Dubbele nationaliteit “no-deal Brexit” noodwet – September 2019
the3million verwelkomt het wetsvoorstel van D66, PvdA, VVD, GroenLinks en 50plus als
een eerste en belangrijke stap in de richting van een oplossing voor het rampzalige verlies
van EU-rechten van zowel Nederlanders in het VK als Britten in Nederland - van wie de
meesten geen enkele inspraak hadden in het Brexit-referendum. Het wetsvoorstel staat
Nederlanders in het VK toe, in geval van een ‘no deal Brexit’, om Brits te worden zonder hun
Nederlanderschap daarvoor op hoeven te geven.
In deze zeer verontrustende en onzekere tijden waarderen wij dit gebaar van deze politieke
partijen, dat veel Nederlanders een mogelijke uitkomst biedt om een einde te maken aan de
bezorgdheid en onzekerheid over hun toekomstige rechten.
We hopen dat deze stap zal leiden tot een welkome en langverwachte koerswijziging van
het Nederlands kabinet, om verdere modernisering van de nationaliteitswetgeving mogelijk
te maken, zoals beloofd in het regeerakkoord van 2017.
Immers, zelfs al is er uiteindelijk een Brexit deal; zonder dubbele nationaliteit lopen we in het
VK het risico onze rechten te verliezen als we voor langere tijd naar het buitenland moeten
gaan, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld om in Nederland voor een ouder te zorgen.
Tegelijkertijd lijden onze Britse vrienden in Nederland een rampzalig verlies van hun recht op
vrij verkeer in 26 andere EU-landen. Voor iemand die zijn brood verdient door in
verschillende EU-landen te werken, is Nederlands worden de enige manier om het
waardevolle EU-burgerschap te behouden.
Echter geen van ons wil gedwongen onze geboortenationaliteit opgeven. Voor degenen
onder ons die nog sterke familiebanden in ons land van herkomst hebben, zou het zelfs
desastreus zijn om later strenge immigratieregels te moeten ondergaan, om voor onze eigen
ouders te kunnen zorgen!
Daarom blijft the3million zich inzetten voor dubbele nationaliteit voor ten minste alle Britten
in Nederland en Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk en met betrekking tot alle vormen
Brexit. We staan ook volledig achter een meer algemene modernisering van de
nationaliteitswet voor Nederlanders wereldwijd en staan solidair met degenen die al
gedwongen zijn om hun Nederlanderschap op te geven.
Wat betreft de no-deal Brexit: the3million doet een beroep op het Nederlands kabinet en de
andere EU-lidstaten om hun mandaat aan de Europese Commissie te wijzigen. Vijf miljoen
burgers aan beide zijden van het Kanaal kunnen alleen beschermd worden door middel van
één internationaal verdrag om ervoor te zorgen dat toekomstige regeringen in geen van de
28 betrokken landen hun rechten kunnen aantasten.
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