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Inleiding
Emigratie
Tussen 1946 en 1969 emigreren ongeveer een half miljoen Nederlanders. Het merendeel naar
landen als Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Na de Tweede Wereldoorlog heerst er
armoede, angst voor een derde wereldoorlog en woningnood. De Nederlandse overheid stimuleert
daarom actief het vertrek van vele Nederlanders. Koningin Juliana vindt dat “de snelle
bevolkingsgroei en de beperkte oppervlakte aan beschikbare grond een krachtdadige bevordering
van de emigratie vereisen”.
De kinderen van deze emigranten worden Nederlands opgevoed, er ontstaan Nederlandse clubs,
krantjes en eigen kerken worden gesticht.
Ongeveer een derde van deze golf emigranten keert later terug. Degenen die niet terugkeren
hebben vaak nog familie in Nederland wonen en blijven o.a. ook hierdoor een sterke band met
Nederland houden.
Deze stroom Nederlandse emigranten bleven vaak op de eerste plaats Nederlander en gaven
de taal en cultuur trots door aan de volgende generatie(s).
Vandaag de dag verlaten nog ieder jaar veel Nederlanders ons land. De tijden zijn veranderd, men
emigreert makkelijker dan 50 of 75 jaar geleden. Soms zelfs meerdere keren en naar verschillende
landen, om uiteenlopende redenen. Maar ook deze emigranten houden de Nederlandse cultuur en
tradities hoog in het vaandel. Een exact aantal is niet bekend maar zeker is dat meer dan een miljoen
Nederlanders in het buitenland wonen.
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Het onderzoek
Het doel van dit onderzoek van Stichting GOED is kennis te vergaren en data verzamelen met
betrekking tot de nationaliteitswetgeving. Tegelijkertijd geven we Nederlanders in het buitenland
een stem door deelname hieraan. Stichting GOED wil inzicht krijgen in de meningen, opvattingen,
ervaringen en gedragingen van Nederlanders in het buitenland
•
•
•
•
•
•

Onderzoeken of het hebben van een andere nationaliteit wel of niet belangrijk is voor de
velen Nederlandse staatsburgers over de grens;
De meningen peilen over de plannen van de overheid om de Nederlandse nationaliteit voor
volgende generaties te beperken (modernisering van de nationaliteitswet);
Analyseren of betrokken Nederlanders in het buitenland hun nationaliteit bewust of
onbewust verliezen;
Constateren of de overheid naar aanleiding van advies van de Ombudsman daadwerkelijk
verbeteringen heeft ingevoerd;
Onderzoeken hoe de huidige nationaliteitswet het individu en de familie (in of buiten
Nederland) beïnvloedt;
Onderzoeken of Nederlanders met een dubbele nationaliteit praktische conflicten van
rechten en plichten ervaren.

De opzet van het onderzoek
Het onderzoek is online uitgevoerd en wereldwijd verspreid en heeft per 04/10/2019 meer dan
5.275 respondenten. In eerste instantie is gevraagd naar de persoonlijke situatie van de respondent;
bezitten zij nog wel of niet het Nederlanderschap, wat is hun leeftijd, zijn het eerste, tweede of
derde generatie emigranten. Dit om een beter beeld te kunnen vormen van de respondent.
Vervolgens is gevraagd wat hun mening is over de verschillende aspecten van de huidige en
toekomstige nationaliteitswetgeving.
Het onderzoek bestaat uit multiple choice vragen, ja/nee-vragen en cijfer beoordelingsvragen. Bij
sommige vragen heeft men meer dan 1 optie kunnen kiezen, het totale percentage is hierdoor hoger
dan 100%.
Ook is er bij een aantal vragen de mogelijkheid een open antwoord te geven, een selectie uit deze
antwoorden worden in dit rapport in de grijze blokken weergegeven.
Het onderzoek is zowel in het Nederlands als in het Engels (500+ respondenten) uitgevoerd, om
vooral ook de Nederlanders, die de niet meer heel goed de taal beheersen, aan het woord te laten.

Open brief aan Staatssecretaris Harbers
Voorafgaand aan dit onderzoek heeft partnerorganisatie NIHB – Nederlanders in het buitenland
online community, na de ontvangst van honderden e-mails inzake de dubbele nationaliteit, in
oktober 2018, een open brief verzonden aan Staatssecretaris Harbers.
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Hieronder een gedeelte uit deze brief met de reactie van directeur-generaal Migratiebeleid
Riezebos.
Aanleiding van dit schrijven is de ‘Modernisering van het nationaliteitsrecht’, zoals bestaande uit 2
onderdelen.
1. De verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende
eerste generatie emigranten en immigranten.
2. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot
het behoud van niet meer dan één nationaliteit.
We dringen er sterk op aan dat deze modernisering ook vanuit de positie van Nederlanders in het
buitenland wordt bekeken. De weerstandproblematiek in Nederland rondom dubbele nationaliteit
staat geheel los van Nederlandse expats en emigranten, die om verschillende en vaak noodzakelijke
redenen een andere nationaliteit willen of moeten aannemen. Daarnaast kun je het verplichte
keuzemoment voor de eerstvolgende generatie toch niet onder de noemer ‘modernisering’ plaatsen,
het is eerder ‘demonisering’. Een verplichte keuze tussen de nationaliteit van je vader of je moeder of
het land waar je geboren bent en/of opgroeit is, zoals in de Griekse tragedie Iphigeneia in Aulis, een
onmogelijke keuze.
Noodgedwongen het Nederlanderschap verliezen door het aannemen van een tweede nationaliteit is
volstrekt ongewenst, eenzijdig en kan van overheidswege alleen maar bezien worden vanuit een
totaal andere optiek, dan die op NIHB-ers van toepassing is.

Reactie Riezebos;
Het vernieuwde nationaliteitsrecht maakt het voor de eerste generatie emigranten straks mogelijk
om altijd na het verkrijgen van een andere nationaliteit het Nederlanderschap te behouden.
Wel moet ik hieraan toevoegen dat dit alleen van toepassing zal zijn op Nederlanders, die na de
inwerkingtreding van de gewijzigde Rijkswet op het Nederlanderschap zullen emigreren.

Omdat niet goed valt in te zien waarom de redengeving voor deze verruiming wel zou gelden voor
een Nederlander die zich elders in de wereld vestigt en niet voor een persoon die zich vanuit het
buitenland in het Koninkrijk vestigt, zal het vernieuwde nationaliteitsrecht spiegelbeeldig voor de
eerste generatie immigranten voorzien in het toestaan van behoud van de vreemde nationaliteit
na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.
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Het spijt mij te moeten lezen dat u het vervolgens niet eens bent met het voor het vernieuwde
nationaliteitsrecht gekozen tweede uitgangspunt dat er voor een volgende generatie bi- of
polypatride Nederlanders, dat wil zeggen degenen die

niet zelf zijn geëmigreerd of geïmmigreerd, een verplicht keuzemoment komt dat ertoe leidt dat
alleen het Nederlanderschap dan wel een of meer andere nationaliteiten behouden blijft.

