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Voorwoord 
Voor u ligt het rapport van het door mij in het kader van het afstuderen verrichte onderzoek 
naar de rechtsbescherming tegen het intrekkingsbesluit van het Nederlanderschap van 
uitgereisde jihadis die zich aansluiten bij een terroristische organisatie. Dit onderzoek is 
verricht in het kader van mijn afstuderen voor de masteropleiding Jurist en Overheid aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam. 
In het kader van het genoemde onderzoek is ingegaan op de vraag of de Nederlandse 
rechtsbescherming tegen het intrekkingsbesluit in overeenstemming is met het door het 
EHRM gegarandeerde rechten.  
 
In dit verband heb ik voor een grote uitdaging gekozen. Ik had namelijk geen voorgaande 
(basis) kennis op het gebied van het onderwerp ‘intrekken van het Nederlanderschap’. Het 
gebrek aan kennis op dit gebied heeft mij ertoe bewogen om mij op dit - voor mij onbekende 
terrein - te begeven teneinde mijn kennis te vergroten.  
Het verrichten van dit onderzoek was niet altijd even makkelijk. Het lezen van literatuur en 
het schrijven van stukken gebeurde grotendeels naast het ziekbed van mijn (zieke) moeder. 
Haar motiverende woorden gaven mij ondanks de lastige omstandigheden kracht door te gaan 
met het onderzoek. Mede door haar steun heb ik dit onderzoek met alle plezier kunnen 
voltooien.  
 
Niet alleen de steun van mijn moeder maar ook de uitstekende begeleiding van mijn 
onderzoeksbegeleider mevrouw De Vries heeft mij enorm veel kracht gegeven mijn onderzoek 
met veel plezier en enthousiasme af te ronden. Ik wil haar dan ook hartelijk danken voor de 
goede begeleiding. Zonder haar goede begeleiding en kritische feedback zou het mij niet of 
niet gemakkelijk gelukt zijn dit onderzoek succesvol af te ronden.  
 
Rest mij niets anders dan u veel leesplezier te wensen.  
 
 
Amsterdam, 12 augustus 2019 
 
Kayhón Khalid Samim 
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Hoofdstuk 1 Inleiding  

Aanleiding en probleembeschrijving 

‘Vijftien jihadisten verliezen Nederlanderschap’.1 
Dit is een recent krantenartikel uit de Nederlandse media. Het gaat in casu om het intrekken van het 
Nederlanderschap van uitgereisde jihadis die zich hebben aangesloten bij een terroristische 
organisatie. Volgens de minister hadden de vier jihadisten zich aangesloten bij een terroristische 
organisatie in het buitenland en verbleven zij waarschijnlijk in Syrië. De minister ontleent deze 
bevoegdheid aan, sinds 1 maart inwerkingtreden, artikel 14 lid 4 Rijkswet op het Nederlanderschap 
(hierna: RWN). Deze wetswijziging maakt het mogelijk om het Nederlanderschap van uitgereisde 
personen met een dubbele nationaliteit die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in te 
trekken. Deze wetswijziging van de RWN maakt deel uit van het in 2014 in het leven geroepen 
Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (hierna: Het Programma).2 Dit programma is in het leven 
geroepen teneinde de democratie en rechtstaat bescherming te bieden en bevat in totaal 38 
maatregelen. Een van de manieren om dat doel te bereiken is door de jihadistische bewegingen in 
Nederland te verzwakken, aldus de minister. Bovendien dient het programma de voedingsbodem voor 
radicalisering weg te nemen. Een van de maatregelen van Het Programma is dat personen die zich 
aansluiten bij een terroristische groepering en Nederland verlaten, het Nederlanderschap moeten 
kunnen verliezen.3 Derhalve is de RWN gewijzigd en onder andere het vierde lid toegevoegd. Uit de 
kamerstukken blijkt dat met de genoemde wetswijziging beoogd wordt de dreiging van terroristische 
activiteiten in Nederland, die uitgaat van personen die zich in het buitenland bij een terroristische 
groepering aansluiten, weg te nemen.4 Met de intrekking wordt beoogd de betrokkene uit te sluiten 
van het Nederlanderschap teneinde de veiligheid te vergroten. De betrokkene wordt ook als een 
ongewenst vreemdeling verklaard. Hierdoor verliest de betrokkene ook zijn toegang tot het 
Nederlandse grondgebied.5 De intrekking is mogelijk zonder dat daarbij een (strafrechtelijke) 
veroordeling plaatsvindt. Voor de betrokkene staat weliswaar rechtsbescherming open tegen het 
besluit tot intrekking van het Nederlanderschap, tegelijkertijd heeft hij echter geen toegang meer tot 
Nederland hetgeen betekent dat hij niet bij zijn proces aanwezig kan zijn. Het besluit tot intrekking van 
het Nederlanderschap wordt dikwijls gebaseerd op informatie die wordt verkregen van inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten hetgeen betekent dat deze informatie niet altijd openbaar mag worden 
gemaakt.6 In dit kader rijst de vraag of de rechtsbescherming tegen het besluit tot intrekking van het 
Nederlanderschap mede gebaseerd op deze ‘geheim’ verkregen stukken en het niet aanwezig zijn bij 
het proces in overeenstemming is met de artikelen 6 en 13 EVRM.  
Artikel 6 EVRM garandeert namelijk het recht op een eerlijk proces en een toegang tot de rechter. 
Daarmee is dit artikel één van de hoekstenen van het EVRM.7 Eenieder kan, indien tegen hem een 
vervolging is ingesteld, een beroep doen op dit artikel. Het gaat in dit geval om de zogenaamde 
‘criminal charge’. Indien er sprake is van een criminal charge, dan gelden voor de betrokkene 
bijzondere procedurele waarborgen zoals, voor ons van belang, het aanwezigheidsrecht. Het EHRM 
heeft geoordeeld dat een betrokkene zijn rechten nauwelijks kan realiseren indien hij niet aanwezig 
kan zijn bij zijn proces.8 Zoals hiervoor aangegeven wordt degene van wie het Nederlanderschap is 
ontnomen, ook als een ongewenst vreemdeling verklaard. Hierdoor kan de betrokkene Nederland niet 
meer legaal binnenkomen waardoor hij ook niet aanwezig kan zijn bij zijn proces. Hiermee lijkt het 

                                                        
1 www.nos.nl  
2 Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme 2014. P. 4. 
3 Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme 2014, p. 6. 
4 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.2 (MvT). 
5 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.7 (MvT). 
6 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.3 (MvT).  
7 T. Barkhuysen, ‘Naar een volwardig recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces onder het EVRM?’, NJB 2018/445, afl.24, p.1  
8 Mevis & Verbaan, Modaliteiten van betekening 2012, p. 146 
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erop dat de rechtsbeschermingsprocedure van het intrekkingsbesluit niet helemaal in 
overeenstemming is met het EVRM, in het bijzonder het aanwezigheidsrecht. 
In artikel 13 EVRM staan de eisen waaraan de nationale rechtsbeschermingsprocedure tegen 
mensenrechtenschendingen dient te voldoen. Het artikel verplicht staten te zorgen voor het bestaan 
van nationale rechtsmiddelen tegen eventuele schendingen van het EVRM. Artikel 13 EVRM kent 
burgers een recht toe op effectieve nationale rechtsbescherming tegen (vermeende) schending van 
de mensenrechten die in het EVRM zijn neergelegd. De staten worden door dit artikel dan ook verplicht 
zorg te dragen voor een effectieve nationale rechtsbescherming. Dit betekent dat de rechter in de 
nationale procedure moet toetsen aan de beschermede mensenrechten teneinde effectieve 
rechtsbescherming te bieden aan de betrokkene.9  
Deze ontwikkelingen, het niet aanwezig kunnen zijn bij het proces en het geheim verkregen bewijs, 
zorgen voor een spanningsveld tussen de rechtsbeschermingsprocedure tegen het intrekkingsbesluit 
en de artikelen 6 en 13 EVRM. In dit onderzoek wordt dan ook uiteengezet in hoeverre de 
rechtsbescherming in Nederland tegen het besluit tot het ontnemen van het Nederlanderschap op 
grond van artikel 14 lid 4 RWN in overeenstemming is met de artikelen 6 en 13 EVRM.  

Onderzoeksvraag en deelvragen 
Het voorgaande brengt mij tot de volgende onderzoeksvraag: 
‘In hoeverre is de rechtsbescherming tegen het besluit tot het ontnemen van het Nederlanderschap ex 
artikel 14 lid 4 RWN van de uitgereisde jihadis die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in 
overeenstemming met de in de artikelen 6 en 13 EVRM gegarandeerde rechtsbescherming?’  
 
 
Ter beantwoording van de onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen van belang: 
 
          

1. Hoe is de nationale rechtsbescherming tegen het intrekkingsbesluit op grond van artikel 14 lid 
4 RWN geregeld? 

2. In hoeverre kan het besluit tot het ontnemen van het Nederlanderschap op grond van artikel 
14 lid 4 RWN als criminal charge worden aangemerkt ex artikel 6 EVRM? 

3. In hoeverre is de afwezigheid van de betrokkene bij zijn procedure in strijd met het 
aanwezigheidsrecht ex artikel 6 EVRM? 

4. Welke eisen stelt het EHRM aan het ‘geheim’ verkregen bewijs en in hoeverre is de 
rechtsbeschermingsprocedure tegen het besluit tot het ontnemen van het Nederlanderschap 
in overeenstemming met de in artikel 13 EVRM gegarandeerde doeltreffende 
rechtsbescherming?  

 
Teneinde de deelvragen en de daarmee samenhangende onderzoeksvraag te beantwoorden, wordt 
als volgt te werk gegaan: in hoofdstuk 2 wordt allereerst artikel 14 lid 4 RWN inhoudelijk besproken. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de rechtsbeschermingsprocedure tegen het intrekkingsbesluit 
getoetst aan artikel 6 EVRM. In hoofdstuk 4 wordt de rechtsbeschermingsprocedure getoetst aan 
artikel 13 EVRM. Het onderzoek wordt afgesloten met een conclusie en antwoord op de 
onderzoeksvraag in hoofdstuk 5.  
 
 
 
 
 

                                                        
9 T. Barkhuysen & M. van Emmerik, ‘Procedurele rechten’, in: J.H. Gerards (red.), Grondrechten. De nationale, Europese en internationale 
dimensie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2014, p. 216. 
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Methodologische verantwoording  
Voor het verrichten van dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van literatuur en jurisprudentie. 
Allereerst zullen de achtergronden van de artikelen 14 lid 4 RWN, 6 en 13 EVRM worden onderzocht. 
Wat jurisprudentie betreft zullen de uitspraken van het EHRM met betrekking tot de artikelen 6 en 13 
EVRM onder de loep worden genomen. Hiermee zullen de grenzen die door de rechtspraak worden 
bepaald in het kader van rechtsbescherming worden onderzocht.  
In hoofdstuk 2 zal worden onderzocht hoe de rechtsbeschermingsprocedure tegen het 
intrekkingsbesluit op grond van artikel 14 lid 4 RWN is geregeld. Daarbij zal gebruik worden gemaakt 
van de relevante kamerstukken en wetsartikelen. In hoofdstukken 3 en 4 zal worden uiteengezet welke 
normen voortvloeien uit het EVRM. Deze normen zijn nader uitgewerkt in de jurisprudentie van het 
EHRM. Derhalve zal dan ook jurisprudentieonderzoek plaatsvinden omdat daarin het toetsingskader 
van deze normen nader zijn uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 2 Het wettelijke kader met betrekking tot de 
rechtsbescherming tegen het besluit tot het ontnemen van het 
Nederlanderschap 

§ 2.1 inleiding 

In dit hoofdstuk wordt inhoudelijk stilgestaan bij de intrekkingsgrond van het Nederlanderschap op 
grond van artikel 14 RWN. Daarbij wordt in het bijzonder ingegaan op het vierde lid van dit artikel. 
Daarnaast wordt gekeken hoe de (bijzondere) rechtsbescherming tegen het besluit tot het intrekken 
van het Nederlanderschap is geregeld.  
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een tussenconclusie.  

