
Meest gestelde vragen over het verlies van de Nederlandse nationaliteit 
 
 

1. Ik heb alleen de Nederlandse nationaliteit. Kan ik deze automatisch kwijtraken? 
Nee, als u alleen de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u deze niet automatisch verliezen, 
omdat u dan staatloos zou worden. 

 

2. Wat gebeurt er als ik een andere nationaliteit aanneem? 
Volgens de wet verliest u uw Nederlandse nationaliteit als u vrijwillig een andere nationaliteit 
aanneemt. Er zijn drie uitzonderingen: 

 
a. U bent geboren in het land van de nieuwe nationaliteit. En u heeft daar uw hoofdverblijf 

als u de nationaliteit van dat land krijgt. 
b. U heeft, voordat u meerderjarig werd (18 jaar of voor die datum gehuwd), onafgebroken 

5 jaar uw hoofdverblijf gehad in het land waarvan u de nationaliteit aanneemt. 
c. U neemt de nationaliteit aan van uw echtgenoot of echtgenote of geregistreerde partner. 

U bent op dat moment dus getrouwd met of geregistreerd partner van een persoon met 
die andere nationaliteit. Lees hierover meer bij vraag 3 t/m 6. 

 
Deze drie uitzonderingen gelden niet bij het verkrijgen van de Oostenrijkse nationaliteit. 
Door  een verdrag met dit land gaat het Nederlanderschap altijd verloren. 

 

3. Ik vraag de nationaliteit van mijn echtgenote, echtgenoot of geregistreerde partner 
aan. Moet ik dat melden aan de Nederlandse overheid om mijn Nederlanderschap te 
behouden? 
Nee, u hoeft niet te melden dat u een andere nationaliteit aanvraagt en u hoeft de verkrijging 
ervan op dat moment ook niet te melden aan de Nederlandse overheid. Als de Nederlandse 
overheid ernaar vraagt, moet u wel kunnen bewijzen dat u op de dag dat u de andere 
nationaliteit kreeg, was getrouwd met een persoon met die andere nationaliteit. Het moment 
waarop bewijsstukken gevraagd kunnen worden die van belang zijn voor uw 
Nederlanderschap, is bijvoorbeeld het moment waarop u uw Nederlandse paspoort verlengt. 

 

4. Verlies ik de Nederlandse nationaliteit als: 
a. ik gescheiden ben van mijn buitenlandse echtgenoot, maar toch die nationaliteit 

wil aannemen? 
b. mijn echtgenoot overleden is en ik zijn of haar nationaliteit wil aannemen? 
Ja, u verliest de Nederlandse nationaliteit. De uitzonderingsregel c (zie vraag 2) is alleen van 
toepassing als u op de dag dat u de andere nationaliteit krijgt, bent getrouwd met of 
geregistreerd partner bent van een persoon met die andere nationaliteit. 

 

5. Ik wil de nationaliteit aannemen van mijn buitenlandse partner, met wie ik een 
geregistreerd partnerschap heb. Dit geregistreerd partnerschap is niet in Nederland, 
maar in het buitenland gesloten. Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit behouden? 
Niet elk geregistreerd partnerschap dat buiten Nederland is aangegaan wordt door Nederland 
erkend. U kunt uw Nederlandse nationaliteit alleen behouden als er sprake is van een juridisch 
partnerschap dat volgens de regels van de Nederlandse wet ook in Nederland kan worden 
erkend. 

 
6. Ik wil de nationaliteit aannemen van mijn buitenlandse echtgenoot / echtgenote. 

Ons huwelijk is niet in Nederland, maar in het buitenland gesloten. Kan ik mijn 
Nederlandse nationaliteit behouden? 
U kunt uw Nederlandse nationaliteit behouden als uw huwelijk volgens de aldaar geldende 
wettelijke regels is gesloten en dit vervolgens de Nederlandse wet ook in Nederland kan 
worden erkend. 

 

7. Ik heb een dubbele nationaliteit. Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit kwijtraken? 
Ja, er zijn drie situaties waarin u, als u een dubbele nationaliteit heeft, de Nederlandse 
nationaliteit kunt verliezen: 



• U woont buiten Nederland, Curaçao, Aruba of Sint Maarten en buiten de Europese Unie 
(EU). U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u: 
- Nadat u 18 jaar bent geworden op enig moment ten minste 13 jaar buiten Nederland, 

Aruba, Curaçao, Sint Maarten en buiten de EU woont; en 
- tijdens die 13 jaar ook een andere nationaliteit heeft; en 
- u niet op tijd een nieuw Nederlandse paspoort aanvraagt en hebt gekregen. Dus 

voordat de 13 jaar om zijn. Mocht het aanvragen van een Nederlands paspoort lastig 
zijn, dan kunt u in plaats daarvan ook (op tijd) een 'Verklaring bezit Nederlanderschap' 
aanvragen via: Verklaring van Nederlanderschap aanvragen als u in het buitenland 
woont. Kies uw land. | Nederland Wereldwijd. Deze verklaring kost € 30,-. 