De keuze voor het op deze wijze beperken bij volgende generaties van een voortdurend en
uitbreidend bezit van meervoudige nationaliteit ligt in de overweging dat meervoudige nationaliteit
ertoe leidt dat meer dan één rechtstelsel van toepassing is op de betrokken persoon, waardoor als
gevolg van niet met het Nederlandse recht congruerende uitgangspunten van andere rechtsstelsel er
conflictueuze rechtssituaties kunnen ontstaan. Rechten en plichten kunnen als gevolg van
meervoudig nationaliteitsbezit tegenstrijdig geregeld zijn. Een status die generaties lang bestaat uit
meer dan één nationaliteit leidt tot onhelderheid in rechten en plichten en is daarom
minder gewenst.

De hoofdregel van het nieuwe stelsel wordt aldus dat Nederlanders in de toekomst naast hun
Nederlanderschap geen andere nationaliteit of nationaliteiten (meer) hebben, tenzij het betreft een
persoon die eerste generatie emigrant of immigrant is.

“Naar mijn mening neemt de overheid de probleemgevallen- misbruik gevallen teveel als
uitgangspunt en is er te weinig ruimte voor goedwillende burgers die om oprechte redenen
internationaal leven en werken en voor wie het praktisch en goed is om naast de Nederlandse
nationaliteit een andere nationaliteit te hebben of ook omgekeerd. Dit is ook gerelateerd aan het feit
dat het voor mensen die zelf niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel familie in Nederland
hebben, eigenlijk onmogelijk is om voor langer dan 3 maanden in Nederland te verblijven.”

“Ik ben blij dat de regering de regels voor 1e generatie emigranten wil verruimen. Echter, de 2e
generatie voelt zich vaak nog meer betrokken bij Nederland dan de 1e generatie. Deze generatie
heeft overigens ook vaak geen keuze in de woonplaats en zou desalniettemin hun Nederlanderschap
worden ontnomen. In veel gevallen gaat het hier om mensen die als ambassadeur van Nederland
optreden en die grote toegevoegde waarde kunnen leveren aan de status, kennis en economie van
Nederland, zowel wonend in het buitenland als wanneer zij zouden besluiten terug te keren. Het is
zowel voor deze generatie emigranten en de in Nederland wonende familie ook bijzonder schrijnend
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dat de familiebanden onder druk kunnen komen te staan vanwege het feit dat deze emigranten hun
Nederlanderschap kunnen verliezen en daardoor beperkt worden in hun rechten om terug te keren
naar Nederland. Voordelen van deze beperking zijn er nauwelijks, anders dan het voldoen aan
populistische stemmingmakerij.”

"Ik vind het heel belangrijk dat mijn kinderen Nederlands blijven en later in Nederland kunnen
leven. "
"Eens Nederlander, altijd Nederlander. Door deze beperkingen is het alsof ze je identiteit af
willen nemen. Schandalig en heel teleurstellend. Ik wil niet dat mijn kinderen moeten kiezen, ik
snap niet waarom, zij voelen zich ook Nederlands.
"Kinderen moeten ten alle tijden de nationaliteit van beide ouders kunnen krijgen"
"Als ik het goed begrijp, zou bij de voorgestelde verandering mijn man, oudste dochter en ik wel
dubbele nationaliteit kunnen hebben, maar mijn jongste dochter van 4 niet, omdat zij niet in NL
geboren is? Ik vind het maar verwarrend."
"Het is mij niet duidelijk waarom Nederland zo moeilijk doet"

De Nederlandse nationaliteit
Modernisering van de nationaliteitswetgeving
Modernisering kun je uitleggen als vooruitgang en vernieuwing. Maar wat precies modernisering is,
kunnen de meningen over verschillen. De term modernisering van de nationaliteitswet zoals de
regering deze gebruikt, kan door sommigen als onjuist bevonden worden.

Mark Harbers informeert de Tweede Kamer in September 2018 het volgende;
De modernisering bestaat uit twee onderdelen. Het gaat om een verruiming van de mogelijkheid van
het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en
immigranten. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat
daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.
De uitwerking van de twee onderdelen noopt tot een omvangrijk wetstraject. Zo zijn aanpassingen
noodzakelijk in de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Vreemdelingenwet 2000, en de
onderliggende regelgeving. Een wetsvoorstel daartoe is al enige tijd in voorbereiding. Daarbij wordt
betrokken dat de uitwerking van het Regeerakkoord naar verwachting aanzienlijke gevolgen heeft
voor de huidige uitvoeringspraktijk, bijvoorbeeld ten aanzien van de precieze inrichting van het
keuzemoment en de handhaving daarvan. Bijzondere aandacht vraagt de overgangsregeling van het
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huidige stelsel naar het nieuw vormgegeven nationaliteitsrecht. Die gevolgen worden op dit moment
in kaart gebracht. Daarbij wordt ook gekeken naar andere landen die een met het keuzemoment
vergelijkbare regeling hebben geïntroduceerd.
De modernisering van het nationaliteitsrecht moet vanzelfsprekend in overeenstemming zijn met het
Unierecht. Zoals in de eerder aan uw Kamer verstuurde beantwoording is vermeld, wordt bij de
voorbereiding van het wetsvoorstel daarom onder meer de verwachte beslissing van het Hof van
Justitie in de zaak Tjebbes (C-221/17) betrokken. In die zaak staat de vraag centraal onder welke
omstandigheden het Unieburgerschap verloren kan gaan. Het arrest in die zaak wordt voor het eind
van dit jaar verwacht en zal naar verwachting gevolgen hebben voor de inhoud van het wetsvoorstel.
De uiteindelijke uitspraak in de zaak Tjebbes kwam in grote lijnen neer op;
Het verlies van het unieburgerschap kan niet rechtmatig zijn zonder de mogelijkheid van een
individuele evenredigheidstoets. Een kritische uitspraak derhalve op het verlies van het
Nederlanderschap.