§ 2.2 Gronden voor het ontnemen/verlies van het Nederlanderschap op basis van artikel 
14 lid 4 RWN  

Intrekkingsgronden  
Volgens artikel 2 lid 1 Grondwet regelt de wet wie een Nederlander is. Dit wordt vervolgens nader 
bepaald door de RWN. In deze wet (hoofdstuk 5) worden de gronden aangegeven waarop iemand de 
Nederlandse nationaliteit kan verliezen. Deze gronden zijn limitatief. Zoals in hoofdstuk 1 reeds 
aangegeven is in lid 4 van artikel 14 RWN een grond ingevoegd waardoor iemand door deelname aan 
een terroristische organisatie het Nederlanderschap kan verliezen. In deze scriptie beperk ik mij dan 
ook tot deze verliesgrond. Deze verliesgrond wordt hieronder uiteengezet.  
 
§ 2.2.1 Intrekking op grond van artikel 14 lid 4 RWN (aansluiting bij een terroristische 
organisatie) 
 
Eerder is opgemerkt dat op grond van lid 4 van artikel 14 RWN de minister het Nederlanderschap van 
een persoon in kan trekken indien uit zijn gedragingen blijkt dat hij zich heeft aangesloten bij een 
terroristische organisatie. Belangrijk hierbij is een onderscheid te maken tussen de begrippen 
‘aansluiting’ en ‘terroristische organisatie’. Hieronder zullen de belangrijkste voorwaarden van lid 4 
nader worden uiteengezet. Lid 4 van artikel 14 RWN luidt als volgt: 
 
Onze Minister kan in het belang van de nationale veiligheid het Nederlanderschap intrekken van een 
persoon die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en die zich buiten het Koninkrijk bevindt, indien uit 
zijn gedragingen blijkt dat hij zich heeft aangesloten bij een organisatie die door Onze Minister, in 
overeenstemming met het gevoelen van de Rijksministerraad, is geplaatst op een lijst van organisaties 
die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een bedreiging vormen voor 
de nationale veiligheid. 10 
 
Het begrip aansluiting 
 
Allereerst blijkt dat de minister van Justitie en Veiligheid degene is die het Nederlanderschap kan 
intrekken.11 De betrokkene dient zich buiten Nederland te bevinden en uit zijn gedragingen moet 
blijken dat hij zich heeft aangesloten bij een organisatie die door de minister op een lijst van 
organisaties is geplaatst die deelnemen aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en een 
bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van Nederland.12 Uit de kamerstukken blijkt dat 

                                                        
10 Artikel 14 lid 4 RWN 
11 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.6 (MvT).  
12 Artikel 14 lid 4 RWN 
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‘aansluiting’ een centraal element is in het wetsvoorstel. Daaruit komt naar voren dat aansluiting een 
sterk feitelijk begrip is dat afhangt van individuele omstandigheden van het geval.13 Uit de gedragingen 
van een persoon dient te worden afgeleid of hij zich heeft aangesloten bij een in de lijst opgenomen 
terroristische organisatie. Deze gedragingen zullen door de minister zelf worden vastgesteld en 
gewogen.14 Vaststelling en weging van gedragingen kan op basis van verschillende bronnen, 
bijvoorbeeld informatie van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, maar ook basis van informatie van 
bijvoorbeeld Openbaar Ministerie. Voorts kunnen informatie uit weblogs die de betrokkene bijhoudt, 
afgetapte sms- en telefoonberichten, informatie van betrouwbare bronnen ter plekke als bronnen 
worden gebruikt waaruit aansluiting bij een terroristische organisatie kan worden afgeleid.15  
Het bewijzen van aansluiting bij een terroristische organisatie lijkt problematisch. Zo is het lastig aan 
te tonen vanaf welk moment de betrokkene zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie. 
Recent heeft de Raad van State geoordeeld dat intrekking van het Nederlanderschap niet met 
terugwerkende kracht kan geschiedden.16 In de onderhavige kwestie waren de betrokkenen in 2013 
uitgereisd naar Syrië en zich aangesloten bij een terroristische organisatie. De staatssecretaris trok op 
11 september 2017 het Nederlanderschap van deze twee betrokkenen.  De precieze verblijfplaats van 
de betrokkenen was onbekend waardoor de intrekkingsbesluiten in de Staatscourant werden 
gepubliceerd en naar hun laatste bekende adressen in Nederland verzonden. Omdat de betrokkenen 
niets van zich lieten horen, werd door de staatssecretaris de rechtbank op de hoogte gesteld van deze 
besluiten. De Afdeling oordeelde uiteindelijk dat het Nederlanderschap de betrokkenen niet met 
terugwerkende kracht kan worden ingetrokken. De wet geldt immers sinds 11 maart 2017. Daarom 
mag de minister zijn besluiten alleen baseren op gevallen vanaf die datum. Weliswaar ging het in de 
onderhavige kwestie voornamelijk over de terugwerkende van de intrekking, maar tegelijkertijd kwam 
ook naar voren dat het lastig is te bewijzen wanneer precies een persoon zich heeft aangesloten bij 
een terroristische organisatie. Mede op basis van deze uitspraak kan worden afgeleid dat het bewijzen 
van een aansluiting bij een terroristische organisatie problematisch kan zijn.  
Er dient aan twee volgende voorwaarden te zijn voldaan om van aansluiting te kunnen spreken: 
 

i. op grond van gedragingen van betrokkene kan worden vastgesteld dat boven redelijke twijfel 
verheven is dat hij de door de terroristische organisatie nagestreefde doelen onderschrijft en 
de intentie heeft om zich aan te sluiten bij de organisatie; en  

ii. betrokkene verricht feitelijke handelingen voor of ten behoeve van de terroristische 
organisatie.17 

Het begrip ‘terroristische organisatie’ 
 
Zoals reeds naar voren kwam, is een van de voorwaarden voor het intrekken van het Nederlanderschap 
dat de betrokkene zich aansluit bij een organisatie die een gevaar vormt voor de nationale veiligheid 
van Nederland. Uit de kamerstukken blijkt dat bij niet-statelijke paramilitaire organisaties minder 
sprake is van erkende afgebakende grenzen rond de groeperingen dan bij de statelijke actoren. De 
grenzen zijn bij de niet-statelijke paramilitaire organisaties informeel en dynamisch. Rekening houdend 
hiermee zal gewerkt worden met een lijst van terroristische organisaties die een bedreiging vormen 
voor de nationale veiligheid van Nederland, hetgeen door de minister is vastgesteld.18 Een van de 
doelen van deze lijst is om de kenbaarheid te waarborgen. Zodoende is het voor eenieder die zich 
aansluit bij een dergelijke organisatie helder wat de consequenties hiervan kunnen zijn. De lijst wordt 
samengesteld op basis van verschillende bronnen. Daarbij kan gedacht worden aan informatie van de 

                                                        
13 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.6 (MvT).  
14 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.6 (MvT).  
15 Idem. 
16 ABRvS 17 april 2019, AB 2019/231; ECLI:NL:RVS:2019:990 
17 Kamerstukken II 2015/16, 34356-(R2064), nr. 3, P.6 (MvT).  
18 Kamerstukken II 2015/16, 34 356 (R2064), nr. 3, p. 7 (MvT).  
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veiligheidsdiensten en Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, informatie van politie en Openbaar 
Ministerie.19  
Uit de kamerstukken blijkt dat niet alle terroristische organisaties een direct gevaar vormen voor de 
nationale veiligheid van Nederland. Weliswaar staan sommige organisaties wel als terroristische 
organisatie op de Europese- of VN-sanctielijst, maar zij beschouwen Nederland niet als legitiem 
doelwit van geweldsdaden. In dit kader valt te denken aan FARC in Colombia, PKK (Koerdische 
Arbeiderspartij) en de Tamil Tijgers (Sri Lanka). Dit zijn volgens de kamerstukken geen organisaties die 
zoals – ISIS en Al Qaida- een gewelddadige strijd voeren tegen het gehele westen en de waarden waar 
de westerse wereld voor staat.20  
 
§ 2.2.3 Het intrekken van het Nederlanderschap en de ongewenstverklaring  
 
Bij intrekking op grond van artikel 14 lid 4 RWN zal de betrokkene ook ongewenst worden verklaard.21 
Uit de kamerstukken blijkt dat een ongewenstverklaring noodzakelijk is teneinde een legale terugkeer 
te voorkomen. Volgens de minister is de intrekking van het Nederlanderschap pas effectief indien de 
betrokkene tevens tot een ongewenst vreemdeling wordt verklaard.22 De ongewenstverklaring heeft 
tot gevolg dat de betrokkene wat betreft het Nederlands grondgebied ongewenst vreemdeling wordt 
verklaard conform artikel 67, eerste lid, onderdeel c Vreemdelingenwet 2000. Hiervoor is niet 
noodzakelijk dat de betrokkene daadwerkelijk in Nederland verblijft. Zodoende kan de betrokkene 
geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben dan wel krijgen.23 Daarmee wordt (tevens) verhinderd 
dat de betrokkene als Nederlander kan blijven reizen en beperkt daarom zijn mogelijkheden om legaal 
binnen het Schengengebied te reizen. Daardoor wordt voor de betrokkene een eventuele legale 
terugkeer onmogelijk gemaakt en de feitelijke terugkeer bemoeilijkt.24 

§ 2.3 Rechtsbescherming op grond van RWN tegen het besluit tot intrekking van het 
Nederlanderschap 

Hierboven is naar voren gekomen onder welke voorwaarden het Nederlanderschap van uitreizigers 
die zich aansluiten bij een terroristische organisatie kan worden ingetrokken en wat de gevolgen 
daarvan zijn voor de betrokkene. Hieronder wordt de rechtsbescherming tegen het besluit tot het 
intrekken van het Nederlanderschap uiteengezet. 
Tijdens het mondelinge debat over het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme werden er zorgen 
geuit over de intrekking van het Nederlanderschap zonder voorafgaande strafrechtelijke 
veroordeling.25 Volgens de minister beoogt de maatregel een dreiging voor de nationale veiligheid weg 
te nemen en daarom past daarbij niet dat eerst de uitkomst van een strafproces wordt afgewacht. 
Volgens de minister verdraagt de noodzaak snel een maatregel te treffen zich evenmin met een 
voorafgaande toets van of machtiging door de rechter. 
De minister erkent dat de intrekking van het Nederlanderschap een ingrijpende maatregel is en daarbij 
een rechterlijke toetsing onmisbaar is.26 De minister onderkent tevens de problematiek van het 
intrekkingsbesluit in het kader van een eerlijk proces, en in het bijzonder, criminal charge.27 Indien er 
geen sprake is van criminal charge, dan geldt het aanwezigheidsrecht niet. Hoewel de minister van 
oordeel is dat het intrekkingsbesluit niet als een criminal charge geldt, en dus er ook geen 
aanwezigheidsrecht heeft te gelden, is door hem een drietal artikelen in de wet opgenomen teneinde 

