Minderjarigen en verlies
Nederlandse nationaliteit
Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen de Nederlandse nationaliteit kwijtraken. Bijvoorbeeld als de
vader of moeder het Nederlanderschap verliest. Het kind verliest dan de Nederlandse nationaliteit
omdat zijn1 ouder de Nederlandse nationaliteit verliest. Het kind behoudt wel het Nederlanderschap
als er nóg een andere ouder met de Nederlandse nationaliteit overblijft.
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Een minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit als:
1. hij afstand doet van het Nederlanderschap. Voorwaarde
hierbij is dat hij de nationaliteit van zijn ouder heeft;
2. een Nederlandse ouder vrijwillig een andere nationaliteit
aanneemt, terwijl de minderjarige deze nationaliteit al heeft,
naast zijn Nederlandse nationaliteit. Of als de minderjarige
samen met de Nederlandse ouder van nationaliteit verandert;
3. hij zelfstandig dezelfde nationaliteit krijgt als een ouder;
4. hij de Oostenrijkse nationaliteit aanneemt;
5. een ouder voor zichzelf afstand doet van het
Nederlanderschap;
6. een ouder automatisch het Nederlanderschap verliest.
Dit omdat de ouder tien jaar buiten het Koninkrijk der
Nederlanden en de Europese Unie heeft gewoond;
7. van een ouder het besluit tot naturalisatie tot Nederlander is
ingetrokken. De ouder had namelijk na zijn naturalisatie tot
Nederlander geen afstand gedaan van zijn oorspronkelijke
nationaliteit;
8. het ouderschap van een niet-Nederlander door de rechter is
vastgesteld. Of als een niet-Nederlander het kind heeft
erkend, gewettigd of geadopteerd. Voorwaarde hierbij is dat
de minderjarige daardoor een andere nationaliteit krijgt, of
deze andere nationaliteit al had;
9. het besluit tot medenaturalisatie tot Nederlander tegelijkertijd wordt ingetrokken met het naturalisatiebesluit van een
ouder. Dit omdat er gefraudeerd was in de
naturalisatieprocedure;
10. het juridisch ouderschap, waaraan het minderjarige kind het
Nederlanderschap ontleent, wegvalt. Bijvoorbeeld als de
ouder het ouderschap ontkent, of de adoptie of de erkenning intrekt;

Vooraf
De Nederlandse nationaliteitswet maakt onderscheid tussen
meerderjarigen en minderjarigen. 1
Een minderjarige is jonger dan 18 jaar, voor die leeftijd niet
getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan.
In dit informatieblad leest u in hoofdstuk 1 in welke situaties een
minderjarige de Nederlandse nationaliteit kan kwijtraken. Leest u
vooral ook de uitzonderingen hierop, beschreven in hoofdstuk 2.
De basis van deze tekst is de Rijkswet op het Nederlanderschap,
hoofdstuk 5, Verlies van het Nederlanderschap.
In de tekst staat steeds ‘ouder’. Het gaat dan altijd om een
juridische ouder. U kunt hiervoor ook lezen ‘adoptieouder’ of
‘de persoon die mede het gezamenlijk gezag uitoefent en aan
wie de minderjarige het Nederlanderschap ontleent’. Voor de
Rijkswet zijn deze personen gelijk.
1

In de tekst staat ‘hij’ of ‘zijn’. Hiervoor kunt u ook ‘zij’ of ‘haar’ lezen.
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11. tijdens zijn 16e of 17e jaar de Nederlandse overheid zijn
Nederlanderschap intrekt. Dit omdat hij vrijwillig in dienst is
gegaan in de krijgsdienst van een ander land. Terwijl dat land op
dat moment vecht tegen Nederland of tegen een van de
Nederlandse bondgenoten;
12. tijdens zijn 16e of 17e jaar de Nederlandse overheid zijn
Nederlanderschap intrekt. Dit omdat hij zich aansloot bij een
organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.
De overheid wees deze organisaties aan.