De huidige nationaliteitswet
Dat men over de jaren inzag dat de nationaliteitswetgeving ouderwets en hard was en aangepast
moest worden aan moderne realiteiten is natuurlijk uiterst correct en aan te prijzen. Daardoor is de
huidige wet echter ook vele malen gecompliceerder geworden. Dit blijkt wel uit de uitbreiding met
de verschillende en vele voorwaarden en uitzonderingen.
De nationaliteitswetgeving in:
1892 had 16 Artikelen met 28 paragrafen
2019 heeft 36 artikelen met 209 paragrafen
Menig Nederlander denkt nog steeds dat het geen probleem is om een andere nationaliteit naast de
Nederlandse te hebben. Men heeft vaak geen kennis van de wetgeving hieromtrent. Men hoort van
anderen dat deze een andere nationaliteit hebben aangenomen naast hun Nederlandse en
concluderen dat zij hierop niet zullen worden gediscrimineerd. Echter zijn er maar een paar
uitzonderingen waardoor het ‘ook’ hebben van een andere nationaliteit toegestaan wordt. Geen
kennis van de wetgeving hebben is helaas geen excuus en zo zijn er honderden, zo niet duizenden,
Nederlanders die hun nationaliteit ongemerkt en automatisch verloren hebben. Zij komen hier vaak
pas achter bij het aanvragen van een nieuw paspoort. Dit was vooral het geval na de wetswijzigingen
in 2003. De wetgever stond wel toe dat men tot 2013 gemakkelijk via optie vanuit het buitenland de
nationaliteit terug kon krijgen. Echter is dat nu voor de meesten nog enkel mogelijk door weer in
Nederland te gaan wonen en daarvoor heeft de oud-Nederlander dan weer een verblijfsvergunning
voor nodig. Ook hier is weer een uitzondering op, binnen een jaar voor vrouwen die door huwelijk
voor 1985 hun nationaliteit zijn verloren en waarvan het huwelijk (door scheiding of overlijden) is
ontbonden. Een van de uitzonderingen waar een specifieke dame een specifieke ambassade om hulp
verzocht en werd weggestuurd verklarende dat ze geen Nederlander meer was en dat men haar niet
kon helpen. Een triest voorbeeld van een hulpbehoevende oud-Nederlandse die onjuist werd
geadviseerd en waarvoor het nu te laat is.
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Het gedrocht
Een hoogleraar die pleitte voor toelating van een andere nationaliteit beschreef eens de huidige
nationaliteitswetgeving als een “gedrocht”. Hoe kan het zijn dat bij 80% van de naturalisaties in
Nederland de vreemdeling zijn oorspronkelijke nationaliteit kan behouden terwijl Nederlanders in
den vreemde bij het aannemen van een andere nationaliteit automatisch hun Nederlandse
nationaliteit verliezen? Als een Turk in Nederland Nederlander wil worden, mag hij zijn Turkse
nationaliteit behouden. Maar als een Nederlander in Turkije Turk wil worden, moet hij van de
Nederlandse overheid zijn Nederlandse pas opgeven. In de realiteit is het niet zo zwart/wit maar dit
is hoe men de wetgeving in Nederland ziet.
Dat de huidige wetgeving een “gedrocht” is wordt duidelijk als je ziet dat de slotbepalingen niet
meer aan het einde staan. De hele wet zit vol met specifieke voorwaarden met uitzonderingen en
uitzonderingen op uitzonderingen. We zouden meer verwachten van de juristen die hieraan hebben
gewerkt en dit geeft dan ook veel klachten.

De Nationale Ombudsman
Naar aanleiding van klachten omtrent nationaliteitswetgeving en het onbewust automatisch verlies
van het Nederlanderschap is de Nationale Ombudsman in 2015 een onderzoek gestart. Ondanks dat
er weinig bekendheid over dit onderzoek bestond, ontving het meer dan 500 klachten. Men sloot
hierop de reactieformulieren en dit resulteerde in 2016 in een rapport met onder meer de volgende
conclusies:
“De burger is de dupe van gebrekkige informatieverstrekking.”
Ondanks dat de informatievoorziening tegen 2017 verbeterd is, laat het nog steeds te wensen
over.
“De Nationale ombudsman concludeert dat de nationaliteitswetgeving, gezien vanuit het perspectief
van de burger, door alle wijzigingen en overgangsbepalingen (te) complex is geworden. De burger
wordt door de overheid geacht de wet te kennen. Maar uit het onderzoek blijkt dat de overheid
diezelfde wet in sommige gevallen ook niet kent of verkeerd toepast. Hoe kan dit dan vanuit het
perspectief van de burger van hem verwacht worden? Hiermee komt ook de vraag in beeld of de
wetgeving wel behoorlijk is vanuit het oogpunt van rechtszekerheid.”
Helaas is dit in 2019 nog steeds hetzelfde.
“Onbewust verlies is ongewenst en niet proportioneel. Verlies van het Nederlanderschap is
te belangrijk om onbewust te mogen plaatsvinden.
Principieel zou kunnen worden bezien of de Nederlandse nationaliteitswetgeving, met name artikel
15 lid 1 onder c RWN, wel in lijn is met het Europese Nationaliteitsverdrag. Het Europees
Nationaliteitsverdrag gaat immers uit van beperking van de gevallen waarin iemand
het Nederlanderschap verliest en de gedachte dat dit verlies alleen onder bepaalde omstandigheden
gerechtvaardigd is. Artikel 15 lid 1 onder c RWN zet de deur voor onbewust en ongewild verlies van
Nederlanderschap echter wagenwijd open. Ook mensen die nog veel banden met Nederland hebben
verliezen zo het Nederlanderschap, alleen omdat ze niet tijdig hun paspoort hebben vernieuwd dan
wel een verklaring omtrent het Nederlanderschap hebben aangevraagd.
De ombudsman vraagt zich af of dit behoorlijke wetgeving is, vanuit het perspectief van
het proportionaliteitsbeginsel.”
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Op 12 Maart 2019 deed het Europese Hof van Justitie een uitspraak in de zaak Tjebbes, het
zogenaamde “Tjebbes arrest”. Het Hof kwam op dit punt min of meer tot dezelfde conclusie als de
Ombudsman in 2016.
Europese Hof van Justitie
“Het verlies van rechtswege van de nationaliteit van een lidstaat is echter onverenigbaar met het
evenredigheidsbeginsel indien de relevante nationale voorschriften het op geen enkel ogenblik
mogelijk maken dat de gevolgen die dat verlies voor de betrokken personen heeft uit het oogpunt
van het Unierecht, van geval tot geval worden getoetst. Volgens het Hof moeten de bevoegde
nationale autoriteiten en rechterlijke instanties namelijk incidenteel kunnen onderzoeken wat de
gevolgen van dat nationaliteitsverlies zijn, en moeten zij in voorkomend geval ervoor kunnen zorgen
dat de betrokkene met terugwerkende kracht de nationaliteit herkrijgt wanneer hij een aanvraag
indient voor een reisdocument of enig ander document waaruit zijn nationaliteit blijkt. Het Hof voegt
daaraan toe dat bij die evenredigheidstoetsing met name de bevoegde nationale autoriteiten en
eventueel de nationale rechterlijke instanties moeten nagaan of het nationaliteitsverlies verenigbaar
is met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het bijzonder met het recht op
eerbiediging van het familie- en gezinsleven in samenhang met de verplichting om het belang van het
kind in acht te nemen.”
Dit opent de deur om naar een Nederlandse rechter te stappen. Echter zullen er velen zijn die zich
dat niet kunnen veroorloven. En rechtsbijstand vanuit het buitenland is erg afgeschermd zo niet
onmogelijk. Daarbij is het aan de overheid om te zorgen dat ze voldoen aan de “voorwaarde dat de
bevoegde administratieve autoriteiten en rechterlijke instanties aldus van geval tot geval de situatie
van de betrokkene kunnen onderzoeken in het licht van de relevante omstandigheden.”
Dit kan enkel door de huidige wet anders uit te voeren en omdat de huidige wetgeving geen
rechterlijke beslissing toestaat zal de wet enkel op dit punt al moeten worden aangepast. Dus met
deze uitspraak naar de rechter stappen zal niet meteen betekenen dat men in eerste instantie de
nationaliteit terugkrijgt.
Uiteindelijk zullen we hierdoor waarschijnlijk dan ook vanuit de overheid een wetswijzigingvoorstel
zien. Maar daarbij kan men ook (proberen) de wet (elders) te verscherpen en/of zoals gebruikelijk
nog gecompliceerder maken waardoor er nog meer misverstanden ontstaan. Met als gevolg nog
meer schrijnende gevallen zoals we die nog steeds dagelijks horen.