                                                        
19 Kamerstukken II 2015/16, 34356-(R2064), nr. 3, p. 5 (MvT).  
20 Idem. 
21 Kamerstukken II 2015/16, 34 356 (R2064), nr. 3, p. 7 (MvT).  
22 Idem. 
23 Kamerstukken II 2015/16, 34356-(R2064), nr. 3, p.3 (MvT).   
24 Idem.    
25 Handelingen Tweede Kamer, 2014-2015, Vergadernummer 105 items 2 en 6. 
26 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p. 11 (MvT). 
27 Op criminal charge en het aanwezigheidsrecht wordt in hoofdstuk 3 nader ingegaan 
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de betrokkene voldoende rechtsbescherming te bieden. De minister acht deze aanvullende 
rechtsbescherming voldoende. Daarom heeft de minister ervoor gekozen om conform de bestaande 
systematiek tegen het intrekkingsbesluit van het Nederlanderschap bijzondere bestuurlijke 
rechtsbescherming open te stellen.28 Tegen het intrekkingsbesluit kan een betrokkene een beroep 
doen op de rechtsbeschermingsprocedure conform de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast is in 
de RWN Hoofdstuk 7A toegevoegd waarin de rechtsbescherming tegen het besluit tot intrekking van 
het Nederlanderschap aan de orde komt. De specifieke rechtsbeschermingsprocedure in het kader van 
het intrekken van het Nederlanderschap is bijzonder te noemen. Immers, het is mogelijk dat door de 
minister ambtshalve beroep wordt aangetekend bij de rechtbank indien de betrokkene hiertoe niet is 
overgegaan. Hiervoor is namelijk ook een bijzondere reden voor, immers, de betrokkene bevindt zich 
niet in Nederland omdat hij door de ongewenstverklaring Nederland niet meer binnen mag komen. 
Daarnaast maakt het feit dat er voorafgaand aan het intrekkingsbesluit geen rechterlijke toetsing 
plaatsvindt deze rechtsbeschermingsprocedure bijzonder.  
Bovendien is de rechtsbeschermingsprocedure bijzonder te noemen omdat in de meeste gevallen de 
betrokkene niet kan participeren in de procedure. Deze bijzondere procedure tegen het 
intrekkingsbesluit is door de minister genomen teneinde te voorkomen dat er eventueel strijd zou 
ontstaan met het EVRM.  
Hoofdstuk 7A kent drie artikelen, te weten 22A, 22B en 22C RWN. Deze artikelen zijn enkel van 
toepassing op artikel 14 lid 4 RWN, hetgeen betekent dat een betrokkene alleen rechtsbescherming 
geniet indien er een besluit is genomen dat intrekking van het Nederlanderschap inhoudt op basis van 
artikel 14 lid 4 RWN. Hieronder zullen de artikelen 22A, 22B en 22C RWN uiteen worden gezet.  
 
 
Artikel 22A: 
 
Volgens lid 1 van dit artikel staat tegen een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap zoals 
bedoeld in lid 4 van artikel 14 RWN een rechtstreeks beroep open bij de rechtbank in Den Haag. Als 
het om een betrokkene gaat die in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de Openbare lichamen Bonaire, 
Sint-Eustatius of Saba woonachtig is, dan kan hij terecht bij het Gerecht van eerste aanleg van het 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius 
en Saba. 
Op grond van lid 2 van artikel 22A is de termijn voor het indienen van een beroepschrift vier weken. 
Tegen de uitspraak van de rechtbank kan hoger beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de uitspraak van het Gerecht van eerste uitleg kan 
hoger beroep worden ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint-
Maarten en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, aldus lid 4 van artikel 22A.  
 
 
Artikelen 22B en 22C 
 
In de RWN is een bijzondere regeling getroffen met betrekking tot het toevoegen van een raadsman.29 
Op grond van artikel 22B lid 1 kan de betrokkene steeds zelf één of meerdere raadslieden kiezen. In 
de ideale situatie zal, zo blijkt uit de memorie van toelichting, de betrokkene zelf kennisnemen van het 
besluit tot intrekking van het Nederlanderschap en zelf een raadsman aanwijzen die namens hem kan 
optreden in beroep en eventueel hoger beroep.30 Er zijn ook situaties denkbaar dat de betrokkene zelf 
geen kennis heeft genomen van het intrekkingsbesluit, in dat geval wordt ambtshalve beroep wordt 
ingesteld door de minister. Er zijn ook situaties denkbaar waarin de betrokkene niet zelf een raadsman 

                                                        
28 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p. 11 (MvT). 
29 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.23 (MvT). 
30 Idem. 
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kan aanwijzen, derhalve bevat de RWN een regeling om in een dergelijk geval te voorzien van een 
raadsman.31  
In de situaties waarin de betrokkene zelf niet in de gelegenheid is een raadsman aan te wijzen dan is 
zijn wettelijke vertegenwoordiger of bijzondere gemachtigde en vervolgens een van zijn naaste 
familieleden bevoegd.32 Mocht ook een van zijn familieleden geen keuze maken, dan is een bij 
algemene maatregel van rijksbestuur aan te wijzen orgaan bevoegd tot het toevoegen van een 
raadsman. In Nederland is dat de Raad voor rechtsbijstand (Rvr).33 Indien er onverhoopt nog geen 
raadsman is toegevoegd, dan is de voorzitter van het bevoegde gerecht tot het geven van een last tot 
aanwijzing van een raadsman. Hiermee wordt, zo blijkt uit de memorie van toelichting, gegarandeerd 
dat een raadsman de belangen van de betrokkende kan vertegenwoordigen in de beroepsprocedure.34 

2.4 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk is inhoudelijk stilgestaan bij de intrekkingsgrond van het Nederlanderschap op grond 
van het vierde lid van artikel 14 RWN. Gebleken is onder welke voorwaarden het Nederlanderschap 
van een persoon ontnomen kan worden. Het gaat in casu om personen die zich hebben aangesloten 
bij een terroristische organisatie. Tevens is gebleken dat het enorm lastig is om aan te tonen wanneer 
iemand zich bij een terroristische organisatie heeft aangesloten. Voorts is de rechtsbescherming tegen 
het besluit tot het intrekken van het Nederlanderschap aan de orde gekomen. Gebleken is dat aan de 
RWN een hoofdstuk is toegevoegd waarin rechtsbescherming tegen het intrekkingsbesluit is geregeld. 
Bijzonder aan de rechtsbeschermingsprocedure is dat de minister ambtshalve een beroep kan 
aantekenen tegen het intrekkingsbesluit. Met deze bijzondere procedure wordt getracht te 
voorkomen dat er eventueel strijd ontstaat met het EVRM.  
Naast het intrekken van het Nederlanderschap wordt de betrokkene tevens als een ongewenst 
vreemdeling verklaard waardoor hij Nederland niet meer legaal binnen kan komen. Dit heeft tot gevolg 
dat de betrokkene niet aanwezig kan zijn bij zijn procedure. Dit element uit de 
rechtsbeschermingsprocedure geeft reden om aan te nemen dat er mogelijk strijd is met de artikelen 
6 en 13 EVRM. 

 

 

 

 

 
 
 

                                                        
31 Idem. 
32 Idem. 
33 Idem. 
34 Idem. 
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Hoofdstuk 3 Rechtsbescherming tegen het intrekkingsbesluit 
getoetst aan artikel 6 EVRM 

§ 3.1 Inleiding  

Het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap van uitgereisde jihadisten wordt in dit hoofdstuk 
getoetst aan artikel 6 EVRM. Zoals reeds in hoofdstuk 2 naar voren kwam kan een betrokkene van wie 
het Nederlanderschap is ingetrokken de procedure niet in Nederland bijwonen. Immers, de 
betrokkene bevindt zich ten tijde van de intrekking in het buitenland en daarnaast wordt hij ook als 
ongewenst vreemdeling verklaard waardoor hij Nederland niet meer legaal binnen kan komen.35 
Tevens blijkt, zoals reeds eerder aangegeven, dat tegen het intrekkingsbesluit bijzondere 
rechtsbescherming in het leven is geroepen.36 Immers, door de minister wordt, indien door de 
betrokkene geen beroep wordt aangetekend, ambtshalve beroep aangetekend tegen het 
intrekkingsbesluit. Op grond van artikel 22A RWN staat een rechtstreeks beroep open bij de rechtbank 
in Den Haag. Op grond van dit artikel is de beroepstermijn vier weken. Tegen de uitspraak van de 
rechtbank staat hoger beroep open bij de ABRvS. Op basis van artikel 22B lid 1 RWN heeft de 
betrokkene recht op een of meerdere raadslieden. Indien de betrokkenen zelf geen raadsman kan 
aanwijzen, bijvoorbeeld omdat hij geen kennis heeft kunnen nemen van het intrekkingsbesluit, dan 
wordt er in dergelijke situaties door de RWN in een raadsman voorzien. Zo zijn in dergelijke situaties 
de wettelijke vertegenwoordiger of een bijzonder gemachtigde bevoegd. Indien de betrokkene nog 
steeds geen gemachtigde heeft dan is vervolgens één van zijn naaste familieleden of de Raad voor de 
rechtsbijstand bevoegd. In het uiterst geval, dus indien er nog steeds geen raadsman is aangewezen 
en anderszins niemand is die hem kan bijstaan, mag het gerecht een last tot toevoeging van een 
raadsman geven. Met deze regeling wordt getracht dat een raadsman de belangen van de betrokkene 
kan vertegenwoordigen in een beroepsprocedure.37 In dit geval is er namens de betrokkene een 
beroep van rechtswege ontstaan. De minister stelt de bestuursrechter bij de rechtbank in Den Haag in 
kennis van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap. Door deze bijzondere procedure tracht 
de minister te voorkomen dat er enig strijd ontstaat met het EVRM. 
 
Alvorens dieper in te gaan op de toetsing van de rechtsbescherming tegen het besluit tot intrekking 
van het Nederlanderschap aan artikel 6 EVRM, is het noodzakelijk de rechten die voortvloeien uit dit 
artikel nader toe lichten. In paragraaf 3.2 wordt dan ook artikel 6 EVRM nader uiteengezet. Daarbij 
wordt aangegeven welke rechten voor de verdachte hieruit voortvloeien, welke criteria er gelden voor 
de toepassing en om vervolgens het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap per onderdeel te 
toetsen aan dit artikel. In paragraaf 3.3 komt het aanwezigheidsrecht aan de orde en hoofdstuk 3 
wordt met een tussenconclusie in paragraaf 3.4 afgesloten. 
 

§ 3.2 Uiteenzetting artikel 6 EVRM, welke normen en rechten vloeien voort uit dit artikel? 

Artikel 6 EVRM luidt als volgt: 

‘1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht 
dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot 
de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of 

                                                        
35 Kamerstukken II 2015/16, 34356-(R2064), nr. 3, p.3 (MvT).   
36 Idem. 
37 Kamerstukken II 2015/16, 34356-(R2064), nr. 3, p.12 (MvT).   
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een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in 
een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het 
privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere 
omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een 
behoorlijke rechtspleging zou schaden. 

2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden, totdat zijn schuld 
in rechte is komen vast te staan. 
3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten: 

a. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de 
aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; 
b. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; 
c. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien 
hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een 
toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke 
rechtspleging dit eisen; 
d. de getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en het oproepen en de ondervraging 
van getuigen à décharge te doen geschieden onder dezelfde voorwaarden als het geval is met de 
getuigen à charge; 
e. zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk, indien hij de taal die ter terechtzitting wordt gebezigd 
niet verstaat of niet spreekt.’  
 