• Intrekking van de Nederlandse nationaliteit. U verliest uw Nederlandse nationaliteit als de 
overheid deze actief intrekt.  Bijvoorbeeld als u fraudeert bij het aanvragen en verkrijgen 
van de Nederlandse nationaliteit. Of als u zich heeft aangesloten bij een organisatie die 
een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. 

• Zelf afstand doen. U verliest uw Nederlandse nationaliteit als u hiervan zelf, vrijwillig 
afstand doet. 

 

8. Kan een kind ook zijn / haar Nederlandse nationaliteit verliezen? 
Ja, in de publicatie Minderjarigen en verlies van de Nederlandse nationaliteit (pdf, 85 kB) leest 
u alle manieren waarop een minderjarig kind de Nederlandse nationaliteit kan verliezen. 

 

9. Ik ben de Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt. Kan ik deze terugkrijgen? 
U kunt als oud-Nederlander op twee manieren de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen: 
1) door gebruik te maken van een versnelde procedure (zogenoemde optieprocedure), of 
2) door een verzoek om naturalisatie tot Nederlander in te dienen. 

 
Over mogelijkheid 1 en 2 vindt u meer informatie in de brochure ‘Hoe krijgt u de 
Nederlandse nationaliteit terug?’ van de IND en via het onderwerp Nederlander worden op de 
website www.rijksoverheid.nl 

 
Bent u door vrijwillige verkrijging van een andere nationaliteit uw Nederlanderschap verloren? 
De snelste manier om uw Nederlandse nationaliteit terug te krijgen is dan om bij hervestiging 
in Nederland een verblijfsvergunning als in Nederland geboren en getogen oud-Nederlander 
aan te vragen. Na een verblijf van één jaar in Nederland kunt u dan uw Nederlandse 
nationaliteit terugkrijgen via een optieprocedure. Bij een optieprocedure hoeft de oud- 
Nederlander geen naturalisatietoets af te leggen. 

 
 

10. Waarom kan iemand de Nederlandse nationaliteit automatisch kwijtraken? 
Al sinds 1892 geldt het uitgangspunt dat door het vrijwillig aannemen van een 
andere nationaliteit het Nederlanderschap automatisch verloren gaat. De reden 
daarvoor is dat het zowel voor de personen in kwestie als voor de staat duidelijk 
moet zijn welke rechten en plichten over en weer gelden. 

 
Het kabinet wil dubbele nationaliteiten dan ook zo veel mogelijk tegengaan. Het bezit 
van de nationaliteit is altijd verbonden met het bestaan van een feitelijke en 
daadwerkelijke band met een land. Als op een gegeven moment geen sprake meer is 
van een band met Nederland of de band met een ander land groter is (geworden) 
dan de band met Nederland dan komt er ook een moment waarop de Nederlandse 
nationaliteit vervalt. De wetgever heeft in de nationaliteitswet bepaald onder welke 
omstandigheden sprake is van dat omslagmoment. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/verklaring/nederlanderschap-aanvragen
https://www.nederlandwereldwijd.nl/verklaring/nederlanderschap-aanvragen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/documenten/publicaties/2016/08/18/minderjarigen-en-verlies-van-de-nederlandse-nationaliteit
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/nederlander-worden
http://www.rijksoverheid.nl/


 

11. Waarom mogen sommige immigranten wel hun nationaliteit behouden? 
De Nederlandse overheid wil dubbele nationaliteit zoveel mogelijk beperken. Daarom 
moeten mensen die Nederlander willen worden bij de naturalisatie verplicht afstand 
doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Dit heet de afstandsplicht. Echter, er zijn 
ook uitzonderingen op deze voorwaarde. Bent u gehuwd met een Nederlander of 
geregistreerd partner van een Nederlander? Dan geldt voor u geen afstandsplicht. 
Ook zijn er landen waarvan de wet het verlies van nationaliteit niet toestaat. Mensen 
uit die landen, kunnen geen afstand doen van hun andere nationaliteit, ook al 
zouden zij dat willen.  Meer informatie over afstandsplicht en uitzonderingen daarop is 
te vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/dubbele- 
nationaliteit 

 
12. Wat is het verschil tussen een nationaliteit en een paspoort? 

Een nationaliteit is de juridische band tussen een persoon en een staat. Deze band 
bestaat ongeacht de vraag of die persoon in het bezig is van een paspoort. Een 
paspoort is een reisdocument waarmee een persoon grenzen tussen staten kan 
overschrijden en waarmee een persoon zichzelf kan identificeren als burger van de 
staat die het paspoort heeft verstrekt. Iemand die een vreemde nationaliteit reeds 
bezit kan een paspoort van dat land aanvragen. Er is dan sprake van een 
verkrijging van die andere nationaliteit.  