Note*: Bovenstaand hoofdstuk ‘De huidige nationaliteitswet’, is overgenomen uit een
schrijven van Kris von Habsburg.

Dat er na 125 jaar nauwelijks verandering in de nationaliteitswet is te bespeuren, behalve
uitzondering op uitzonderingen, zou toch hoop moeten geven dat de wet nu aan de moderne tijd
wordt aangepast en dat er geluisterd wordt naar de grootste doelgroep.
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Bevindingen onderzoek
Wie hebben het onderzoek ingevuld?
In totaal hebben respondenten uit meer dan 100 landen meegedaan, we hebben de top 15
hieronder weergegeven.
1.
2.
3.
4.
5.

VS
Australië
Verenigd Koninkrijk
Spanje
Canada

6. Nieuw-Zeeland
7. Duitsland
8. Frankrijk
9. Italië
10. Zwitserland

11. Denemarken
12. Zweden
13. Thailand
14. Griekenland
15. Zuid-Afrika

Het overgrote deel van de respondenten is eerste generatie emigrant, tussen de 40-65 jaar of ouder,
waarvan beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben.
Ongeveer een derde denkt op een gegeven moment terug te willen keren naar Nederland. Voor de
respondenten van de landen buiten Europa is dit veel lager.

Reden van vertrek
Het onderzoek vroeg wat de motivatie en reden was voor vertrek uit Nederland. Men had 11 keuzes;
Werk, Inkomen, Gezondheid, Capaciteiten, Liefde, Vrijheid, Betere Kansen, Weerzin, Avontuur, Niet
van Toepassing en Anders. De meest gekozen redenen zijn hieronder te zien.
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Ik woon nu 11 jaar in het buitenland. Uiteindelijk ben ik voor de liefde gebleven. Maar dat betekent
niet dat ik in de toekomst niet zou willen terugkeren. Ook is het belangrijk dat mijn kind weet van
welke afkomst zij is en ook haar Nederlandse nationaliteit zou kunnen krijgen zowel haar Canadese
behouden. Ondanks ik hier al lang woon, voel ik me nog steeds Nederlander en dat wil ik graag zo
houden. Ik zou hier graag willen kunnen stemmen, en bepaald soort werk kunnen doen, maar kan
dat niet omdat ik geen Canadese nationaliteit heb. Ik zou de Nederlandse op moeten geven, en dat is
voor mij geen optie.

Nederlanderschap

Ongeveer 7.7% van de respondenten heeft hun Nederlandse nationaliteit moeten opgeven en 5%
heeft het onbewust verloren. Als dit onderzoek representatief is voor de geschatte 1 miljoen-plus
Nederlanders die over de landsgrenzen wonen, dan hebben naar schatting 50.000 Nederlanders
onbewust hun nationaliteit verloren.

Ik ben nu in Nederland op vakantie (ik woon in USA) en had de juiste informatie over mijn paspoort
dus niet mee. Ik had in 2008 een afspraak om mijn paspoort te vervangen en heb die af moeten
zeggen ivm mijn ex die een hartaanval had. Vervolgens vergeten afspraak te maken tot ik weer naar
Nederland wilde (op vakantie). Ik ben boos en verdrietig over hoeveel tijd en geld het mij heeft gekost
om nog steeds vast te zitten aan alleen maar een Amerikaans paspoort. Als ik wist dat ik moest
kiezen tussen beide had ik absoluut voor het Nederlands paspoort gekozen. Mochten mijn ouders
ouder en ongezonder worden zou ik de vrijheid willen hebben om gewoon naar Nederland te komen
en blijven- of dat nou tijdelijk of voorgoed is!
“Puur economische reden ben ik Amerikaanse geworden vanwege het werk van mijn echtgenoot. Zo
trots als Amerikanen zijn op hun land ben ik ook op mijn achtergrond, vaderland, geboortestad etc. Ik
wist niet van tevoren dat ik mijn Nederlanderschap zou verliezen. Had verschillende familie en
kennissen die dubbele nationaliteit hadden. Het was dan ook een grote teleurstelling voor me. Ik had
ook niet het besef dat die wetten veranderden. Leerde verleden week dat had ik het voor 2013
aangevraagd of in 2013 dat die mogelijkheid er toen was. Ironische is dat ik toen een paar maanden
in Nederland was om zaken af te handelen ivm het overlijden van mijn moeder. Had ik het maar
geweten!”
Ik vind de informatievoorziening volledig ontoereikend aangaande deze onderwerpen. Op de
websites van elke Nederlandse Ambassades zou deze informatie duidelijk toegankelijk moeten zijn.
En ook de ambassademedewerkers zouden meer op de hoogte moeten zijn van deze zaken en niet
stug verwijzen naar Nederland. Ook moeten Nederlandse burgers in het buitenland rechtstreeks
benaderd worden als het gaat om zulke ingrijpende zaken die hun hele leven overhoop kunnen
gooien!
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“Ik overweeg de NZ-nationaliteit aan te nemen, maar ik weet dat dit betekent dat ik mijn
Nederlandse verlies. Ik ben opgegroeid in Nederland, ik wil die nationaliteit altijd behouden, waarom
zou ik mijn Nederlandse nationaliteit moeten verliezen alleen omdat ik een andere krijg. Het voelt
alsof ik gedwongen word mijn erfgoed af te staan, als gevolg van de wetgeving van de overheid.”

"This legislation has taken years and still does not address the issue. If the underlying (unspoken)
reason behind the restrictive policies is to ensure better integration of IMMIGRANTS (which I do not
believe forcing choosing one nationality does) then this can be separated from the issue of those
having Dutch Nationality from birth being able to have multiple nationalities. If anything, having
some Dutch nationals around the world potentially returning is should be seen as a potential asset.
Alienating them is short-sighted."