Artikel 6 EVRM speelt een sleutelrol in het onderhavige onderzoek. Dit artikel garandeert namelijk het 
recht op een eerlijk proces. Het recht op een eerlijk proces is een van de belangrijkste verdragsrechten. 
Eenieder kan, indien tegen hem een vervolging is ingesteld een beroep doen op dit artikel. Het voert 
voor dit onderzoek te ver om hier op alle uit dit artikel voortvloeiende procedurele vereisten uitgebreid 
in te gaan. Derhalve wordt volstaan met het uiteenzetten van enkel de relevante criteria met 
betrekking tot uit het eerste lid voortvloeiende ‘vervolging’, de zogenoemde ‘criminal charge’, en de 
hieraan verbonden, uit het tweede en het derde lid voortvloeiende, bijzondere procedure waarborgen. 
Zoals uit de tekst van artikel 6 EVRM kan worden opgemaakt, kent dit artikel een aantal rechten aan 
de betrokkene toe waar mogelijk een beroep op kan worden gedaan.  
Om te beginnen dient een zaak in beginsel door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht, dat bij wet 
is ingesteld, in het openbaar te worden behandeld. Ook de uitspraak van het betreffende gerecht dient 
in het openbaar te worden gewezen. In het geval van een criminal charge’ heeft een verdachte recht 
op kosteloze rechtsbijstand, het recht om getuigen te (doen) ondervragen en een recht op een tolk.38 
De werking van deze bepaling is echter niet beperkt tot deze genoemde rechten. Het artikel heeft een 
ruimer toepassingsbereik, immers: ‘There also exist underlying principles of fairness that are not 
articulated in the article itself but are important to understanding its operation.’39 
Reeds in 1975 werd door het EHRM bepaald dat dit artikel niet slechts bepaalde garanties inhoudt 
voor het verloop van rechterlijke procedures, maar tevens een recht op toegang tot de rechter 
verleent.40 Uit hetzelfde arrest volgt ook dat dit recht geen absoluut karakter heeft. Verdragsstaten 
mogen dan ook de toegang tot de rechter beperken. In dit verband valt te denken aan griffierechten, 
ontvankelijkheidsvoorwaarden als bezwaar-, beroeps- en verjaringstermijnen en eisen aan de 
vertegenwoordiging door een advocaat of gemachtigde. Dergelijke beperkingen zijn geoorloofd voor 
zover dit recht niet in de kern wordt aangetast. Van aantasting is bijvoorbeeld sprake in geval van het 
heffen van extreem hoge griffierechten of het vaststellen van excessieve formaliteiten.41  

                                                        
38 Van den Eijnden, Onafhankelijkheid van de rechter in constitioneel perspectief (SteR nr. 3) 2011, p. 452 
39 D. Gomien, Short guide to the European Convention on Human Rights, Council of Europe Publishing 2005, p. 56. 
40 EHRM 21 februari 1975, NJ 1975/462, m.nt. Alkema (Golder/Verenigde Koninkrijk) 
41 Gerards 2011, p. 167. EHRM 10 maart 2009, nr. 45413/07 (Anakomba Yula t. Belgie) 
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Voorts vloeien uit artikel 6 EVRM voort het recht van de verdachte om aanwezig te zijn bij de 
hoorzitting, de gelijkwaardige positie van procespartijen (equality of arms) en het recht op tegenspraak 
(adversarial proceedings).42 
De meeste klachten en zaken bij het EHRM betreffen het aanwezigheidsrecht van de verdachte.43 Uit 
artikel 6 EVRM volgt niet expliciet het recht voor de verdachte deel te nemen aan zijn proces, uit de 
vaste jurisprudentie van het EHRM volgt echter dat uit het doel en de strekking van de bepaling toch 
een dergelijk aanwezigheidsrecht voortvloeit.44 Volgens het EHRM zijn met name de rechten uit de 
paragrafen c, d en e van artikel 6 lid 1 EVRM nauwelijks te realiseren indien de verdachte niet aanwezig 
kan zijn bij zijn proces.45 Indien er geen sprake zou zijn van een criminal charge, dan wordt het 
aanwezigheidsrecht van de betrokkene niet van fundamenteel belang geacht. 
Zo heeft het EHRM bepaald, hoewel dit niet expliciet uit de tekst van het artikel volgt, dat artikel 6 
EVRM een recht op aanwezigheid van de betrokkene omvat. Dit volgt uit het object en doel van het 
artikel in zijn geheel. Zo heeft iemand die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, het recht om deel 
te nemen aan de behandeling van zijn zaak ter terechtzitting.46 
Een beroep op dit artikel en het daaruit voortvloeiende aanwezigheidsrecht kan worden gedaan indien 
er sprake is van een ‘criminal charge’. Het is derhalve van groot belang te weten of een nationale 
sanctie als een ‘criminal charge’ valt te kwalificeren. Indien er geen sprake is van criminal ‘charge’, dan 
kan er in beginsel geen beroep worden gedaan op artikel 6 EVRM en geldt het aanwezigheidsrecht van 
de betrokkene niet. Derhalve is het voor de toepasselijkheid van artikel 6 EVRM bepalend wanneer 
een intrekkingsbesluit als criminal charge wordt aangemerkt.  
Hieronder wordt uiteengezet wanneer volgens het EHRM sprake is van ‘criminal charge’.  
 
§ 3.2.1 Wanneer is er sprake van criminal charge?   
 
Zoals hierboven opgemerkt is het van fundamenteel belang te weten of een sanctie al dan niet als een 
criminal charge kan worden aangemerkt. Immers, indien er geen sprake is van criminal charge dan 
geldt onder andere het aanwezigheidsrecht niet.  
De vraag wanneer een nationale sanctie aangemerkt moet worden als een criminal charge in de zin 
van artikel 6 EVRM is door het EHRM in de jurisprudentie beantwoord. Daarbij gelden de volgende 
criteria: nationale classificatie van de sanctie, aard van de overtreding en de aard en zwaarte van de 
sanctie.47 In 1987 herhaalde het EHRM in het Lutz-arrest de drie criteria uit het Öztürk en Engel-
arresten. Tegelijkertijd werd er geoordeeld dat de criteria twee en drie niet cumulatief zijn, maar 
alternatief. Bij de beantwoording van de vraag of er al dan niet sprake is van een criminal charge is het 
voldoende dat de sanctie een bestraffend karakter heeft of dat de sanctie naar haar aard en zwaarte 
kan worden aangemerkt als punitief.48 Hieronder worden de criteria uit het Öztürk-arrest nader 
uiteengezet en toegepast op de intrekking van het Nederlanderschap op grond van artikel 14 lid 4 
RWN. 

Nationale classificatie van de sanctie 

Als eerst wordt gekeken hoe een bepaalde sanctie nationaal geclassificeerd is. Dit is slechts een 
startpunt. Verdragsstaten zijn vrij in de kwalificatie van normschendingen. Deze kwalificaties zijn 

                                                        
42 Van den Eijnden, Onafhankelijkheid van de rechter in constitioneel perspectief (SteR nr. 3) 2011; N. Mole & C. Harby, The right to a fair 
trial. A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention of Human Rights, Human Rights Handbook no. 3, Council of 
Europe 2001, p. 35. 
43 Mevis & Verbaan, Modaliteiten van betekening 2012, p. 146 
44 EHRM 28 juni 2005, 18114/02 (Hermi/Italie), par. 33. EHRM 12 februari 1985, 9024/80 (Colozza/Italië), Mevis & Verbaan, Modaliteiten 
van betekening 2012, p. 146 
45 Mevis & Verbaan, Modaliteiten van betekening 2012, p. 146 
46 EHRM 12 februari 1985, 9024/80 (Colozza t. Italie), §27. 
47 EHRM 8 juni 1976, zaaknrs. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 en 5370/72 (Engel e.a. t. Nederland), para. 82.  
EHRM 21 februari 1984, zaaknr. 8544/79, NJ 1988, 937 (Öztürk t. Duitsland). 
48 EHRM 25 augustus 1987, NJ 1988/938, m.nt. E.A. Alkema (Lutz vs. Duitsland) 
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echter voor het EHRM niet doorslaggevend.49 Indien een normschending naar nationaal recht niet 
onder het strafrecht valt, heeft dit geen doorslaggevende betekenis volgens het EHRM. In dat geval 
worden andere criteria getoetst om te kijken of er al dan niet sprake is van criminal charge. Daarbij 
wordt de nationale classificatie als minst relevante criteria aangemerkt.50  

Aard van de overtreding  

Bij de beoordeling van de aard van de overtreding wordt als eerst gekeken tot wie de norm zich richt.51 
Daarbij is het van belang om te kijken of de norm zich tot een specifieke beroepsgroep richt of meer 
een algemeen bereik heeft. Indien de norm een algemeen bereik heeft en zich tot alle burgers richt 
dan kan dit een indicatie zijn voor de strafrechtelijke aard van de sanctie.52  
 

Aard en zwaarte van de sanctie 

Dit criterium richt zich, in tegenstelling tot de andere criteria, tot de sanctie. De eerste twee criteria 
richten zich immers op de overtreding, de normschending. Bij dit criterium wordt zowel naar de aard 
als de zwaarte van de sanctie gekeken. Uit onder andere het arrest Öztürk tegen Duitsland volgt dat 
een sanctie ‘both deterrent and punitive’ moet zijn wil er sprake zijn van een criminal charge. Dit wordt 
als volgt uiteengezet: ‘above all, the general character of the rule and the purpose of the penalty, being 
both deterrent and punitive, suffice to show that the offence in question was, in terms of Article 6 […] 
of the Convention, criminal in nature.’53 Indien blijkt dat de sanctie de strekking heeft leed toe te 
voegen en afschrikkend te werken, dan kan dit een belangrijke aanwijzing zijn dat er sprake is van een 
criminal charge. Bij de zwaarte van de sanctie is het relevant te kijken wat er maximaal kan worden 
opgelegd. Daarbij is het niet relevant te kijken naar de sanctie die daadwerkelijk is opgelegd.54 Bij een 
lichte sanctie wordt de zwaarte van de sanctie doorgaans niet als beslissend geacht.55 Dit heeft tot 
gevolg dat indien sprake is van een lichte sanctie, ook deze sanctie als criminal charge kan worden 
aangemerkt indien deze ertoe strekt leed toe te voegen en afschrikkend te werken.56 Uit de 
rechtspraak van het EHRM blijkt dat er vooral in dit kader wordt gekeken naar het punitieve of 
afschrikkende karakter van de sanctie. Indien er een oogmerk bestaat de overtreder van de norm een 
‘straf’ op te leggen dan wel leed toe te voegen, dan is er snel sprake van criminal charge.57 Als 
voorbeeld kan in dit verband (wederom) verwezen worden naar het arrest Öztürk tegen Duitsland 
waarin het ging om een boete van 60 DM. Hoewel de boete niet enorm hoog/zwaar was werd 
desondanks door het EHRM aangenomen dat er sprake was een criminal charge. Indien op basis van 
de eerste twee criteria geen criminal charge kan worden aangenomen, dan kan de zwaarte van de 
sanctie aanleiding vormen om toch criminal charge aan te nemen.58 Men denke in dit verband aan het 
arrest Engel tegen Nederland. Het ging in casu om een tuchtrechtelijke sanctie, hetgeen in beginsel 
niet als een criminal charge werd aangemerkt. Er dreigde echter ten aanzien van een aantal klagers 
vrijheidsbenemende straffen te worden opgelegd, het EHRM oordeelde dan ook dat er sprake was van 
een criminal charge.59  
Uit de memorie van toelichting blijkt dat het intrekkingsbesluit niet bedoeld is als een punitieve sanctie 
of een afschrikkend middel. Het intrekken van het Nederlanderschap wordt door de minister als een 

