‘Verbod op dubbel paspoort
schaadt nationaal belang’
Stef Severt
Amsterdam
Het kabinetsplan om het bezit van
meer nationaliteiten te verbieden
stuit op verzet. Bijna 15.000 mensen tekenden een protestpetitie,
en ook de Kamer is tegen.
Kleinzielig en kortzichtig. Zo
kwalificeert topeconoom Willem
Buiter het wetsvoorstel om de eisen aan ‘nieuwe Nederlanders’
aan te scherpen. Zo moeten zij
hun oude nationaliteit afleggen.
Omgekeerd moeten dan Nederlanders die een andere nationaliteit aannemen hun pas inleveren.
Zelf is Buiter zijn Nederlandse
papieren al tien jaar kwijt, en beschikt hij over een Amerikaans en
Brits paspoort. Hij gaf zijn Nederlanderschap niet graag op. Maar
de wet schreef dat ook toen al voor
bij vrijwillige aanname van een andere nationaliteit. Nu wil het kabinet ook de uitzonderingen op die
regel schrappen. ‘De arrogantie
van een wet die vertelt wie en wat
iemand is, is niet te pruimen.’

Buiter steunt de petitie van
Amerikaanse expats, die de Kamer
oproepen het wetsvoorstel te verwerpen. Jan Joosten, advocaat in
New York, is een van de initiatiefnemers. Hij moest zijn Nederlanderschap opgeven toen hij Amerikaan werd om zijn Nederlandse
vrouw naar de VS te halen. Door
het kabinetsplan zal ook zij haar
Nederlands paspoort kwijtraken.

Expats
Uit het hart?
• 1,1 miljoen Nederlanders
wonen in het buitenland

• Meer dan 14.000 mensen
steunen al petitie tegen
dubbel paspoortverbod

• Wetsvoorstel ligt nu voor
advies bij Raad van State

• Meerderheid van VVD,

PvdA, D66 en GL is tegen

• Kamer wil het onderwerp
deze week al aanroeren

Volgens Joosten schaadt het
voorstel de Nederlandse economische belangen. ´Ambassades
doen graag een beroep op het netwerk van Nederlanders in het buitenland. Als hun paspoort wordt
afgepakt, helpt dat niet. Mensen
ervaren dat toch als een trap na.´
Hij ziet achter het voorstel druk
van de PVV, die meent dat het
de integratie bevordert. Dat gaat
niet werken, denkt Joosten. ‘Het
is symboolpolitiek. Marokkanen
kúnnen hun nationaliteit bijvoorbeeld niet afleggen. Veel landen,
zoals de VS en recent België, stonden meer paspoorten toe, juist om
inburgering te vergemakkelijken.’
Ook zonder pas blijven Nederlanders zich inzetten voor de vaderlandse zaak. ‘Als de ambassade mij voor iets vraagt, denk ik
wel eens: waarom zou ik, als ik
voor jullie geen Nederlander meer
ben? Maar ik doe het toch’, zegt
Buiter. Collega-econoom en medeondertekenaar Rick van der
Ploeg, denkt dat de economische
schade wel meevalt. ‘Het is gewoon niet zo’n aardige wet.’

