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Persbericht
Stichting Nederlanders Buiten Nederland: Wetswijzigingsvoorstel
nationaliteitsrecht is een wassen neus.
Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) is verontwaardigd over het
wetswijzigingsvoorstel voor het Nederlandse nationaliteitsrecht. Nederlanders
die ongewild en automatisch hun Nederlanderschap verloren hebben, zullen
het met deze wetswijziging vrijwel nooit terug kunnen krijgen en de problemen
omtrent het “automatisch verlies” worden niet opgelost.
SNBN roept alle Nederlanders buiten Nederland op, om voor 3 september de
internetconsultatie over dit voorstel in te vullen met “Wassen Neus – zie reactie
SNBN”.

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese hof is Nederland gedwongen
om de Rijkswet op het Nederlanderschap aan te passen. Het Europese hof heeft alle
Nederlanders die automatisch en vaak zonder het te weten hun Nederlanderschap
hebben verloren, in het gelijk gesteld. Zo’n verlies zou niet automatisch mogen gaan,
er zou getoetst moeten of zo’n verlies wel redelijk is.
SNBN vindt de wetsaanpassing die de Nederlandse regering hierover heeft
voorbereid, volstrekt ontoereikend en heeft dat in een formele reactie te kennen
gegeven. Twan Laan, secretaris van de SNBN, stelt: “Dit wetsvoorstel is een wassen
neus. Elke letter in het wetsontwerp laat zien, dat de wetgever geen enkele zin had
om de opdracht van de Europese rechter uit te voeren. Dit voorstel lost niets op, we
vrezen dat het vrijwel onmogelijk blijft om je Nederlanderschap terug te krijgen als je
dit – vaak zonder het te willen of te weten – bent kwijtgeraakt.”
Volgens de SNBN is de toets te streng, te selectief, wordt de bewijslast ten onrechte
bij de burger neergelegd en helpt het terugkrijgen van het Nederlanderschap niet bij
inmiddels geleden schade.
Wat is er dan mis met dit wetsvoorstel? Er komt nu toch zo’n toets waarmee iemand
zijn Nederlanderschap met terugwerkende kracht terug kan krijgen? Toch volstaat
deze niet:
•
•

SNBN vreest, dat de toets dermate streng zal worden, dat het in de praktijk
haast onmogelijk wordt om het Nederlanderschap terug te krijgen.
De bewijslast komt met dit voorstel volledig bij de oud-Nederlander te liggen.
Dat zou moet worden omgekeerd: Nederland zou moeten aantonen dat het
onevenredig nadeel ondervindt als een burger de Nederlandse nationaliteit
behoudt.
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•

•

•

Er gaat alleen getoetst worden aan het verlies van het burgerschap van de
EU. Niet aan de gevolgen van het verlies voor Nederlands recht. SNBN stelt,
net als andere belangenorganisaties, dat dit een vreemde rechtsongelijkheid
is. Juist bij verlies van de Nederlandse nationaliteit kan het Nederlandse recht
toch niet buiten spel blijven.
Een Nederlanderschap met terugwerkende kracht is een wassen neus. Veel
beperkingen die iemand in de tussentijd heeft ondervonden kunnen namelijk
niet ongedaan gemaakt worden.
De toetsing kan alleen worden aangevraagd als iemand het
Nederlanderschap al kwijt is. De toets zou ook vooraf mogelijk moeten zijn.
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