                                                        
49 B. de Kam, Intrekking van beschikkingen, maart 2016 
50 Albers 2002, p. 86 en Barkhuysen en Van Emmerik 2009, p. 108 
51 Viering 1994, p. 153, Albers 2002, p. 90 en Barkhuysen en Van Emmerik 2009, p. 109. 
52 Idem. 
53 EHRM 21 februari 1984, zaaknr. 8544/79, NJ 1988, 937 (Öztürk t. Duitsland).  
54 Viering 1994, p. 166-167 en Albers 2002, p. 101. 
55 Albers 2002, p. 100-101 en Barkhuysen en Van Emmerik 2009, p. 109. 
56 B. de Kam, Intrekking van beschikkingen, maart 2016 
57 J.H. Gerards et. al., Sdu Commentaar EVRM, Den Haag: Sdu 2014. 
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preventieve maatregel aangemerkt teneinde terroristische handelingen te voorkomen en niet de 
betrokkene te bestraffen.60 Derhalve is er dan ook volgens de minister geen sprake van criminal charge. 
Daarbij wordt door de minister verwezen naar het arrest Raimondo tegen Italië. In Italië waren wetten 
inwerking getreden die het voor het OM mogelijk maakten de rechter te verzoeken een persoon die 
een gevaar vormde voor de nationale veiligheid en publieke moraliteit onder speciale supervisie van 
de politie te stellen. Bij gegronde redenen dat iemand criminele doelen had, kon diegene onder 
speciale toezicht worden gesteld. Voor het opleggen van speciaal toezicht werd een strafrechtelijke 
veroordeling niet als noodzakelijk geacht. Er was in casu dan ook geen sprake van criminal charge, 
aldus het EHRM.61  
Binnen het Italiaanse recht werd de mogelijkheid speciale supervisie op te leggen later uitgebreid tot 
personen die ervan verdacht werden banden te hebben en/of lid te zijn van de maffiaorganisaties.62 
Door deze speciale supervisie kon de bewegingsvrijheid van een persoon enorm worden beperkt. Zo 
kon een persoon in dergelijke gevallen zich niet buiten een bepaald gebied begeven. Door het EHRM 
werd in deze zaak geoordeeld dat het opleggen van speciaal toezicht niet punitief, maar preventief 
was teneinde strafbare feiten te voorkomen en derhalve was er geen sprake van criminal charge.63 
Ook in een andere zaak oordeelde het EHRM dat staten een ruime margin of appreciation hebben bij 
het voeren van beleid dat het doel heeft criminaliteit te voorkomen.64 
Hoewel de argumenten van de minister op het eerste gezicht valide lijken, vinden zij echter mijns 
inziens geen steun in de zojuist genoemde en door de minister aangehaalde arresten. De minister lijkt 
voorbij te gaan aan het feit dat in de genoemde arresten niet om een nationaliteitenkwestie ging. Mijns 
inziens kunnen deze kwesties niet met elkaar vergeleken worden. Immers, bij het intrekkingsbesluit 
gaat om een betrokkene van wie de nationaliteit wordt ingetrokken vanwege deelneming aan een 
terroristische organisatie buiten Nederland. De betrokkene bevindt zich op dat moment niet in 
Nederland. Bovendien wordt de betrokkene ook als een ongewenst vreemdeling verklaard waardoor 
hij Nederland niet meer legaal binnen kan komen. Het intrekkingsbesluit is dan ook een zeer 
ingrijpende maatregel. In de door minister aangehaalde zaken ging het echter steeds om personen die 
zich binnen Italië bevonden. Bij hen werd de nationaliteit niet ingetrokken en bij een eventuele 
veroordeling was het voor de betrokkenen veel makkelijker in beroep te gaan, zij werden immers niet 
als ongewenst vreemdeling verklaard en waren bovendien op de hoogte van hun veroordeling, in 
tegenstelling tot de uitgereisde jihadis. Het intrekkingsbesluit betreft, in tegenstelling tot de door de 
minister aangehaalde arresten, ernstige (strafbare) feiten. Dit blijkt tevens uit het gegeven dat een 
dergelijk gedrag in artikel 134a Wetboek van Strafrecht (hulp bij de voorbereiding van een terroristisch 
misdrijf) strafbaar is gesteld. Weliswaar is de minister van oordeel dat deze bepaling een ander doel 
heeft dan het intrekkingsbesluit, maar uit de jurisprudentie van het EHRM blijkt dat het EHRM de 
laatste jaren aan de zwaarte van een sanctie een steeds belangrijker rol toekent.65 Daarmee lijkt het 
EHRM een ingrijpende inbreuk zoals het intrekkingsbesluit op grond van artikel 14 lid 4 RWN eerder 
als criminal charge aan te merken.  
De zwaarte van de Nederlandse sanctie, te weten het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap, 
lijkt mijns inziens enorm zwaar en ingrijpend. Immers, zoals reeds eerder bleek, wordt de betrokkene 
ook als een ongewenst vreemdeling verklaard waardoor hij Nederland niet meer legaal binnen kan 
komen. 
Ook de Raad van State is van oordeel dat de intrekking van het Nederlanderschap een zware en 
ingrijpende maatregel met ernstige gevolgen is. Volgens de Afdeling mag een intrekking niet 
lichtvaardig gebeuren.66 De minister is weliswaar van oordeel dat de ernst/zwaarte van de maatregel 
een indicatie zou kunnen vormen om deze toch als een criminal charge aan te merken, maar 

                                                        
60 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.10 (MvT). 
61 EHRM 22 februari 1994, appl. No. 12954/87, NJ 1995, 166 (Raimondo/Italië), para. 43. 
62 EHRM 6 november 1980, appl. No. 7367/76 (Guzzardi/Italië) 
63 EHRM 6 november 1980, appl. No. 7367/76 (Guzzardi/Italië), para. 108. 
64 EHRM 5 juli 2001, appl.no. 52024/99 (Arcuri e.a./Italië) 
65 EHRM 13 decemebr 2005, appl.no. 73661/01, AB 2006, 285, m.nt. Barkhuysen en Emmerik (Nilsson/Zweden). 
66 ABRvS 17 april 2019, AB 2019/231; ECLI:NL:RVS:2019:990 
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tegelijkertijd wordt als tegenargument aangevoerd dat, ondanks het feit dat het een zware maatregel 
betreft, deze maatregel alleen wordt opgelegd aan personen die zelf het Koninkrijk zijn uitgereisd en 
zich steeds buiten het Nederlandse gebied bevinden. Bovendien gaat het om personen die zich elders 
bij een terroristische organisatie hebben aangesloten en Nederland als een legitiem doelwit van 
geweldsdaden zien. Daaruit zou volgens de minister ook een geringe binding met het Nederlandse 
grondgebied en samenleving blijken. Voorts zou de intrekking van het Nederlanderschap tot nu toe 
nooit als criminal charge zijn aangemerkt.67 
Ook dit argument van de minister treft mijns inziens geen doel. Immers, uit de informatie van de AIVD 
blijkt dat de uitgereisde jihadisten enorm kunnen verschillen in etniciteit, leeftijd, werk etc.68 Sommige 
van deze jihadisten zijn in Nederland geboren en getogen. Bovendien hebben zij hier familieleden en 
kinderen. Voorts blijkt dat veel Nederlandse jihadisten terug willen keren naar Nederland.69 Hieruit 
kan worden opgemaakt dat de uitreizigers wel degelijk een binding hebben met Nederland. Derhalve 
lijkt mij ook het bindingsargument van de minister niet doeltreffend. Dat de intrekking van het 
Nederlanderschap nooit als een criminal charge is aangemerkt is meer dan logisch omdat een 
dergelijke veroordeling altijd strafrechtelijk was en niet bestuursrechtelijk. Bovendien heeft EHRM zich 
(nog) niet uitgelaten over de vraag of (een bestuursrechtelijke) intrekking van nationaliteit als een 
criminal charge moet worden aangemerkt. Derhalve gaat ook dit argument van de minister niet op. 
Mede op basis van deze gronden lijkt mij dat er wel degelijk sprake is van een criminal charge.  

§ 3.3 Het aanwezigheidsrecht 

Zoals reeds opgemerkt volgt het aanwezigheidsrecht niet expliciet uit artikel 6 EVRM. Het EHRM heeft 
in 1985 bepaald dat uit de strekking van het recht op een eerlijk proces een aanwezigheidsrecht voor 
de verdachten kan worden afgeleid. Daarover zegt het EHRM het volgende: ‘Although this is not 
expressly mentioned in paragraph 1 of Article 6 (art. 6-1), the object and purpose of the Article taken 
as a whole show that a person “charged with a criminal offence” is entitled to take part in the hearing. 
Moreover, sub-paragraphs (c), (d) and (e) of paragraph 3 (art. 6-3-c, art. 6-3-d, art. 6-3-e) guarantee 
to “everyone charged with a criminal offence” the right “to defend himself in person”, “to examine or 
have examined witnesses” and “to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand 
or speak the language used in court”, and it is difficult to see how he could exercise these rights without 
being present.’70 
Uit het zojuist geciteerde arrest van het EHRM volgt dat het aanwezigheidsrecht geen absoluut recht 
is. Volgens het EHRM is een berechting bij verstek niet in strijd met artikel 6 EVRM indien de 
betrokkene zelf ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van zijn aanwezigheidsrecht of de intentie heeft 
om aan de berechting te ontkomen. Als reden hiervoor wordt door het EHRM aangevoerd dat anders 
de strafrechtspleging gefrustreerd zou kunnen worden.71  Voorts volgt uit de rechtspraak van het 
EHRM dat het aanwezigheidsrecht in individuele geval dient te worden afgewogen tegen het publieke 
belang en in het bijzonder het belang van de behoorlijke strafrechtspleging en een voortvarende 
afdoening van de zaak. Daarbij dient zowel het belang van slachtoffers en nabestaanden als het belang 
van de samenleving als geheel te worden afgewogen.72 De rechter kan bij het maken van de 
belangenafweging in aanmerking nemen dat een gemachtigde raadsman ingeval van afwezigheid van 
de betrokkene zijn belangen kan behartigen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de aanwezigheid 
van een raadsman in dergelijke situaties niet de afwezigheid van de betrokkene volledig kan 
compenseren.73  
 

                                                        
67 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.10 (MvT). 
68 AIVD, transformatie van het jihadisme in Nederland 2014 
69 www.nos.nl 
70 EHRM 12 februari 1985, 9024/80 (Colozza t. Italie), §27. 
71 EHRM 1 maart 2006 (Sejdovic t. Italië), par. 82; EHRM 14 juni 2001 (Medenica t. Zwitserland), par. 55 
72 EHRM 12 februari 1985, 9024/80 (Colozza t. Italie), §29. 
73 EHRM 28 augustus 1991, 12151/86, NJ 1994/27 (F.C.B. t. Italië), par. 29; Ouwerkerk, AA 2017/12, p. 1001 
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Uit het arrest Medenica blijkt dat door een veroordeling bij verstek het aanwezigheidsrecht van een 
betrokkene niet wordt geschonden indien zijn afwezigheid kennelijk de bedoeling heeft aan de 
berechting te ontkomen. Het EHRM spreekt van berechting ‘in absentia’.74 In dit verband valt te 
verwijzen naar een arrest van het EHRM uit 2001. In deze zaak had de betrokkene het verbod opgelegd 
gekregen de Verenigde Staten te verlaten. Daardoor kon hij niet aanwezig zijn bij zijn zaak in 
Zwitserland. Uit het arrest blijkt dat de betrokkene door middel van valse verklaringen de rechter ertoe 
heeft bewogen hem een uitreisverbod op te laten leggen teneinde niet bij zijn berechting aanwezig te 
kunnen zijn in Zwitserland. Het EHRM oordeelde dan ook dat er in deze situatie sprake was van een 
bedoeling om de berechting te voorkomen.75 Een betrokkene heeft het recht om afstand te doen van 
zijn aanwezigheidsrecht. In dergelijke gevallen is er geen strijd met artikel 6 EVRM. Daarbij geldt wel 
dat afstand van het aanwezigheidsrecht ondubbelzinnig dient te geschieden.76 
In het arrest Colozza werd door het EHRM geoordeeld dat er geen sprake was van een ondubbelzinnige 
afstand van het aanwezigheidsrecht. In deze zaak was de betrokkene verdacht van diverse misdrijven. 
Bij de uitreiking van de dagvaarding bleek dat de betrokkene niet (meer) op het adres woonde dat bij 
de justitiële autoriteiten bekend stond. Deze adreswijziging had de betrokkene zelf niet doorgegeven. 
De betrokkene werd in eerste instantie bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf en een 
geldboete. Daarbij werd aangevoerd dat hij zich bewust aan de veroordeling wilde onttrekken. Bij zijn 
aanhouding had de betrokkene reeds aangevoerd dat de justitiële autoriteiten op de hoogte waren 
van zijn adreswijziging omdat de uitnodiging voor het verhoor wel naar zijn nieuwe adres was 
verzonden. Het EHRM sloot uit dat de betrokkene ondubbelzinnig afstand van zijn aanwezigheidsrecht 
had gedaan omdat er twijfels bestonden over de vraag of de betrokkene op de hoogte was van de 
aanklacht. Het EHRM oordeelde dat er sprake was een enkel vermoeden dat de betrokkene zich zou 
onttrekken aan de procedure en daarom kon er niet gesproken worden van een ondubbelzinnige 
afstand.77  
 