2. Uitzonderingen: een minderjarige verliest
toch niet de Nederlandse nationaliteit
Er zijn een aantal uitzonderingen op de situaties hierboven
beschreven. Dan verliest de minderjarige toch niet de Nederlandse
nationaliteit.
In situatie 4, als de minderjarige de Oostenrijkse nationaliteit zelf
aanneemt, verliest het kind altijd de Nederlandse nationaliteit.
Een minderjarige verliest niet de Nederlandse nationaliteit als hij:
a. een vader of een moeder heeft die Nederlander is, en dat zolang
deze vader of moeder Nederlander is (dus het Nederlanderschap
niet heeft verloren). Het kan hierbij gaan om de Nederlandse vader
of moeder, die zelf een andere nationaliteit aanneemt en daarbij
Nederlander blijft. Ook kan het gaan om een overleden vader of
moeder, die Nederlander was op het moment van overlijden.
Uitzonderingen hierop zijn nummers 9, 11 en 12: dan verliest het
kind wel de Nederlandse nationaliteit; of
b. staatloos zou worden. Uitzondering hierop is nummer 9, dan
verliest het kind wel de Nederlandse nationaliteit; of
c. een ‘derde generatie Nederlander’2 is. Uitzonderingen hierop zijn
nummers 1, 11 en 12: dan verliest het kind wel de Nederlandse
nationaliteit; of
d. zelfstandig dezelfde nationaliteit krijgt als een ouder (nummer 3)
én zijn tweede ouder is op dat moment Nederlander. Het is in dit
geval niet relevant als deze tweede ouder het Nederlanderschap
later verliest; of

2

In het nationaliteitsrecht is een ‘derde generatie Nederlander’ geboren
(na 1 april 2003) uit een in Nederland wonende moeder of vader, die zelf
geboren is uit een in Nederland wonende moeder of vader.
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e. geboren is in het land waarvan hij de nationaliteit krijgt en daar
zijn hoofdverblijf heeft als hij de vreemde nationaliteit krijgt.
Uitzonderingen hierop zijn nummers 1, 11 en 12: dan verliest het
kind wel de Nederlandse nationaliteit; of
f. een onafgebroken periode van vijf jaar of langer woont of woonde
(hoofdverblijf heeft) in het land waarvan hij de nationaliteit krijgt.
Uitzonderingen hierop zijn nummers 1, 11 en 12: dan verliest het
kind wel de Nederlandse nationaliteit.

3. Meer informatie
In het informatieblad ‘Kan ik mijn Nederlandse nationaliteit
automatisch verliezen? En hoe voorkom ik dat?’ vindt u meer
informatie over verliesgronden voor meerderjarigen. Dit informatieblad vindt u op de internetsite www.rijksoverheid.nl
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/
documenten/brochures/2017/01/03/nederlandse-nationaliteit-verliezen).
www.rijksoverheid.nl
Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u informatie over veel
onderwerpen van de Rijksoverheid. Als u het antwoord op uw vraag
niet kunt vinden op deze website, kunt u uw vraag telefonisch of per
e-mail stellen aan Informatie Rijksoverheid. Het telefoonnummer is:
1400 (lokaal tarief ) en bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00
uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via het contactformulier
op de website.
Op de website van de rijksoverheid vindt u ook informatie
over (opnieuw) Nederlander worden. Zie daarvoor de link
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nederlandse-nationaliteit/inhoud/
nederlander-worden.
Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
Ook op de website van de IND, www.ind.nl, vindt u informatie
over het Nederlanderschap en de Nederlandse nationaliteit.
Juridisch Loket
Bij het Juridisch Loket kunt u terecht voor juridische informatie
of advies. Wilt u weten of er een juridisch loket bij u in de buurt is?
Bel dan 0900-8020 (€ 0,25 per minuut), of kijk op de website
www.juridischloket.nl
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