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Op 16 juni 2020 publiceert de CTIVD rapport nummer 68 over het handelen van de 

AIVD in het kader van intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de 

nationale veiligheid. In haar rapport heeft de CTIVD de rechtmatigheid onderzocht van 

de ambtsberichten die de AIVD ten behoeve van het intrekken van het 

Nederlanderschap tussen maart 2017 en februari 2020 heeft uitgebracht. De CTIVD 

concludeert dat de uitgebrachte ambtsberichten rechtmatig zijn. 

 

Achtergrond 

In maart 2017 trad de Wet intrekking Nederlanderschap in het belang van de nationale 

veiligheid in werking. Deze wet biedt de minister van Justitie en Veiligheid de 

bevoegdheid om het Nederlanderschap in te trekken van personen die zich hebben 

aangesloten bij een organisatie die een gevaar voor de nationale veiligheid vormt. Deze 

organisaties zijn in een lijst opgenomen. Op dit moment gaat het om Hay’at Tahrir al-

Sham en (organisaties die gelieerd zijn aan) Al Qa’ida en ISIS. Verder moet de betrokken 

persoon een dubbele nationaliteit hebben, minstens zestien jaar oud zijn en zich buiten 

het Koninkrijk bevinden. 

 

Een besluit tot intrekking van het Nederlanderschap van een persoon die zich bij een in 

de lijst opgenomen organisatie heeft aangesloten kan gebaseerd zijn op een 

ambtsbericht van de AIVD, maar bijvoorbeeld ook op openbare gegevens van het 

internet of gegevens van het Openbaar Ministerie. Uit een ambtsbericht blijkt in ieder 

geval bij welke organisatie de betrokkene zich heeft aangesloten en welke handelingen 

de betrokkene ten behoeve van deze organisatie heeft verricht.   

 

Bevindingen 

Gedurende de onderzoeksperiode (maart 2017 – februari 2020) heeft de AIVD twaalf 

ambtsberichten uitgebracht. De MIVD heeft geen rol gespeeld bij de uitvoering van de 

wet. Het onderzoek heeft zich daarom uitsluitend op de AIVD gericht. De CTIVD 

concludeert in haar rapport dat de door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten steeds 

voldoende onderbouwd, noodzakelijk en proportioneel waren. De twaalf 

ambtsberichten zijn daarmee naar het oordeel van de CTIVD rechtmatig uitgebracht.  
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Verder heeft de CTIVD steekproefsgewijs gekeken naar de gevallen waarin de AIVD 

besloot geen ambtsbericht uit te brengen. In die gevallen was vaak sprake van een 

gebrek aan voldoende informatie. Soms beschikte de AIVD wel over informatie, maar 

was de informatie niet voldoende verifieerbaar. Het kwam ook voor dat door 

operationele bezwaren geen ambtsbericht kon worden uitgebracht, bijvoorbeeld  

vanwege de bescherming van bronnen, het actueel kennisniveau en modus operandi. De 

CTIVD concludeert dat de AIVD in de gevallen waarin de dienst besloot geen 

ambtsbericht uit te brengen, redelijkerwijs tot deze beslissing heeft kunnen komen. 

 

In het rapport doet de CTIVD enkele aanbevelingen ten aanzien van de werkwijze van de 

AIVD over het uitbrengen van ambtsberichten ten behoeve van het intrekken van het 

Nederlanderschap. 