§ 3.3.1 De rechtsbescherming tegen het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap in 
het licht van het aanwezigheidsrecht 
 
Vanaf het moment van intrekking van het Nederlanderschap en de ongewenstverklaring mag de 
betrokkene Nederland niet meer in. De Raad van State heeft in dit kader in een advies opgemerkt dat 
het niet in Nederland aanwezig kunnen zijn voor de procedure de betrokkene kan belemmeren in zijn 
procesmogelijkheden.78 Naast het feit, zo blijkt uit het advies, dat het voor de betrokkene in het 
buitenland lastig zal zijn om op de hoogte te geraken van zijn procedure, zal ook de informatie van de 
procedure niet openbaar zijn.79 Voorts is de vraag op welke wijze de bestuursrechter aan voor de 
betrokkene ontlastende informatie kan komen. Immers, de betrokkene bevindt zich niet in Nederland 
en is mogelijk ook niet bereikbaar. Dit staat volgens het advies op gespannen voet met het beginsel 
van een eerlijk proces. Het feit dat de bestuursrechter het besluit integraal kan beoordelen en daarbij 
de vrijheid heeft de gronden te betrekken die niet zijn aangevoerd, komt onvoldoende tegemoet aan 
het beginsel van een eerlijk proces, nu de rechter niet in zijn beoordeling kan betrekken wat hem niet 
bekend is, aldus het advies. Derhalve is dan ook door de Afdeling geconcludeerd dat de mogelijkheden 
voor de betrokkene om inhoudelijk tegen het besluit op te komen te beperkt zijn.80  
 
Hiervoor bleek reeds dat het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap mijns inziens aangemerkt 
kan worden als criminal charge, hetgeen tot gevolg heeft dat aan de betrokkene het 
aanwezigheidsrecht toekomt. Uit het arrest Jussila tegen Finland volgt dat de zwaarte en de ernst van 
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79 Idem. 
80 Idem. 



 19 

de sanctie bepalen in welke mate het aanwezigheidsrecht geldt.81 Het aanwezigheidsrecht wordt 
zwaarder gewogen indien het gaat om een strafrechtelijke vervolging. Bij een bestuursrechtelijk of 
civielrechtelijk geding geldt het aanwezigheidsrecht niet even sterk als een strafrechtelijke vervolging.  
Eerder bleek echter dat het intrekkingsbesluit, met name de gevolgen hiervan, een ingrijpende 
maatregel is, nu de aard en de zwaarte van de sanctie enorm ingrijpend zijn. Men zou het gelijk kunnen 
trekken met een strafrechtelijke veroordeling (denk aan artikel 134a Sr). Weliswaar heeft de minister 
(bijzondere) compenserende maatregelen zoals het toewijzen van een raadsman getroffen, maar deze 
compensatie is niet doorslaggevend. Immers, naast het intrekken van het Nederlanderschap wordt de 
betrokkene ook als ongewenst vreemdeling verklaard hetgeen tot gevolg heeft dat hij Nederland niet 
meer binnen kan komen. Mede om deze reden zal er weinig tot geen contact zijn tussen de betrokkene 
en zijn raadsman.  

§ 3.4 Tussenconclusie 

In dit hoofdstuk is het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap getoetst aan artikel 6 EVRM. 
Daarbij zijn de rechten en de criteria die voortvloeien uit dit artikel uiteengezet. In dat kader is dieper 
ingegaan op de criteria van criminal charge. 
Uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat kwalificatie van de sanctie naar nationaal recht, de aard 
van de overtreding en de aard en zwaarte van de sanctie als gezichtspunten kunnen worden 
aangenomen teneinde een sanctie als criminal charge aan te merken. De minister is van oordeel dat 
het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap niet punitief van aard is hetgeen tot gevolg heeft 
dat deze niet als een criminal charge kan worden aangemerkt. Volgens de minister is er sprake van een 
proportionele bestuurlijke sanctie in het belang van de nationale veiligheid. Tevens is naar voren 
gekomen dat er zwaarwegende belangen zijn om de terugkeer van een betrokkene naar Nederland te 
ontzeggen en dat, in het verlengde hiervan, het besluit tot het intrekken van het Nederlanderschap 
niet als een criminal charge kan worden aangemerkt, hetgeen tot gevolg heeft dat procedurele rechten 
die voortvloeien uit artikel 6 EVRM in mindere mate gelden. Gebleken is dat ingeval er sprake is van 
een criminal charge het aanwezigheidsrecht voor de betrokkene in de meeste gevallen zwaarder 
weegt. Tegelijkertijd is naar voren gekomen dat het aanwezigheidsrecht echter geen absoluut recht is 
en dat dit recht niet onverkort geldt. Het aanwezigheidsrecht geldt zeer sterk indien het gaat om een 
strafrechtelijke veroordeling.  
Geconcludeerd kan worden dat op basis van de jurisprudentie van het EHRM en de literatuur het 
intrekkingsbesluit als een criminal charge kan worden aangemerkt. Dat brengt met zich dat artikel 6 
EVRM van toepassing is en aan de betrokkene het aanwezigheidsrecht toekomt. Daarbij is door mij 
aangegeven waarom mijns inziens niet aan het aanwezigheidsrecht wordt voldaan. De betrokkene kan 
immers niet bij zijn procedure aanwezig zijn en zal ook niet op de hoogte zijn van zijn procedure. 
Daarnaast worden er ook geen compenserende maatregelen getroffen. Het intrekkingsbesluit is 
daarmee mijns inziens in strijd met artikel 6 EVRM. 
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Hoofdstuk 4 Rechtsbescherming getoetst aan 13 EVRM  

§ 4.1 Inleiding 

De rechtsbeschermingsprocedure van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap van 
uitgereisde jihadisten wordt in dit hoofdstuk getoetst aan artikel 13 EVRM. In dit verband zal het 
geheim verkregen bewijs aan bod komen. Reeds eerder bleek dat bij het besluit tot het intrekken van 
het Nederlanderschap veel verkregen informatie door veiligheidsdiensten gebaseerd wordt op geheim 
verkregen bewijs.  
Alvorens dieper in te gaan op de toetsing van de rechtsbeschermingsprocedure tegen het besluit tot 
intrekking van het Nederlanderschap is noodzakelijk de rechten die voortvloeien uit artikel 13 EVRM 
nader toe lichten. In paragraaf 4.2 wordt dan ook artikel 13 EVRM nader besproken. Daarbij wordt 
aangegeven welke rechten voor de betrokkene hieruit voortvloeien, welke criteria er gelden voor de 
toepassing en om vervolgens het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap per onderdeel te 
toetsen aan dit artikel. In paragraaf 4.3 wordt de Nederlandse rechtsbeschermingsprocedure tegen 
het intrekkingsbesluit getoetst aan de door het EVRM gegarandeerde rechten. Het hoofdstuk wordt in 
paragraaf 4.4 afgesloten met een tussenconclusie.    

§ 4.2 Uiteenzetting artikel 13 EVRM, welke rechten vloeien voort uit dit artikel? 

Artikel 13 EVRM luidt als volgt:  
‘Een ieder wiens rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op 
een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, ook indien deze schending is begaan 
door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.’ 
 
In dit artikel staan de eisen waaraan de nationale Nederlandse rechtsbescherming tegen 
mensenrechtenschendingen moet voldoen. Het artikel verplicht de staten te zorgen voor het bestaan 
van de nationale rechtsmiddelen tegen schendingen van het EVRM. Artikel 13 EVRM kent burgers een 
recht toe op effectieve nationale rechtsbescherming tegen (vermeende) schending van de 
mensenrechten die in het EVRM zijn neergelegd.  
 
Artikel 13 EVRM heeft een accessoir karakter, hetgeen tot gevolg heeft dat een klacht over dit artikel 
in combinatie met een ander materieel EVRM-recht moet worden ingediend.82 Enerzijds wordt door 
dit artikel geen zelfstandig grondslag toegekend voor een klacht.83 Anderzijds heeft dit artikel 
tegelijkertijd een autonoom karakter. Dit wil zeggen dat een zelfstandige schending van artikel 13 
EVRM wel mogelijk is: een schending hoeft niet gekoppeld te zijn aan schending van een materieel 
recht.84 
 
Een tweede belangrijk element, naast het accessoire karakter, is dat er sprake dient te zijn van een 
arguable claim: de klacht moet verdedigbaar zijn. Men dient te voorkomen dat het EHRM zich moet 
uitspreken over ‘onzinklachten’.85 Barkhuysen merkt op dat de eis van aguable claim als een beperking 
van de autonome betekenis van artikel 13 EVRM kan worden opgevat.86  

                                                        
82 Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (1998), Rechtsbescherming bij schending van het EVRM: betere (samen)werking van Straatsburgse en 
Nederlandse instanties gewenst, NJCM-Bulletin 23-6: 678-688. 
83 J. Vande Lanotte, Yves Haeck, Handboek EVRM. Deel 2: Algemene Beginselen, Antwerpen: Intersentia 2004. 
84 Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (1998), Rechtsbescherming bij schending van het EVRM: betere (samen)werking van Straatsburgse en 
Nederlandse instanties gewenst, NJCM-Bulletin 23-6: 678-688. 
85 T. Barkhuysen, Artikel 13 EVRM effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van mensenrechten (diss. Leiden), Lelystad 1998, p. 
70 en 112.  
86 T. Barkhuysen, Artikel 13 EVRM effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van mensenrechten (diss. Leiden), Lelystad 1998, p. 
55 
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Het EHRM vindt bij het vaststellen van de verdedigbaarheid van de klacht aanknopingspunten in de 
feiten van de zaak en de aard van de juridische problematiek. Hiermee is de manier waarop het EHRM 
het vereiste van arguable claim toepast zaaksgebonden.87 De klager dient onderbouwd aan te geven 
dat een van zijn rechten, zoals neergelegd in de Conventie en/of een aanvullend protocol, is 
geschonden.88 Indien er een materieel recht is geschonden, dan is er in ieder geval al voldaan aan deze 
genoemde vereiste.89 Zoals reeds opgemerkt is een aantoonbare vermeende schending voldoende om 
de claim als verdedigbaar te kwalificeren.90 
Bij de bepaling of er al dan niet sprake is van een arguable claim hanteert het EHRM de volgende 
gezichtspunten. Als eerst is, zoals zojuist opgemerkt, een klacht verdedigbaar op het moment dat er 
sprake is van een schending van een materieel recht. De klacht is tevens verdedigbaar, zo blijkt uit de 
criteria die het EHRM hanteert, indien deze ten gronde is onderzocht. Een klacht is op grond van artikel 
35 lid 3 sub a EVRM niet verdedigbaar op het moment dat het EHRM deze kennelijk ongegrond 
verklaart en de klacht dus niet ontvankelijk is.91 
 
