 lid 1 onder c van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) en verlies door minderjarigen op grond van artikel 16 lid 1 
onder d, RWN. Op grond van deze artikelen heeft verlies van het Nederlanderschap plaatsgevonden vanaf 1 april 2013. 
 
Artikel 15 lid 1 c RWN bepaalt dat het Nederlanderschap voor meerderjarige personen verloren gaat als zij langer dan tien 
jaar buiten het Koninkrijk en buiten de Europese Unie hun hoofdverblijf hebben gehad en tijdens die tien jaar ook een 
andere nationaliteit hebben gehad. Een lopende verliestermijn van tien jaar wordt stopgezet als een nieuw Nederlands 
paspoort of ander Nederlands identiteitsbewijs wordt verstrekt. Vanaf dat moment gaat weer een nieuwe verliestermijn 
van tien jaar lopen. Minderjarigen kunnen ook hun Nederlanderschap verliezen als gevolg van het verlies van het 
Nederlanderschap van hun ouders.  
 
De Raad van State heeft op 19 april 2017 vragen gesteld aan het Hof van Justitie van Europese Unie. De Raad van State 
wilde weten of het hiervoor genoemde verlies in strijd is met het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
het VWEU. Daarnaast wilde de Raad van State weten of het hiervoor genoemde verlies in strijd is met het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (hierna: het Handvest). 
 
Op 12 maart 2019 heeft het Hof van Justitie de gestelde vragen beantwoord. Na het antwoord van het Hof heeft de Raad 
van State de behandeling van de zaken voortgezet. Dat leidde tot de uitspraak van 12 februari 2020. 
 
 
Wat betekent deze uitspraak van de Raad van State? 
 
De Raad van State stelt vast dat de RWN geen mogelijkheid kent om ervoor te zorgen dat voor Nederlanders die door het 
verlies van hun Nederlanderschap onevenredig zijn getroffen in het verlies van hun zogenaamde Unierechten, hun 
Nederlanderschap weer terugkrijgen. Bij Unierechten gaat het bijvoorbeeld om het recht op vrij verkeer en verblijf binnen 
de EU. Het ontbreken van die mogelijkheid is in strijd met het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, het 
VWEU. 
 
De Raad van State oordeelde daarom dat de overheid op basis van het VWEU moet onderzoeken of de gevolgen van het 
verlies van het Nederlanderschap op grond van artikel 15 lid 1 onder c RWN of artikel 16 lid 1 onder d, RWN evenredig is 
met het concrete verlies van het Unierecht. De overheid moet daarom wegen wat de concrete gevolgen zijn van het verlies 
van het Unieburgerschap ten opzichte van de reden waarom de Nederlandse wet het verlies van de Nederlandse 
nationaliteit bevat.  
 
Deze evenredigheidstoets kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd binnen de aanvraagprocedure van een nieuw Nederlands 
paspoort. De uitkomst van deze evenredigheidstoets kan betekenen dat u uw Nederlanderschap herkrijgt, als het verlies 
van uw Unieburgerschap als onevenredig wordt aangemerkt. Als het verlies van het Unieburgerschap echter als evenredig 
wordt aangemerkt, herkrijgt u het Nederlanderschap niet. Tijdens de aanvraag van uw paspoort moet u concrete redenen 
aangeven voor de uitvoering van een evenredigheidstoets.  
 
 
Voor wie geldt de uitspraak van de Raad van State? 
 
Deze uitspraak geldt voor iedereen die de Nederlandse nationaliteit is kwijtgeraakt vanwege langdurig verblijf buiten 
Nederland en de Europese Unie, of voor kinderen van ouders die op deze grond het Nederlanderschap zijn verloren. Deze 
twee categorieën worden hierna uitgelegd: 
 
Categorie 1: verblijf buiten de EU 
Wanneer een Nederlander meer dan tien jaar buiten Nederland, Curaçao, Aruba of Sint Maarten en de EU heeft gewoond 
kan hij of zij de Nederlandse nationaliteit automatisch hebben verloren. Bij de Raad van State staat in deze zaak het 
automatische verlies van de Nederlandse nationaliteit centraal voor de oud-Nederlanders die sinds 01-04-2003: 
 

• langer dan 10 jaar onafgebroken buiten Nederland,  Curaçao, Aruba of Sint Maarten of de EU wonen;  
• in die tien jaar geen Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een verklaring omtrent bezit van 

het Nederlanderschap hebben verkregen;  
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• en ook tijdens die gehele tien jaar over een andere niet-EU nationaliteit beschikten naast de Nederlandse. 