"My son lost his Dutch nationality due to not having been informed that not renewing his passport in
time would cause him to lose his Dutch nationality. He has always wanted to have the opportunity to
live in the Netherlands (we own a house there), but now he cannot do so. How can a country make
you lose your nationality for not having a valid passport; you’re a Dutch national with or without a
valid passport...."

Als men buiten de EU woont en naast de Nederlandse een andere nationaliteit heeft, verliest men
het Nederlanderschap wanneer men zelfs maar 1 dag te laat is met het vernieuwen van het
paspoort. Het in het bezit zijn van een geldig paspoort zou niet een voorwaarde voor het behoud van
het Nederlanderschap mogen zijn, vindt 65.2% van de respondenten.
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"Ik werd gedwongen Nederland te verlaten omdat mijn partner niet in Nederland mocht wonen van
de Nederlandse overheid (ivm de duur van mijn arbeidsovereenkomst). Ik had dus de keuze om in
Nederland te blijven zonder mijn partner of te emigreren zodat ik samen met mijn partner in
hetzelfde land kon wonen. We wonen nu in een land waar zo wel ik als mijn partner mogen wonen.
Maar om mijn beroep uit te oefenen in het land waar ik nu woon moet ik naturaliseren. De NL
overheid maakt het me dermate moeilijk om dat te doen zonder mijn Nederlandse nationaliteit te
verliezen. Om mijn Nederlanderschap te behouden eist de Nederlandse overheid van mij dat ik trouw
met iemand van mijn woonland (dus niet mijn partner), wat weer allemaal ongewenste juridische
gevolgen zou hebben voor de kinderen die ik met mijn partner krijg en heb gekregen. Daarnaast vind
ik het persoonlijk ongepast dat de Nederlandse overheid zich denkt te mogen bemoeien met mijn
keuze om wel of niet te trouwen en met wie, en om daar gevolgen aan te verbinden voor mijn
nationaliteit en die van mijn kinderen. Ik ben een hoogopgeleide hardwerkende Nederlandse vrouw
die tegen haar zin heeft moeten emigreren om te kunnen samenwonen met mijn levenspartner.
Noodgedwongen hebben wij ons leven in het buitenland opgezet en nu wil de Nederlandse overheid
mij ook nog eens mijn Nederlanderschap afpakken. Het voelt als een trap na voor iemand die
überhaupt Nederland niet wilde verlaten. "
"I was under debt-counselling and had no money to spare to pay for my passport and the moment I
had the money I was told I was one month to late and therefore lost my dutch passport. I am born
from a Dutch Mother and born in 1955, according to what I have read I'm entitled to have a Dutch
passport. I'm married to a Dutch Man, my children were both born in Hoorn, Holland. My children
have a Dutch passport, Yet I'm denied to have it. I lived in Holland for 30 years. My Ancestors are
from Holland."
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"I was able to acquire my Dutch Nationality through option and I retained my SA Nationality. I
am very blessed. But my younger sister unknowingly lost her Dutch Nationality as she did not
acquire a Dutch passport within the 10 years (she was already Dutch as she was born after
1985) she did not know this was the condition to keep her Dutch Nationality. As a
consequence, her small daughter has also now lost her right to the Dutch Nationality. We pray
something will change for her to re-acquire her rightful place as a Dutch National through birth.
"

"Losing Dutch citizenship has caused me depression "

"I would like the dual nationality possibility to be extended to second generation as well
instead of my children having to choose, by the time they turn 28. They have been raised by a
Dutch mother with lots of Dutch traditions/celebrations etc which makes them feel connected
to the country and their Dutch family members (aunties, uncles, cousins, grandparents, etc)"

"I am not sure about which date exactly I lost my Dutch nationality, but its aprox 2010. I went
to the embassy in Tel Aviv, and was informed that i lost my "Nederlanderschap". I felt the
ground leaving under my feet. I was very distressed. I never thought my dutch passport could
be taken away from me. My parent are born and raised in the Netherlands and have worked all
their lives in the Netherlands, and their parents and their parents all have been born and raised
in the Netherlands and all generations back, for centuries. we are very very Dutch people, my
mother’s grandmother family name was "klomp". We also used to have a windmill in the
family. I am more Dutch than the royal "Dutch" family...I lost my passport just because I didn’t
know I had to sign a form called arli declaration...how could I possibly know about this form?
When I travel to The Netherlands to visit my own family, I need a visa and i need to stand in the
line for non-European passports, but what I see is that at the airport the line for European
passports has a lot of people standing in it that most likely are not born in the Neth erlands , it’s
extremely unfair to reject your own citizens like this. it makes me feel angry and distressed, it
happened 10 years ago, but I still can’t believe the Dutch government did this to me."
"Almost all countries in the EU allow multiple nationalities and even promote to obtain. Only
the Netherlands are old fashioned on this subject. They allow so-called fugitives to obtain the
Dutch nationality and revoke this same nationality from their own citizens only because they
forgot to renew their passport. Utterly ridiculous situation!"
"I feel that no communication at all was conveyed as to the renewal process of passports. I was
told by the Dutch Embassy in Cape Town that I could not renew my passport when I went to
them a few months after expiration date. No communication was ever received About the short
window period where we could renew our passports. My father was Dutch, living In SA and I feel
that as direct descendants to him, we should be able to renew our passports without all this
issue. Very disappointing especially when you see how other countries welcome 2nd and 3rd
generation applicants. Very disappointed!!"
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"Deeply saddened by the loss of my Dutch citizenship. I was born there and still have family
there. When I was a teenager in South Africa their government gave me SA citizenship. I was a
minor and do not recall asking to be a citizen. I just want my citizenship back. I would happily
give up my SA citizenship. I now live in Australia. "

"Most Western countries in the world allow dual citizenship. It is quite strange that a
"progressive and liberal" country, the Netherlands does not allow it. It complicates life and it is
totally outdated and unjust"
"I still feel Dutch, but a little bit of an outsider looking in. It would mean the world to me to
regain my citizenship. My children & grandchildren are all Dutch citizens. Please modernize the
law
"
"I came to Australia at 7 months of age. My circumstances did not permit me to return to my
home country until I was in my 50’s. On landing at Schiphol I burst into tears. I felt
overwhelmed and felt at home. I want my Dutch citizenship back. I always refer to being Dutch
and having Australian citizenship. I do not call myself an Australian. Why can my husband
retain his Greek nationality whilst still being an Australian citizen."
"I am born of Dutch parents who emigrated to South Africa after the war. We have spoken
Dutch as our home language all our lives. We still consider ourselves as primarily Dutch. Our
roots are still in the Netherlands and we want to keep our ties intact."