Op het moment dat er sprake is van een arguable claim, verplicht artikel 13 EVRM staten om te zorgen 
dat het nationale recht een middel ter beschikking heeft waarmee een vermeende schending kan 
worden geconstateerd.92 
 
Uit het arrest Sürmeli tegen Duitsland volgt dat bij de beoordeling van de effectiviteit van het 
rechtsmiddel op de volgende aspecten wordt gelet.93 In de eerste plaats dient het rechtsmiddel 
daadwerkelijk te bestaan. Dit wil zeggen dat het zowel de jure als de facto sprake moet zijn van een 
rechtsmiddel.94 Het middel moet voorts voldoende toegankelijk zijn voor de klager. Daarnaast dient 
het middel doelmatig en voldoende doeltreffend te zijn.95 Bovendien dient er een mogelijkheid te 
bestaan een inhoudelijke toets te voeren. Immers, een te beperkte toets van een vermeende EVRM-
schending is niet afdoende.96 Verder dient de uitspraak bindend te zijn waarbij ook een mogelijkheid 
bestaat rechtsherstel te bieden. Het recht op een effectief rechtsmiddel mag beperkt worden mits de 
kern van het recht niet aangetast wordt. De beperking dient daarnaast voorzienbaar en proportioneel 
te zijn.97 
 
Uit artikel 13 EVRM blijkt verder dat het daadwerkelijke rechtsmiddel voor een nationale instantie 
dient te worden aangewend. Deze instantie hoeft geen rechterlijke instantie te zijn. Een 
administratieve instantie kan ook voldoende zijn. Het is daarbij belangrijk dat het moet gaan om een 
rechtelijke instantie/orgaan. Dit orgaan dient wel over bepaalde bevoegdheden en macht beschikken. 
Tevens dient de instelling onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Bovendien moeten de beslissingen 
bindende kracht hebben en aan bepaalde procedurevoorschriften voldoen.98 

                                                        
87 J. Vande Lanotte, Yves Haeck, Handboek EVRM. Deel 2: Algemene Beginselen, Antwerpen: Intersentia 2004, p. 92 e.v.; T. Barkhuysen, 
Artikel 13 EVRM effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van mensenrechten (diss. Leiden), Lelystad 1998, p. 57 
88 J. Vande Lanotte, Yves Haeck, Handboek EVRM. Deel 2: Algemene Beginselen, Antwerpen: Intersentia 2004, p. 92 e.v. 
89 J. Vande Lanotte, Yves Haeck, Handboek EVRM. Deel 2: Algemene Beginselen, Antwerpen: Intersentia 2004, p. 93 e.v.; T. Barkhuysen, 
Artikel 13 EVRM effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van mensenrechten (diss. Leiden), Lelystad 1998, p. 58 
90 J. Vande Lanotte, Yves Haeck, Handboek EVRM. Deel 2: Algemene Beginselen, Antwerpen: Intersentia 2004, p. 92 e.v.; T. Barkhuysen, 
Artikel 13 EVRM effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van mensenrechten (diss. Leiden), Lelystad 1998, p. 111 
91 J. Uzman, Constutionele remedies bij schending van grondrechten. Over de effectieve rechtsbescherming, rechterlijke abstineren en de 
dialoog tussen rechter en wetgever, Deventer: Kluwer 2013, p. 242. 
92 T. Barkhuysen, Artikel 13 EVRM effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van mensenrechten (diss. Leiden), Lelystad 1998, p. 
150 
93 EHRM 8 juni 2006, EHRC 2006, 100, m.nt. A.M.L Jansen 
94 S. Mirgaux, ‘Commentaar op Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, art. 13’, in: J.H. 
Gerards (red.), SDU Commentaar EVRM, Den Haag: SDU, p.1112 e.v. 
95 T. Barkhuysen, Artikel 13 EVRM effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van mensenrechten (diss. Leiden), Lelystad 1998, p. 
117-118.  
96 Wenders 2010, p. 120 e.v. 
97 T. Barkhuysen, Artikel 13 EVRM effectieve nationale rechtsbescherming bij schending van mensenrechten (diss. Leiden), Lelystad 1998, p. 
159-160. 
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 22 

 
We zagen zojuist dat artikel 13 EVRM een accessoir karakter heeft, hetgeen tot gevolg heeft dat een 
klacht over dit artikel in combinatie met een ander materieel EVRM-recht moet worden ingediend.99 
We zagen ook eerder in hoofdstuk 3 dat artikel 6 EVRM een dergelijk recht (‘full jurisdiction’) 
garandeert. Dat wil zeggen dat de rechter de mogelijkheid moet hebben een eigen oordeel te vormen 
betreft de feitenstelling en daarbij het bewuste feitenmateriaal kunnen kiezen.100 Naast artikel 6 EVRM 
erkent artikel 13 EVRM het recht op een effectief rechtsmiddel bij een vermeende schending van de 
in het EVRM beschermde rechten.101 Het ‘equality of arms’-beginsel vloeit voort uit deze procedurele 
mensenrechten. Dit beginsel houdt onder andere in dat beide partijen in een procedure gelijke 
toegang moeten krijgen tot relevante stukken en kenbare motivering van de uitspraak. In dit kader 
valt te verwijzen naar het leveren van bewijs door autoriteiten aan de rechter. In dergelijke situaties 
volgt uit de artikelen 6 en 13 EVRM, aldus het EHRM, dat al het bewijs dat wordt geleverd en daarmee 
samenhangende stukken, toegankelijk moeten zijn voor beide partijen teneinde een procedure op 
tegenspraak mogelijk te maken.102 Bij de vaststelling van de feiten dient de betrokkene de mogelijkheid 
te krijgen het oordeel van een bestuursorgaan te bestrijden. Een rechter mag niet volledig afgaan op 
een oordeel van een bestuursorgaan.103 Een betrokkene mag door de overheid niet zonder goede 
reden de toegang tot documenten die belangrijk zijn voor een zaak onthouden worden. In een 
dergelijke situatie zou de betrokkene zijn zaak niet effectief aan een rechter kunnen voorleggen.104  
Daaruit volgt, zo heeft het EHRM bepaald, dat de betrokkene in de gelegenheid moet worden gesteld 
zijn zienswijze naar voren te brengen en de argumenten van de autoriteiten te weerleggen (adversarial 
proceedings).105  
 
§ 4.2.1 Het besluit tot het intrekken van het Nederlanderschap, de niet-openbare stukken 
en artikel 13 EVRM 
 
In hoofdstuk 2 is reeds aan de orde geweest dat verkrijging van een deel van de informatie voor het 
besluit tot intrekking van het Nederlanderschap zal geschieden met behulp van inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten.106 Het gaat in casu om de zogenaamde geheime informatie die niet openbaar 
(mag) worden gemaakt. Deze informatie wordt ook niet aan de betrokkene en/of zijn 
procesvertegenwoordiger ter beschikking gesteld.107 In dit verband rijst de vraag in hoeverre deze 
procedure in overeenstemming is met de door het EHRM voorgeschreven rechtsbescherming.  
Hieronder wordt de Nederlandse procedure in het kader van de niet-openbare stukken toegelicht. 
Vervolgens worden de criteria uit 13 EVRM uiteengezet. Daarbij zal tevens de EHRM-jurisprudentie in 
het kader van artikel 13 EVRM aan bod komen. Daarna zal de Nederlandse procedure met betrekking 
tot niet-openbare bewijsstukken worden getoetst aan de criteria van artikel 13 EVRM.  
 
§ 4.2.2 Jurisprudentie-onderzoek in het kader van de niet-openbare bewijsstukken 
 
Hierna wordt jurisprudentie besproken die betrekking heeft op de niet-openbare stukken. In Al Nashif 
tegen Bulgarije ging het om een betrokkene van Palestijnse afkomst die staatloos was geworden. Hij 
woonde met zijn vrouw en kinderen in Bulgarije. De verblijfsvergunning van deze betrokkene werd na 

                                                        
99 Emmerik M.L. van & Barkhuysen T. (1998), Rechtsbescherming bij schending van het EVRM: betere (samen)werking van Straatsburgse en 
Nederlandse instanties gewenst, NJCM-Bulletin 23-6: 678-688. 
100 Barkhuysen e.a., Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen, Deventer: Kluwer 2014, p. 36.  
101 EHRM 6 september 1978, nr. 5029/71 (Klass e.a./Duitsland), § 55 
102 A.E. Schilder, J.P. Loof & K. Sparrius, ‘Vechten tegen spoken in de mist. Over veiligheidsonderzoeken voor vertrouwensfuncties en 
rechtsbescherming’, NJB 2013/240; EHRM 20 juni 2002, AB 2002/400, m.nt.n I. Sewandono (Al-Nashif vs Bulgarije), § 137. 
103 EHRM 28 november 1996, JB 1997/43 (Terra Woningen vs. Nederland); EHRM 13 februari 2003, AB 2004/52 (Chevrol vs. Frankrijk). 
104 EHRM 9 juni 1998, JB 1998/179 (McGinley en Egan vs. VK), § 85-86 
105 EHRM 8 juni 2006, JV 2006/311, m.nt. Lawson (Lupsa/Roemenie), § 33-34 
106 Kamerstukken II 34356-(R2064), nr. 3, p.3 (MvT). 
107 Idem. 
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een tijd ingetrokken omdat hij, door zijn religieuze activiteiten voor een fundamentalistische 
organisatie, een gevaar zou vormen voor de nationale veiligheid.108 De Bulgaarse rechter mocht niet 
onderzoeken of er al dan niet de nationale veiligheid van Bulgarije in gevaar was. De zaak werd dus 
afgesloten zonder een rechterlijke toetsing. Er was in het onderhavige arrest geen sprake van een 
procedure op tegenspraak. Daarnaast waren de redenen voor het besluit niet aan de betrokkene 
medegedeeld en er was geen beroepsmogelijkheid waardoor deze zaak werd afgesloten zonder een 
rechterlijke toetsing. Door het EHRM werd deze gang van zaken getoetst aan artikel 13 EVRM. Immers, 
in casu zou volgens EHRM sprake zijn van een schending van artikel 8 EVRM hetgeen de toepassing 
van artikel 13 rechtvaardigt. Het EHRM benadrukt dat uit het artikel 13 EVRM voortvloeiende eisen 
afhankelijk zijn van de aard van de klacht. Dit wil zeggen, dat in sommige situaties beperkingen op 
rechtsbescherming gerechtvaardigd zijn indien het gaat om de nationale veiligheid. In casu ging het 
om de nationale veiligheid van Bulgarije. Tegelijkertijd merkt het EHRM echter op dat het niet de 
bedoeling is dat met een beroep op de nationale veiligheid de beschermende werking van artikel 13 
en 8 EVRM geheel omzeild wordt.109 Volgens het EHRM moet de betrokkene zich kunnen verweren, 
hetgeen vertaald kan worden als hoor en wederhoor. Met andere woorden: procedurele beperkingen 
in het kader van de nationale veiligheid zijn in beginsel gerechtvaardigd. Dit betekent echter niet dat 
er helemaal geen procedurele waarborgen meer hoeven te zijn. Het EHRM spreekt van ‘adversarial 
proceedings’:110  
 