De eerste keer dat er dus verlies op deze grond plaatsvond, is op 1 april 2013 geweest. 

Categorie 2: kinderen van ouders die het Nederlanderschap zijn verloren door verblijf buiten de EU 
Als een ouder die onder categorie 1 valt het Nederlanderschap verliest, raken diens minderjarige kinderen het 
Nederlanderschap kwijt. Ook op deze kinderen is de evenredigheidstoets van toepassing. 

 
Wanneer wordt beoordeeld of het verlies van uw Unieburgerschap evenredig is? 
 
In elk geval bij de aanvraag voor een nieuw Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verklaring van 
Nederlanderschap wordt getoetst of u de Nederlandse nationaliteit nog heeft. Indien u uw  
Nederlandse nationaliteit van rechtswege bent kwijtgeraakt, zal vervolgens getoetst worden of het verlies van uw 
Unieburgerschap evenredig is geweest ten opzichte van het verlies van uw Nederlandse nationaliteit (de 
evenredigheidstoets). 

 
Wat houdt de evenredigheidstoets in? 

 
De Raad van State oordeelde dat bij verlies van rechtswege van de Nederlandse nationaliteit vanwege langdurig verblijf 
buiten Nederland of de gebieden van de Europese Unie, getoetst moet kunnen worden of het gelijktijdig intredende verlies 
van het Unieburgerschap van de Europese Unie evenredig is. De evenredigheidstoets beoordeelt of het verlies van uw 
Unierechten zodanig zwaar weegt, dat dit niet had mogen plaatsvinden. Als dat het geval is, herkrijgt u het 
Nederlanderschap, en daarmee ook het Unieburgerschap.  
 
De vragen die hierbij bijvoorbeeld van belang zijn, zijn of u – ten tijde van het verlies van uw Nederlandse nationaliteit  - 
landen van de Europese Unie heeft bezocht, of er heeft gewerkt of gestudeerd. De uitkomst van de evenredigheidstoets is 
mede afhankelijk van de mate en aard van het gebruik van uw Unierechten op het moment dat u uw Nederlandse 
nationaliteit bent kwijtgeraakt. 

 
Het feit dat u gebruik heeft gemaakt van uw Unierechten, betekent niet automatisch dat het verlies van uw 
Unieburgerschap onevenredig is geweest. Bij de uitoefening van uw Unierechten gaat het er vooral om in welke mate u 
daadwerkelijk en concreet gebruik heeft gemaakt van uw Unierechten, of dat aantoonbaar wilde gaan doen, op het 
moment dat u uw Nederlandse nationaliteit kwijtraakte.  

 
De belangrijkste rechten als Unieburger zijn: 

- het recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven binnen de EU; 
- de uitoefening  van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied  van de Lidstaten en de mogelijkheid daar 

beroepsactiviteiten te verrichten; 
- het belang van het kind. 
 

Meer over uw rechten als Unieburger zijn terug te vinden via https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/burgerschap-van-de-
unie#anchor-WelkerechtenheefteenEU-burger- 

 
 

Wat moet ik doen om mijn Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? 
 

U kunt een aanvraag indienen voor een nieuw Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een verklaring van 
Nederlanderschap. In de paspoortprocedure wordt getoetst of u het Nederlanderschap kunt herkrijgen. Dat gebeurt aan 
de hand van de evenredigheidstoets.  
 

 
Wat betekent deze uitspraak voor mijn minderjarige kinderen? 
 
De evenredigheidstoets is ook van toepassing op minderjarige kinderen. Ten minste, als u het Nederlanderschap van 
rechtswege bent verloren en uw kinderen in dat verlies hebben gedeeld, en daarmee het Unieburgerschap verloren ging.  

 
 

  

https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/burgerschap-van-de-unie#anchor-WelkerechtenheefteenEU-burger-
https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/burgerschap-van-de-unie#anchor-WelkerechtenheefteenEU-burger-
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Wat betekent deze uitspraak voor mijn meerderjarige kinderen? 
 

Uw meerderjarige kind kan via een paspoortprocedure getoetst krijgen of het verlies van zijn of haar Unieburgerschap 
mogelijk onevenredig is geweest ten opzichte van het verlies van de Nederlandse nationaliteit. Uw meerderjarige kind 
moet zelf een aanvraag doen.  

 
 
Welke omstandigheden bepalen of ik nog Nederlander ben? 
 