Het verlies van het Nederlanderschap is voor veel Nederlanders een uiterst pijnlijke en trieste
situatie, of het nu bewust, onbewust, eerste, tweede of soms ook derde generatie is. Opvallend
is dat de meeste mensen zich zorgen maken, dat het lastiger zal zijn om terug te keren naar
Nederland. Veel mensen hebben een groot deel of al hun familie nog in Nederland wonen en
een sterke band met het geboorteland of het land van ouders of grootouders . Vaak door
onvoorziene persoonlijke omstandigheden, zoals scheiding, ziekte, verlies van een baan of om
voor ouders te zorgen willen mensen de mogelijkheid openhouden terug te kunnen keren.
Daarnaast willen veel mensen hun kinderen de kans geven in Nederland te gaan studeren en/of
er te wonen.
De liefde staat bovenaan als reden om te emigreren, dit betekent vaak ook dat men gemengde
nationaliteiten heeft in relaties, partnerschappen en gezinnen.

15

Uit het onderzoek blijkt dat het Nederlanderschap wordt opgegeven vanwege o.a. de betere
kansen op de arbeidsmarkt, of een specifieke baan, erfrechtkwesties, het kopen van een huis,
kiesrecht, zekerheid, een buitenlandse partner of vanwege de kinderen. Veel Nederlanders
verliezen dus ongewild en onbewust hun nationaliteit door de regels in de
nationaliteitswetgeving.
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Het onbewust verlies wordt veroorzaakt door het aannemen van een tweede nationaliteit
(heeft ook invloed op de kinderen) of doordat men simpelweg te laat was met het verlengen
van het paspoort.
Wat het laatste betreft, de kosten en afstanden die samengaan met het paspoort vernieuwen,
zijn in verschillende gevallen de oorzaak geweest van het verlies. De campagne van de overheid
om de mensen te waarschuwen voor het verlies van het Nederlanderschap, laat nog steeds te
wensen over.
De meeste respondenten vinden dat het de taak is van de overheid om de mensen erop te
wijzen dat zij hun Nederlanderschap kunnen verliezen.
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Bijna 90% wil de Nederlandse nationaliteit terug, slechts een klein deel heeft de nationaliteit
terug kunnen krijgen via optie of naturalisatie. De hulp van de overheid hierin wordt zeer slecht
beoordeeld en scoort niet hoger dan 1.9.
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Nederlandse en/of andere nationaliteit van respondenten, de volledige vraagstelling (vraag 18):
•
•
•
•
•

Ik heb enkel de Nederlandse nationaliteit en wil dat ook zo houden.
Ik heb enkel de Nederlandse nationaliteit en wil een andere nationaliteit erbij
aannemen, maar dat verbiedt de wet op dit moment
Ik heb enkel de Nederlandse nationaliteit en wil/kan een andere nationaliteit erbij
aannemen.
Ik heb een dubbele (meervoudige) nationaliteit en mag dat ook zo houden
Anders

31.4% van de respondenten zou graag een dubbele nationaliteit willen, maar dit is onder de
huidige wetgeving niet mogelijk en 35% is tevreden met alleen de Nederlandse nationaliteit.
14% van de respondenten heeft een dubbele nationaliteit en 18.4% wil en kan een tweede
nationaliteit hebben.

"I have had dual citizenship since birth. Dutch parents, born in the United States. Grew up in the
Netherlands since I was 6 years old, served 14 months in the Dutch army. Went back to the
states when I was 25 years. I was shocked and very upset to learn about the loss of my Dutch
nationality a few years ago due to the 10 year-passport expiration rule"

Dubbele nationaliteit en de wetgeving
De consensus betreffende een meervoudige nationaliteit, van Nederlandse staatsburgers over de
landsgrenzen, is totaal anders dan van Nederlanders die in Nederland wonen. Bijna 80% vindt dat de
huidige wet moet veranderen en de dubbele nationaliteit moet worden toegestaan. Bijna 30%
vindt de wet onredelijk en ouderwets.
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Hoewel de modernisering van de nationaliteitswet dubbele nationaliteit wil toestaan voor eerste
generatie emigranten en immigranten, vindt de helft van de respondenten het verplichte
keuzemoment, opgenomen in de modernisering, een verkapte aanscherping van de wet en dus geen
verbetering.

Ik ben geboren en getogen in Nederland. Heb al mijn familie in Nederland. Waarom zou ik
omdat uit praktisch oogpunt (financieel/professioneel/familie) een andere nationaliteit
aanneem nu niet meer Nederlander mogen zijn. Ik ben Nederlander en meer dan sommige
politici. Al generaties 100% Nederlander. Waarom kan dat worden afgepakt. Van de gekke deze
wet. Erger feit is dat ik ver moet reizen om paspoort te vernieuwen. Dus ze maken het nog
moeilijk ook.
Men kon het volgende kiezen op de vraag, wat men van de modernisering van de
nationaliteitswet vindt (vraag 22);
•

•
•
•
•

Ik ben het niet eens met de zogenaamde modernisering van de nationaliteitswet in het
huidige regeerakkoord (2017). Het verplichte keuzemoment is een verkapte
aanscherping van de nationaliteitswet en is feitelijk hetzelfde als de oude wetgeving.
Ik ben onzeker over de nieuwe nationaliteitswetgeving.
Ik voel/ervaar de huidige nationaliteitswetgeving als discriminatie.
Ik ben het eens met de voorgenomen modernisering van de nationaliteitswet.
Anders/Geen mening
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We hebben de mening gevraagd over de volgende opvatting van directeur-generaal
Migratiebeleid Riezebos;
De keuze voor het op deze wijze beperken bij volgende generaties van een voortdurend en
uitbreidend bezit van meervoudige nationaliteit ligt in de overweging dat meervoudige nationaliteit
ertoe leidt dat meer dan één rechtstelsel van toepassing is op de betrokken persoon, waardoor als
gevolg van niet met het Nederlandse recht congruerende uitgangspunten van andere rechtsstelsel er
conflictueuze rechtssituaties kunnen ontstaan. Rechten en plichten kunnen als gevolg van
meervoudig nationaliteitsbezit tegenstrijdig geregeld zijn. Een status die generaties lang bestaat uit
meer dan één nationaliteit leidt tot onhelderheid in rechten en plichten en is daarom minder
gewenst.
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Ik vind dit te zwart wit. Je kunt ook zeggen dat de NL wetgeving van toepassing is op i emand
die in NL woont/verblijft en dat dat voorrang heeft. Mijn Australische kinderen hebben opa’s,
oma’s, tante’s, ooms, neefjes en nichtjes in Europa en vrijwel niemand in Australië. Om deze
tweede generatie zo voor het blok te zetten is ontzettend oneerlijk.

Mee eens maar nog steeds geen reden om zomaar nationaliteiten af te pakken. Zou eerder
regelgeving moeten komen voor die specifieke (en toch vrij weinig voorkomende) situatie.