 
13. Ik heb een andere vraag over nationaliteit of Nederlanderschap. Waar kan ik 

terecht? 
 

Waarover gaat uw vraag Waar kunt u terecht 

- Ik heb een vraag over mijn persoonlijke 
situatie 

Uw persoonlijke situatie kunt u voorleggen aan 
het Juridisch Loket. Bereikbaar via de 
website https://www.juridischloket.nl/ 
of telefonisch 0900 – 8020 (aan dit nummer 
zijn kosten verbonden; bereikbaar maandag 
t/m donderdag 09.00 – 17.00 uur en vrijdag 
van 09.00 - 13.00 uur.) 

- (Her)krijgen Nederlanderschap 
- Naturalisatie 
- Heb ik de Nederlandse nationaliteit? 
- Afstand doen van een andere nationaliteit 

(dus niet uw Nederlandse) 

Algemene informatie over deze onderwerpen 
staat op de website van de Immigratie en 
Naturalisatiedienst (IND) www.ind.nl. 
Vindt u daar niet het antwoord op uw vraag? 
Stel dan uw vraag via het contactformulier 
https://www.ind.nl/contact 

- Verlies Nederlandse nationaliteit 
- Afstand doen van Nederlandse nationaliteit 
- Beleidsmatige vragen over de Nederlandse 

nationaliteit, bijvoorbeeld ‘dubbele 
nationaliteit’ 

- Vragen over wijzigingen van de Rijkswet op 
het Nederlanderschap (de Nederlandse 
nationaliteitswet) 

- Nederlands paspoort of ander ID-bewijs of 
reisdocument 

- Vragen over inburgering 

Algemene informatie staat elders op de 
website van de Rijksoverheid 
www.rijksoverheid.nl. 
Vindt u daar niet het antwoord op uw vraag? 
Stel dan uw vraag via het contactformulier 
Informatie Rijksoverheid 
https://www.rijksoverheid.nl/contact 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/dubbele-nationaliteit
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/dubbele-nationaliteit
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/dubbele-nationaliteit
https://www.juridischloket.nl/
http://www.ind.nl/
https://www.ind.nl/contact
http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/contact


14. Door de Brexit wil ik voor de zekerheid de Britse nationaliteit aannemen. Kan dat 
zonder mijn Nederlandse nationaliteit te verliezen? 
Volgens de wet verliest u uw Nederlandse nationaliteit als u vrijwillig een andere nationaliteit 
aanneemt, dus ook de Britse. Er zijn in dit geval drie uitzonderingen: 
a. U bent geboren in het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland). En u heeft 

daar uw hoofdverblijf als u de Britse nationaliteit krijgt. 
b. U heeft, voordat u meerderjarig werd, onafgebroken 5 jaar of langer uw hoofdverblijf 

gehad in het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland). 
c. U neemt de Britse nationaliteit aan van uw echtgenoot of echtgenote of geregistreerd 

partner. 
 

Een minderjarige die Brit wordt, verliest de Nederlandse nationaliteit niet zolang een van de 
ouders Nederlander is. 

 

15. Is er ook informatie beschikbaar in het Engels? 
Engelstalige informatie over de dubbele nationaliteit vindt u op de website: 
https://www.government.nl/topics/dutch-nationality/dual-nationality 

 

Op de website vindt u ook Engelstalige informatie over automatisch verlies van de 
Nederlandse nationaliteit: https://www.government.nl/topics/dutch- 
nationality/documents/forms/2017/06/16/factsheet-could-i-lose-my-dutch-nationality- 
automatically-and-how-can-i-avoid-this 

 
 

Uitgave van: 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
April 2022 

https://www.government.nl/topics/dutch-nationality/dual-nationality
https://www.government.nl/topics/dutch-nationality/documents/forms/2017/06/16/factsheet-could-i-lose-my-dutch-nationality-automatically-and-how-can-i-avoid-this
https://www.government.nl/topics/dutch-nationality/documents/forms/2017/06/16/factsheet-could-i-lose-my-dutch-nationality-automatically-and-how-can-i-avoid-this
https://www.government.nl/topics/dutch-nationality/documents/forms/2017/06/16/factsheet-could-i-lose-my-dutch-nationality-automatically-and-how-can-i-avoid-this
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