‘Even where an allegation of a threat to national security is made, the guarantee of an effective remedy 
requires as a minimum that the competent independent appeals authority must be informed of the 
reasons grounding the deportation decision, even if such reasons are not publicly available. The 
authority must be competent to reject the executive’s assertion that there is a threat to national 
security where it finds it arbitrary or unreasonable. There must be some form of adversarial 
proceedings, if need be through a special representative after a security clearance. Furthermore, the 
question whether the impugned measure would interfere with the individual’s right to respect for 
family life and, if so, whether a fair balance is struck between the public interest involved and the 
individual’s rights must be examined.’111 
 
Volgens het EHRM dient er dus een procedure op tegenspraak mogelijk te zijn. Daarbij zou een 
zogenoemde ‘special representative’ uitweg kunnen bieden.112 Dit lijkt een verwijzing naar een ‘special 
advocate’ die in het Canadees en Brits recht voorkomt. Door het EHRM is geoordeeld dat een dergelijke 
‘special advocate’ kan bijdragen aan de verdedigingsrechten van een betrokkene.113 Immers, deze 
advocaat heeft het recht tot inzage in vertrouwelijke stukken en kan namens de cliënt het de 
verdediging voeren. Daarbij dient opgemerkt te worden dat na de inzage contact tussen de advocaat 
en zijn cliënt echter verboden is. Desondanks wordt zodoende getracht tegemoet te komen aan het 
beginsel van een procedure op tegenspraak.114  

§ 4.3 De Nederlandse rechtsbeschermingsprocedure tegen het besluit tot het ontnemen 
van het Nederlanderschap op basis van niet-openbare stukken  

Op grond van artikelen 8:27 en 8:28 Awb zijn partijen in beginsel, in het kader van de 
beroepsprocedure, verplicht desgevraagd alle inlichtingen aan de rechtbank te verschaffen.115 Door 
artikel 8:29 Awb wordt hierop een uitzondering gemaakt. In geval van gewichtige belangen, waaronder 

                                                        
108 EHRM 20 juni 2002, 50963/99 (Al-Nashif/Bulgarije), par. 136. 
109 EHRM 20 juni 2002, 50963/99 (Al-Nashif/Bulgarije), par. 136. 
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114 Idem. 
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begrepen de nationale veiligheid, kunnen partijen weigeren deze informatie te delen. De partijen 
kunnen tevens ervoor kiezen dat uitsluitend de rechtbank van deze informatie kennis zal nemen. De 
verplichting tot het verstrekken van gegevens vervalt indien de rechtbank dit beroep gerechtvaardigd 
acht. De rechtbank kan op grond van deze inlichtingen slechts een uitspraak doen als de andere partij 
hiervoor toestemming verleent. Deze laatste zorgt voor nodige problemen. Enerzijds geeft de 
betrokkene toestemming voor inzage van stukken waarvan hij zelf de inhoud niet kent. Daarnaast weet 
de betrokkene ook niet waartoe hij inzage toestaat. In geval van belastende informatie zullen deze 
logischerwijs tegen hem werken. Anderzijds kan een weigering van toestemming tot inzage van 
stukken door de rechter aangemerkt worden als een ontneming van de mogelijkheid om het besluit 
volledig te toetsen.116  
 
§ 4.3.1 Toetsing van de Nederlandse rechtsbeschermingsprocedure tegen het besluit tot 
het ontnemen van het Nederlanderschap op basis van niet-openbare stukken 
 
De rechtsbescherming tegen het besluit tot het intrekken van het Nederlanderschap, met name met 
betrekking tot het ‘geheim verkregen’ bewijs, staat op gespannen voet met de uit het EVRM 
voortvloeiende eisen. Om te beginnen heeft de betrokkene volgens de Nederlandse 
rechtsbeschermingsprocedure geen mogelijkheden om geheim verkregen stukken in te zien en 
zodoende te controleren op juistheid. Daarmee hangt samen dat de betrokkene de interpretatie die 
de geheime dienst aan bepaalde stukken geeft niet kan weerspreken.117 Weliswaar heeft de rechter 
wel de mogelijkheid kennis te nemen van de stukken, maar daarvan zijn geen kopieën toegestaan. In 
dit geval is het maar de vraag in hoeverre een rechter in staat is om alles te herinneren wat hij gezien 
heeft. Mijns inziens is deze gang van zaken in strijd met ‘adversarial proceedings’. Immers, het 
weigeren van toegang tot stukken in verband met de nationale veiligheid is op grond van artikel 13 (en 
6) EVRM alleen mogelijk indien de weigering proportioneel is en daarnaast compenserende 
maatregelen worden geboden teneinde de belangen van de betrokkene, de eerlijkheid van het proces 
als geheel te beschermen en de procedurele rechten niet volledig teniet te doen.118  
Verder is in de rechtsbeschermingsprocedure ook niet voorzien in een ‘speciale advocate’. De minister 
ziet hiervoor geen reden. Er is immers al voorzien in een regeling voor het aanwijzen van een raadsman 
indien de betrokkene hiertoe zelf niet is overgegaan. Volgens de minister is dit fenomeen in Nederland 
onbekend. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor inzage in de geheime stukken door de rechtbank 
volgens hem voldoende garantie voor een integraal oordeel van de rechtbank over het besluit van de 
rechtbank.119 Dit argument van de minister lijkt mij kort door de bocht. Een introductie van een special 
advocate naar Canadees en Brits recht zou een stap richting een eerlijk proces zijn. Weliswaar is door 
het EHRM (nog) niet geoordeeld dat het inschakelen van een ‘special advocate’ verplicht is, maar uit 
het arrest Al-Nashif tegen Bulgarije komt wel naar voren dat het wel in die richting neigt teneinde de 
ongelijke positie van de partijen in een procedure die afhankelijk is van geheime informatie zo goed 
mogelijk in evenwicht te brengen.120 Zo stelt het EHRM een aantal eisen aan het gebruik van geheim 
bewijs en de rol van de special advocate. Bij de vraag of het toekennen van een special advocate 
voldoende compensatie biedt voor het geheimhouden van bewijsmateriaal ten opzichte van de 
betrokkene, is het volgens het EHRM de mate waarin het wel openbare bewijs duidelijkheid biedt over 
de aard van de nationale veiligheidsbezwaren jegens betrokkene beslissend.121 
Naast de mogelijkheid van een toevoeging van een ‘speciale advocate’ zijn er nog andere 
mogelijkheden waarmee eventueel de rechten van een betrokkene gewaarborgd kunnen worden. In 
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dit verband valt te verwijzen naar een openbare samenvatting van de geheime stukken.122 Zowel van 
de special advocate en een openbare samenvatting van de geheime stukken is er in de Nederlandse 
rechtsbeschermingsprocedure geen gebruik gemaakt. Mij lijkt dit in strijd met de hiervoor 
uiteengezette criteria van de van artikel 13 EVRM en uit het EHRM voortvloeiende eisen. 

§ 4.4 Tussenconclusie 

Het besluit tot het intrekken van het Nederlanderschap geschiedt mede op basis van geheim verkregen 
bewijs. Uit het EVRM vloeit voort dat de nationale rechtsbeschermingsprocedure dient te voldoen aan 
de ‘adversarial proceedings’. Het beginsel van hoor en wederhoor moet niet onnodig beperkt worden.  
De Nederlandse rechtsbeschermingsprocedure lijkt in strijd met de eisen die uit het EVRM en het 
EHRM voortvloeien. Immers, het is alleen de rechter die de gelegenheid krijgt kennis te nemen van de 
niet-openbare stukken. De betrokkene zelf of zijn procesvertegenwoordiging mogen deze niet-
openbare stukken echter niet inzien. Daarnaast zijn er in de Nederlandse 
rechtsbeschermingsprocedure niet voorzien in compenserende maatregelen zoals een toevoeging van 
een ‘special advocate’ en/of het toekennen van een samenvatting van een niet-openbare stuk. Hieraan 
kan de conclusie worden verbonden dat de Nederlandse rechtsbeschermingsprocedure tegen het 
besluit tot het intrekken van het Nederlanderschap in strijd is met artikel 13 EVRM.  
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Hoofdstuk 5 Conclusie  
 
Onderzocht is of de rechtsbescherming tegen het besluit tot het intrekken van het Nederlanderschap 
in overeenstemming is met de artikelen 6 en 13 EVRM, het recht op een eerlijk proces en het recht op 
doeltreffende rechtsbescherming. De onderzoeksvraag van deze scriptie luidt als volgt: ‘In hoeverre is 
de rechtsbescherming tegen het besluit tot het ontnemen van het Nederlanderschap ex artikel 14 lid 4 
RWN van de uitgereisde jihadis die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in 
overeenstemming met de in artikelen 6 en 13 EVRM beoogde rechtsbescherming?’  
 
Omdat het intrekkingsbesluit een zeer ingrijpend karakter heeft is er derhalve een bijzondere 
rechtsbeschermingsprocedure in het leven geroepen. Zo stelt de minister tegen het intrekkingsbesluit 
ambtshalve beroep bij de bestuursrechter. Daarnaast is erin voorzien dat er in elke situatie raadsman 
aan de betrokkene wordt toegewezen. Hoewel er een bijzondere rechtsbeschermingsprocedure in het 
leven is geroepen teneinde de procedurele rechten van de betrokkene te waarborgen, is de 
rechtsbeschermingsprocedure desondanks niet in overeenstemming met de voor de betrokkene in 
artikelen 6 en 13 EVRM gegarandeerde rechten. 
 
Het intrekkingsbesluit op grond van artikel 14 lid 4 RWN valt te kwalificeren als een criminal charge. 
Weliswaar is het intrekkingsbesluit door de minister gekwalificeerd als een bestuurlijke maatregel, 
maar uit de jurisprudentie van het EHRM blijkt dat aan kwalificatie van een maatregel weinig gewicht 
wordt toegekend. Na een onderzoek naar de aard en zwaarte van de sanctie en het strafrechtelijke 
karakter van het besluit is gebleken dat het intrekkingsbesluit van het Nederlanderschap als een 
criminal charge kan worden gekwalificeerd. Dit betekent de dat artikelen 6 en 13 EVRM in dat geval 
gelding hebben. In dat geval komt het aanwezigheidsrecht toe aan de betrokkene. De betrokkene moet 
dit recht kunnen effectueren. Indien het effectueren niet mogelijk is, dienen er compenserende 
maatregelen getroffen te worden. Deze compenserende maatregelen ontbreken echter in de wet. 
Weliswaar is er een mogelijkheid van toevoeging van een raadsman, maar de mogelijkheden te 
communiceren met deze raadsman te beperkt.   
 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor het intrekkingsbesluit veel informatie zal worden 
gebruikt die afkomstig is van niet-openbare stukken, het zogeheten geheim bewijs. De rechter zal bij 
de beoordeling van het besluit zich baseren op deze informatie. Tot deze informatie heeft de 
betrokkene geen toegang. In de rechtsbeschermingsprocedure tegen het intrekkingsbesluit zijn er 
geen instrumenten opgenomen die een effectieve rechtsbescherming van de betrokkene in dit kader 
waarborgen. Ook zijn er geen compenserende maatregelen of technieken, zoals een special advocate, 
in de wet opgenomen, terwijl deze door het EHRM wel worden toegejuicht.  
 
Op basis van het voorgaande kan dan ook worden geconcludeerd dat de Nederlandse 
rechtsbeschermingsprocedure tegen het intrekkingsbesluit op grond van artikel 14 lid 4 RWN niet in 
overeenstemming is met de artikelen 6 en 13 EVRM. 
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