Postbus 20061
2500 EB Den Haag
Nederland
www.rijksoverheid.nl

Prof. dr. L.J. van den Herik
Voorzitter
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken

Datum
Betreft

2 maart 2021
Adviesaanvraag over de implicaties van het geen afstand kunnen doen
van een tweede nationaliteit onder internationaal recht

Geachte voorzitter,
Op 27 mei 2020 bracht kamerlid Paternotte (D66) bijgaande initiatiefnota uit over
de bescherming van Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit. 1 Een
van zijn zes voorstellen aan de regering tot het ondernemen van actie betreft het
advies uit laten brengen door een onafhankelijk orgaan over de implicaties van
het hebben van een tweede nationaliteit waar men geen afstand van kan doen.
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In zijn reactie van 4 december 2020 benadrukt het kabinet dat het zich inspant
voor de rechten van alle Nederlandse burgers, maar dat het volledig realiseren
van de gewenste keuzevrijheid géén bevoegdheid is van de Nederlandse overheid.
Landen zijn immers soeverein als het gaat om hun nationaliteitswetgeving.
Wel is toegezegd om uw Commissie om advies te vragen over de implicaties van
het geen afstand kunnen doen van een tweede nationaliteit onder internationaal
recht.
Tijdens het notaoverleg van 4 februari jl. is in aanvulling op die toezegging in de
kabinetsreactie een motie ingediend door het lid Belhaj (D66) 2 met het verzoek
om uw Commissie ook te vragen om naast de implicaties van de huidige situatie in
te gaan op de mate waarin het automatisch als onderdanen rekenen van een
derde generatie en verdere afstammelingen van emigranten zich verdraagt met
het internationaal recht, welke internationaalrechtelijke remedies open zouden
staan voor burgers die hier nadeel van ondervinden en welke internationale
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gouvernementele organisaties (IGO’s) geëquipeerd zijn om de multilaterale
dialoog over een oplossing voor dit vraagstuk te faciliteren.

Hierbij verzoek ik uw Commissie om advies uit te brengen inzake bovengenoemde
elementen.
Ik zou het op prijs stellen uw advies uiterlijk half oktober 2021 tegemoet te
mogen zien.

Hoogachtend,

Stef Blok
Minister van Buitenlandse Zaken
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