Totale onzin en waanzin. Het is bangmakerij, in plaats van mogelijkhede n bieden aan migranten
en vooral hun kinderen. De voorgestelde maatregelen kunnen gaan inhouden dat mijn
kind(eren) op hun 18de moeten kiezen. Het sluit voor hun de deuren om bijv, in NL te studeren,
maar hier hun vak uit te oefenen, alsmede waar het gaat om studiebijlagen (in economische
zin)

Nationaliteit staat los van woonland. Indien een situatie zich voordoet, waarbij
wetgevingsconflicten kunnen optreden, geldt het land van waar je woont als primair. Er is of
zou dus geen sprake zijn, of hoeven te zijn, van een conflict. Wat Staatssecretaris Riezebos
aandraagt is een drogreden, dat aangeeft dat er niet (goed) is nagedacht.

Volledige onzin. Canada laat meerdere nationaliteiten toe, zonder enige problemen.

"Onhelderheid" is een vaag begrip dat als excuus wordt aangegrepen om alle situaties over een
kam te scheren. Het weegt niet op tegen het grote verlies in rechten voor kinderen die zijn
opgegroeid in een bi- of multi-cultureel gezin en zich met beide landen verbonden voelen.

Er zijn andere landen, Argentinie is een goed voorbeeld waar men altijd het staatsburgerschap
blijft behouden en dat schijnt geen problemen op te leveren.Ook Turkije staat het toe. Je hebt
nu situaties waarbij Nederlanders niet meer welkom zijn in hun eigen land terwijl mensen met
een dubbele andere nationaliteit dat wel zijn.

Ligt ook enorm aan de nationaliteiten. Ik vind het discriminerend dat men in Nederland wel Eem
Nederlandse én Marokkaanse of Turkse etc nationaliteit mag hebben, maar ik in Italië geen
Nederlandse en Italiaanse nationaliteit. Er kan conflict optreden inderdaad. Maar dan ook alle
dubbele nationaliteiten in Nederland weg. En indien men niet van de oorspronkelijke
nationaliteit af kan, dan ook geen Nederlandse nationaliteit. Heel simpel. Niet met twee maten
meten.
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Deze mogelijke problemen die in zeldzame gevallen ontstaan, staan niet in verhouding tot de
negatieve gevolgen die een grote groep mensen zal ondervinden door aanpassing van de wet.

Als dat zo is dan moet daar een betere oplossing voor komen in de vorm van aangepaste wet of
regelgeving, niet een ‘shortcut’ nemen met een kortzichtige oplossing. Kom op Nederland,
moderniseer dan ook écht! Nationalisme is ouderwets, laten we het goede voorbeeld geven in
de wereld en globaliseer. Ik vraag me trouwens ook af waarom het in andere landen dan wel
kan?!?

Als ze nou gewoon zou zeggen waar het op staat. Dit zijn een boel woorden om te zeggen: nee
Nederlanders in het buitenland, we gaan jullie niet toestaan een tweede paspoort te nemen.
Maar we hebben het ondertussen wel moeilijk met al die landen die het niet toestaan hun
oorspronkelijke nationaliteit af te staan. Maar dat durven ze niet te zeggen.

In alles worden verdragen opgesteld - financieel, wonen, werken, leven. Dan zou men afnemen
van nationaliteit nodig hebben om te zorgen dat rechten en plichten niet tegenstrijdig zijn?
Complete onzin. Het is verkapte discriminatie en een poging om in volgende stappen financieel
beter uit te zijn. Men kan wachten op het afschaffen of korten van bijvoorbeeld pensioen en die
in het buitenland worden ontvangen. Met het zg. excuus dat het geld niet in NL wordt
uitgegeven. Terwijl er jaren hard voor die rechten zijn gewerkt. Hoe kan men nu weten waar
men oud wil worden?

Loyaliteit is iets emotioneels, persoonlijks, wat in je hart zit en kan niet op een papiertje uitgedrukt
worden. We leven in een tijd waarin identiteit niet meer zwartwit is, steeds meer mensen hebben
een gemengde achtergrond.
Kun je loyaal zijn aan Nederland terwijl je ook loyaal bent aan een andere natie? De vraag is veeleer
waarom dat niet zou kunnen. Ben je loyaler als je maar één nationaliteit hebt? Hou je meer van je
moeder dan van je vader? Eenzijdige loyaliteit leidt tot blikvernauwing en bekrompenheid.
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Conclusie
Loyaliteit en verbondenheid
Wat duidelijk uit het onderzoek blijkt, is dat het overgrote deel van de Nederlanders in het
buitenland, zich nog 100% Nederlander voelt en een sterke (emotionele) band heeft met het
vaderland, dit geldt zeker voor eerste en tweede generatie emigranten.
Ik ben al 35 jaar woonachtig in de Verenigde Staten maar voel mij nog altijd zeer sterk verbonden
met Nederland. Al mijn familie woont daar en mijn kinderen, die in de US geboren en getogen zijn en
wel de dubbele nationaliteit mogen hebben, spreken ook Nederlands. Het was erg belangrijk voor mij
om hun door die sterke band en taalvaardigheid met Nederland verbonden te houden. Daar ik niet
met een Amerikaan ben getrouwd, ben ik verplicht mijn Nederlands burgerschap op te geven als ik
ook het Amerikaanse staatburgerschap wil aannemen. Ik vind dit discriminerend en niet van deze
tijd. Nederland zit in mijn bloed en dat wil ik graag behouden voor mijn nageslacht.
Zij zijn van mening dat het aannemen van een andere nationaliteit niets te maken heeft met
disloyaliteit of conflict van rechten en verplichtingen die in de desbetreffende landen gelden. We
concluderen hieruit dat dit standpunt puur te maken heeft met de integratieproblematiek in
Nederland en niets van doen heeft met Nederlanders die zich vestigen over de landsgrenzen.
Het opgeven van het Nederlanderschap is voor veel mensen een aangrijpende, stressvolle en
moeilijke keuze en het onbewust verlies is uiteraard nog pijnlijker. Men voelt zich verraden en in de
steek gelaten door de Nederlandse staat.
De vele regels en uitzonderingen in de nationaliteitswet zijn niet duidelijk en worden nog steeds niet
voldoende gecommuniceerd door de overheid. De meesten willen niets liever dan hun
Nederlanderschap terugkrijgen.