U bent alleen Nederlander gebleven als geoordeeld wordt dat het verlies van uw Unieburgerschap onevenredig was ten 
opzichte van het verlies van uw Nederlandse nationaliteit. In het kader van die evenredigheidstoets is onder meer 
relevant of u op het moment van uw verlies ( zie ook de vraag: Voor wie geldt de uitspraak van de Raad van State?) van de 
Nederlandse nationaliteit concreet gebruik maakte van uw rechten als Unieburger, of dat gebruik redelijkerwijs te 
verwachten viel.  
 
 
De uitkomst van de evenredigheidstoets is mede afhankelijk van de mate en aard waarin u van uw Unierechten 
gebruikmaakte, op het moment dat u uw Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt. Ook kan relevant zijn of u 
alternatieven had waarmee u uw Unierechten kon blijven uitoefenen. Als u niet concreet kunt bewijzen dat u gebruik 
maakte van uw rechten als Unieburger, of verwachtte dat te gaan doen, dan kunt u ervan uitgaan dat het verlies van deze 
rechten door de overheid als evenredig zal worden beschouwd. Het verlies van uw Nederlandse nationaliteit blijft dan in 
stand. De evenredigheid van het verlies van uw Unieburgerschap kan bijvoorbeeld getoetst worden in het kader van een 
procedure ter verkrijging van een nieuw Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verklaring van 
Nederlanderschap. 
 
Ik heb vrijwillig een andere nationaliteit aangevraagd en gekregen, en ben daardoor het Nederlanderschap verloren. 
Heeft de uitspraak van de Raad van State  hier ook betrekking op?  
 
Hier heeft de uitspraak van de Raad van State van 12 februari 2020 geen betrekking op. 
 
Ik ben het Nederlanderschap verloren maar heb nog een andere EU-nationaliteit, geldt dit dan ook voor mij? 
 
Nee. Als u op het moment van het verlies van het Nederlanderschap ook de nationaliteit van een andere EU-lidstaat had, 
dan geldt de uitspraak van de Raad van State niet voor u. 
 
 
Welke bewijsmiddelen kan ik gebruiken om aan te tonen dat het verlies van mijn Unierechten onevenredig is? 
 
U kunt met bewijsmiddelen proberen aan te tonen dat het verlies van uw Unieburgerschap onevenredig is  geweest. Het 
moment waarop u de onevenredigheid van uw verlies kunt aantonen, is het moment dat u de Nederlandse nationaliteit 
bent kwijtgeraakt.  
 
Alle bewijsstukken die u van belang acht, kunt u aanleveren. Grotere waarde zal echter worden gehecht aan een door een 
officiële instantie [dus van een andere overheid dan de Nederlandse] afgegeven bewijsstuk. Daarnaast kunt u denken aan 
bewijsstukken die afkomstig zijn van particuliere derden, bijvoorbeeld aan arbeidsovereenkomsten, salarisstroken, 
bewijzen van uitoefening van werkzaamheden als zelfstandige (inschrijving Kamer van Koophandel, aangiften samen met 
bijbehorende aanslagen van de belastingdienst ) inschrijvingsbewijzen aan scholen of universiteiten, eigendomsbewijzen 
van onroerend goed, betalingsbewijzen van tickets en andere reisbescheiden, visum- en in- en uitreisstempels in uw 
paspoort.  
 
Verklaringen van familieleden en bekenden zijn zogenaamde niet-objectieve en niet-verifieerbare bewijsstukken, zij 
worden als een ondersteunend bewijs beschouwd. Dit betekent dat een verklaring van een familielid of een andere 
persoon nooit voldoende is als er verder geen ander bewijs wordt ingeleverd. 
 
Wat doet Nederland om het arrest te implementeren? 
 
De Rijkswet op het Nederlanderschap zal worden aangepast. Totdat de wet is aangepast kunt u tijdens de aanvraag van 
een nieuw Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verklaring van Nederlanderschap een beroep doen op de 
evenredigheidstoets. 
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Ik heb een meer dan tien jaar verlopen Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of al eerder een verklaring 
van Nederlanderschap aangevraagd en ik woon al meer dan tien jaar buiten het Koninkrijk en de Europese Unie. Kan ik 
nu een nieuw Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verklaring van Nederlanderschap aanvragen?  

 
Dat kan. 

 
 
 
Krijg ik ook een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verklaring van Nederlanderschap? 
 
Of u in aanmerking komt voor een Nederlands paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verklaring van Nederlanderschap 
is afhankelijk van uw individuele situatie. Die is bepalend voor de vraag of u uw Nederlanderschap weer herkrijgt. Uw 
persoonlijke situatie wordt meegenomen in de beoordeling of het verlies van uw Unieburgerschap evenredig is, omdat u 
met het verlies van uw Nederlanderschap ook uw Unierechten verloor.  


