
Hoe?

• Sta dubbele nationaliteit toe aan Nederlanders in het buitenland

• Geef het Nederlanderschap terug aan degenen die het verloren hebben

Het nieuwe regeerakkoord is dé mogelĳ kheid om het nu echt op te lossen. 
Steun ons in de strĳ d tegen het afpakken van Nederlandse paspoorten.

Help mee: doneer € 35 via NL38 INGB 0006 7695 48 t.n.v. Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN).
SNBN is door de Nederlandse belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Bestuur SNBN: 
Eelco Keĳ , VS, voorzitter, lid D66 
Twan Laan, Zwitserland, secretaris 
Bas Dubbeldam, VS, penningmeester 
Hent de Vries, VS, lid SP 
Catharina Rinzema, België, lid VVD

Simon Lobach, Zwitserland, lid GroenLinks 
Jan Joosten, VS, lid CDA 
Carole Overmaat, Australië 
Stefan van Dĳ k, Kosovo, lid CU 
Onno Heerma van Voss, Ecuador 
Bernard Naron, België, lid PvdA

Oproep aan onderhandelaars Rutte en Kaag:

Deze advertentie is een initiatief van de Stichting Nederlanders buiten Nederland en is mogelĳ k gemaakt door crowdfunding onder bezorgde 
Nederlanders wereldwĳ d. Met dank aan Everaert Advocaten (Nederland), Asser Law Group (Verenigde Staten) en ontwerper Annet van Oss (Zwitserland). 

nederlandersbuitennederland.nl

SNBN is de grootste onafhankelĳ ke belangenorganisatie van alle Nederlanders in het buitenland, ongeacht 
politieke afkomst, locatie, verblĳ fsduur of levenssituatie. Onze Regionaal Vertegenwoordigers zitten over de 
hele wereld. De SNBN is politiek neutraal; de leden van het bestuur zĳ n lid van verschillende Nederlandse 
politieke partĳ en.

Regel openstelling dubbele 
nationaliteit in regeerakkoord

Nederland, handelsland. Je komt ons overal ter wereld tegen. We 
ondernemen in het buitenland, spreken onze talen, we zorgen 
voor internationaal toerisme en we zĳ n de beste ambassadeurs van 
Nederland. Voor de internationale activiteiten en de economische 
positie van Nederland zĳ n wĳ  van onmisbaar belang. Maar velen van 
ons, ongeveer één miljoen Nederlanders buiten de landsgrenzen, 
zitten klem. 

Een oude wet over de Nederlandse nationaliteit raakt ons zowel 
zakelĳ k als persoonlĳ k, en plaatst ons geregeld voor onmogelĳ ke 
keuzes. Wĳ  willen graag Nederlander blĳ ven, maar zonder de 
lokale nationaliteit aan te nemen, kunnen we vaak geen huis 
kopen, een baan niet krĳ gen, geen visa geregeld krĳ gen of bedrĳ f 
starten, onze geliefden niet zien en geen gewoon leven leiden. 
Nederlandse Kamers van Koophandel in het buitenland herkennen 
dit probleem eveneens. 

Als we de nationaliteit van ons woonland aannemen, pakt Nederland 
ons op basis van een wet uit 1892 ongemerkt het Nederlanderschap 
af. Met onmiddellĳ ke ingang, zonder waarschuwing, zonder recht 

op beroep. Jong of oud, progressief of conservatief, getrouwd of 
alleenstaand, baby of pensionado: het kan ons allemaal raken. Ons 
paspoort, onze identiteit wordt afgepakt.  

STOP MET AFPAKKEN
NEDERLANDSE PASPOORTEN

Voor een land dat zo internationaal opereert, juist ook in de 
handel, is dit hopeloos ouderwets. Van Frankrĳ k tot Amerika, van 
Australië tot Noorwegen: veel landen hebben dubbele nationaliteit 
inmiddels wél ingevoerd en daarmee de huidige internationale 
context van hun burgers geaccepteerd. 

Daarom roepen wĳ , Stichting Nederlanders buiten Nederland 
(SNBN), onderhandelaars Rutte en Kaag op gezamenlĳ k via het 
nieuwe regeerakkoord eindelĳ k dit probleem op te lossen: help 
ons Nederlander te blĳ ven, help ons de internationale handel en 
belangen van Nederland te vergroten, en behoud de status van 
Nederland als sociaal en cultureel gidsland.

Regel openstelling dubbele 
nationaliteit in regeerakkoord


