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Geachte bestuurders,
U hebt op 10 oktober 2019 per mail uw onderzoek onder Nederlanders in het
buitenland aangeboden aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In uw mail
merkt u op dat de respondenten merendeels voorstander zijn van meervoudig
nationaliteitsbezit en dat het nog steeds voorkomt dat mensen onvoldoende
geïnformeerd zijn over het risico dat zij het Nederlanderschap kunnen verliezen.
Allereerst bied ik u mijn verontschuldiging aan voor mijn vertraagde reactie. Ook
bedank ik u graag voor het sturen van het gehouden onderzoek, waarvan ik kennis
heb genomen.
Het is u wellicht bekend dat in 2017 een intensieve voorlichtingscampagne is
gehouden voor Nederlanders in het buitenland over het onder omstandigheden
automatisch verlies van de Nederlandse nationaliteit. Een relatief korte en intensieve
campagne was op dit punt zeker nuttig. Tijdens de voorbereiding ervan werd echter
al duidelijk dat nimmer lle in het buitenland verblijvende Nederlanders zouden
worden geïnformeerd. De ervaring leert namelijk dat mensen slechts op informatie
letten of deze opzoeken als (zij denken dat) dat op dat moment voor hen van
belang is.
Het is daarom belangrijk dat in het buitenland wonende Nederlanders weten dat zij
informatie over de Nederlandse nationaliteit en andere juridische onderwerpen
kunnen vinden op de algemene website van de rijksoverheid. Ook is belangrijk dat
zij weten dat het goed is om regelmatig en zeker bij wijzigende omstandigheden
(meerderjarigheid; huwelijk; gezinsuitbreiding etc.) de website op te zoeken.
De Nederlandse rijksoverheid publiceert haar informatie op de website
www.riiksoverheid.nl. Daar is het thema Nederlandse nationaliteit beschikbaar, in
het Nederlands. Engelstalige informatie is te vinden op www.ciovernment.nl. De
website geeft op hoofdlijnen informatie over Nederlander worden, dubbele
nationaliteit, Nederlandse nationaliteit verliezen en staatloosheid. Voor meer
diepgaande informatie zijn informatiebladen beschikbaar via de website. De
Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft informatie over de nationaliteit staan op de
website www.ind.nl. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de website
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www.nederlandwereldwijd.nl ontwikkeld, speciaal voor Nederlanders die wonen,
werken en reizen in het buitenland. Ook daar is informatie te vinden over de
Necieriandse natior!aliteit.
Afsluitend merk ik op dat het ook belangrijk is als de in het buitenland woonachtige
Nederlander in contact blijft met de Nederlandse overheid. Mogelijkheden daartoe
zijn bijvoorbeeld het niet een actueel adres ingeschreven staan in de Registratie
Niet-ingezetenen en het altijd in het bezit zijn van een geldig Nederlands
reisdocument.
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