Meervoudige nationaliteit
De grote meerderheid is voor dubbele nationaliteit en maakt zich grote zorgen over het verplichte
keuzemoment voor de eerstvolgende generatie, in de modernisering van de nationaliteitswet
Men moet een keuze maken tussen het land van de ouders of een daarvan. Klaarblijkelijk staat de
deur voor deze generatie niet meer open om bijvoorbeeld te gaan studeren in Nederland of om zich
te vestigen in het land van hun ouders en grootouders, waar vaak ook nog veel familie woont.
Nederlandse emigranten vertrekken voor de liefde, werk, het avontuur, de gezondheid. Zij
vertrekken voor een paar jaar, 10 jaar, 20, 30, 40 jaar of voor altijd. Niemand kan in de toekomst
kijken en derhalve wil men de mogelijkheid voor zichzelf en hun kinderen behouden terug te kunnen
keren naar hun geboorteland of het land van hun familie. Zij zijn en blijven sterk verbonden met
Nederland.
Waarom gaat Nederland niet met de tijd van de modernisering en vooral globalisering mee.
Nederlanders vestigen zich al eeuwen wereldwijd, maar willen graag hun Nederlandse identiteit
behouden en doorgeven aan hun kinderen.
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Ik heb nog steeds al mijn familie in Nederland wonen en voel mij nog steeds Nederlander. Het feit dat
ik er niet meer woon heeft niks met die identiteit te maken. Aangezien ik mijn Nederlandschap op zou
moeten geven onder de huidige regels heb ik hier minder rechten omdat ik geen Canadees ben. Ik
vind niet dat mijn nationaliteits keuze een competitie moet zijn tussen twee landen.
De huidige regering is deze grote groep staatsburgers liever kwijt dan rijk, mede beïnvloed door een
beleid gebaseerd op de integratieproblemen met immigranten in Nederland.
Nederlanders die in het buitenland wonen zijn de onofficiële ambassadeurs voor Nederland en hun
werk draagt vaak bij aan handel voor Nederland. Niet alleen zijn ze waardevol in het buitenland,
maar ook bij terugkeer in Nederland, vanwege hun internationale netwerk, kennis van de cultuur,
normen en waarden in andere landen.

Belangrijkste bevindingen uit dataonderzoek
Het grootste gedeelte van de respondenten bestaat uit gezinnen of partners (wel of niet getrouwd),
waarvan beide ouders de Nederlandse nationaliteit hebben.
1) Een hele grote meerderheid (bijna 80%) is het niet eens met de huidige wet en wil dat
dubbele nationaliteit wordt toegestaan.
2) Bijna 50% is het niet eens met het verplichte keuzemoment voor de eerstvolgende
generatie, welke de overheid wil implementeren door middel van modernisering van de
nationaliteitswet. Een deel van de ondervraagden is onzeker over de modernisering of vindt
het discriminatie. Een kleine groep (15%) heeft geen probleem met de modernisering.
3) De keuze voor het op deze wijze beperken bij volgende generaties van een voortdurend en
uitbreidend bezit van meervoudige nationaliteit ligt in de overweging dat meervoudige
nationaliteit ertoe leidt dat meer dan één rechtstelsel van toepassing is op de betrokken
persoon, waardoor als gevolg van niet met het Nederlandse recht congruerende
uitgangspunten van andere rechtsstelsel er conflictueuze rechtssituaties kunnen ontstaan.
Rechten en plichten kunnen als gevolg van meervoudig nationaliteitsbezit tegenstrijdig
geregeld zijn. Een status die generaties lang bestaat uit meer dan één nationaliteit leidt tot
onhelderheid in rechten en plichten en is daarom minder gewenst. – Dit is de uitspraak van
Riezebos, waar de helft van de respondenten het niet mee eens is. Circa 30% heeft hier geen
mening over en 17% is het er mee eens. De overigen hebben zelf hun antwoord
geformuleerd, waarvan er een aantal in het rapport vermeld staat.
4) Meerderheid is van mening dat het verlies van het Nederlanderschap niet afhankelijk mag
zijn van het niet op tijd vernieuwen van een reisdocument, de zogenaamde 10-jaren klok.
5) Het behoud van het Nederlanderschap is voor allen zeer belangrijk, score 9.3 werd hieraan
gegevenMen vindt dat het de taak is van de overheid de burger beter te informeren in
combinatie met een eigen verantwoordelijkheid.
6) Ongeveer 7.7% van de respondenten heeft hun Nederlandse nationaliteit moeten opgeven
en 5% heeft het onbewust verloren. Als dit onderzoek representatief is voor de geschatte 1
miljoen-plus Nederlanders die over de landsgrenzen wonen, dan hebben naar schatting
50.000 Nederlanders onbewust hun nationaliteit verloren.
7) De meeste mensen verliezen hun Nederlanderschap vanwege het aannemen van een andere
nationaliteit en als tweede door de 10-jaren klok. Daarnaast, verliezen kinderen de
nationaliteit, als een van de ouders (afhankelijk van de periode in de wet) of beide ouders
geen Nederlander meer zijn.
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8) Meer dan de helft heeft bewust het Nederlanderschap opgegeven door verplichtingen en/of
eisen in het woonland. De rest heeft het moeten opgeven omdat de kosten om naar de
ambassade te reizen te hoog waren of andere obstakels die het niet mogelijk maakte op tijd
naar de ambassade te gaan.
9) De vijf voornaamste redenen dat mensen een andere nationaliteit zouden willen aannemen
met behoud van het Nederlanderschap zijn; 1) Kiesrecht 2) Acceptatie in je woonland 3)
Veiligheid/Zekerheid 4) Buitenlandse partner en 5) Kinderen.
10) Het bieden van ondersteuning door de Nederlandse overheid aan mensen die hun
Nederlanderschap terug zouden willen krijgen, ervaart men als zeer slecht.
11) De gevolgen bij het verlies van het Nederlanderschap; Op nummer één staat dat het de
terugkeer naar Nederland zal bemoeilijken. Als tweede de emotionele schade, er is boosheid
en verdriet. Op drie het negatieve effect op gezinsleven/familie en als laatste het negatieve
effect op werk en financieel vlak. Slechts 5% heeft geen probleem met het verlies van het
Nederlanderschap.

Brexit noodwet
Het ziet ernaar uit dat een meerderheid van de politieke partijen De Brexit noodwet ondersteund,
dit is misschien een klein stapje van de politiek in de goede richting. Niet alleen Nederlanders die in
het VK wonen en die getrouwd zijn met een Brit kunnen via deze tijdelijke wet de Engelse
nationaliteit aannemen, maar ook degene die niet getrouwd zijn of een partnerschap hebben met
een Brit.
Het is een typisch voorbeeld van situaties waar emigranten in terecht kunnen komen en waar het
bezit van de nationaliteit van het woonland zekerheid biedt, zo ook voor de kinderen van deze
emigranten. Bijna 70% van de respondenten is het hier mee eens, maar vindt wel dat dit geen
uitzondering zou moeten zijn, maar voor iedereen wereldwijd zou moeten gelden.

“Het Nederlanderschap is mijn identiteit. Ik ben als Nederlander geboren en opgegroeid. Dit hele
Brexit gebeuren maakt dat ik me flink onzeker voel in het VK en ik mag mijn mening niet officieel
registreren dmv stemmen, terwijl het wel zeker invloed op mijn leven en status heeft”.

De De
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De hoogste score (47.6%) krijgt de reactie;
Mee eens, echter dubbele (meervoudige) nationaliteit, zou voor iedereen wereldwijd mogelijk
moeten zijn.
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