
Vanwaar de bezorgdheid onder de
zogeheten expats?
Minister Piet Hein Donner (Binnen-
landse Zaken, CDA) wil de Rijkswet
ophetNederlanderschap aanpassen.
Hij richt zich met name op buiten-
landers die Nederlander willen wor-
den. Om voor het Nederlanderschap
in aanmerking te komen, moeten ze
afstand doen van ‘een of meer ande-
re nationaliteiten.’
In hetwetsvoorstel staat één alinea

overNederlanders inhet buitenland.

Onder het motto ‘gelijke monniken,
gelijke kappen’ schrijft de bewinds-
man ‘dat het Nederlanderschap in
beginsel wordt verloren bij vrijwilli-
ge verkrijging van een andere natio-
naliteit.’ Ofwel: wie Amerikaan
wordt, moet zijn Nederlandse pas-
poort inleveren. Daarop zijn de ex-
pats aangeslagen.

Hoe groot is de commotie?
Binnen een paar weken hebben on-
geveer veertienduizend Nederlan-
ders in den vreemde een petitie gete-
kend die is opgesteld door afdelin-
gen van VVD, PvdA en D66 in New
York.
‘Nederlanders overzee mogen niet

van hun staatsburgerschap worden
beroofd’, luidt de noodkreet.
De Tweede Kamer wordt opgeroe-

pen een stokje te steken voordeplan-
nen van Donner. Vanuit de hele we-
reld worden ook Kamerleden zelf en
ambassades bestookt met vragen. Er
wonen en werken circa een miljoen

Nederlanders in het buitenland.

Is de zorg gegrond?
Volgens Irgoen Olei Holland, een or-
ganisatie die Nederlanders in Israël
vertegenwoordigt, wordt in de peti-
tie ten onrechte de indruk gewekt
dat het Nederlanderschap kan wor-
den ‘ingetrokken’. Voorzitter He-
noch Wasjberg schreef zijn veront-
ruste achterban dat het behoud van
meerdere nationaliteiten mogelijk
blijft. ‘De wet heeft geen terugwer-
kende kracht.’ Ook vanuit Israël, met
een grote Nederlandse gemeen-
schap, is de petitie ondertekend.

Wat gaat de Tweede Kamer doen?
De Kamer, geschrokken van de vele
reacties, zal minister Donner deze
week erop aanspreken. Eigenlijk is
de kwestie van de expats een bijzaak
in het wetsvoorstel; het gaat daarin
voornamelijk om buitenlanders die
het Nederlanderschap begeren.
Donner vindtdat zulke ‘nieuweNe-

derlanders’ in principe afstand moe-
ten doen van hun oorspronkelijke
nationaliteit. Dit om hun ‘participa-
tie en integratie’ in de samenleving
te bevorderen.

Voelt Donner de hete adem van de
PVV in zijn nek?
Feit is dat de partij vanGeertWilders,
gedoogpartner van het minder-
heidskabinet, al lang de dubbele na-
tionaliteit bekritiseert. Wie over
meer dan één paspoort beschikt, zou
geen ‘goede Nederlander’ zijn (‘dub-
bele nationaliteit, dubbele loyali-
teit’).
Vorige week nog bepleitte de PVV

dat Turkse Nederlanders hun Turkse
paspoort moeten inleveren om aan
de dienstplicht in het land van her-
komst te ontkomen.
Wilders lijkt niet voorzien te heb-

ben dat het wetsvoorstel vooral op
verzet stuit in zijn geliefde landen,
de VS en Israël.
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Expatswillenhunpaspoort niet inleveren

Duizenden
Nederlanders in het
buitenland vrezen voor
het verlies van hun
Nederlandse paspoort.
Kamerleden krijgen
bozemails, juist uit
Israël en de VS.


