Algemene Politieke Motie D66, voor congres C111 2020
Onderwerp: D66 koploper voor Nederlanders in het buitenland
Het D66 congres op zaterdag 18 april 2020 bijeen te Nijkerk,
Constaterende dat
-

Naar schatting ruim één miljoen Nederlanders woonachtig zijn in het buitenland, voor
kortere of langere termijn;
Een groot deel van hen intensief bij Nederland betrokken blijft en een bron van kennis,
ervaring en connecties is voor de Nederlandse economie;
Deze groep staatsburgers, ondanks recente verbeteringen op verschillende gebieden, nog
steeds tegen velerlei problemen aanloopt op het gebied van o.a. nationaliteit, stemrecht,
bankieren, pensioenen en sociale voorzieningen;
D66 zich sinds jaar en dag inzet voor Nederlanders in het buitenland, en waarschijnlijk
mede daardoor buitenproportioneel veel stemmen werft binnen deze electoraal
belangrijke groep;

Overwegende dat
-

-

-

D66 de afgelopen jaren veel bereikt heeft voor Nederlanders in het buitenland, zoals het
aankomende wetsvoorstel om stemrecht voor de Eerste Kamer te verwezenlijken, het
vereenvoudigen van het stemproces via permanente registratie, en betere dienstverlening
op / uitbreiding van ambassades en consulaten;
Er op belangrijke thema’s nog veel te bereiken valt, in bijzonder het verwezenlijken van
dubbele nationaliteit, het oplossen van de problemen rond het eenzijdig opzeggen van
bankrekeningen door Nederlandse banken en de schrijnende situatie van veel oudNederlanders die automatisch en vaak zonder het te weten het Nederlanderschap verloren
hebben;
Er een groot wederzijds belang is om Nederlanders in het buitenland als een waardevolle
groep staatsburgers te beschouwen, hun zoveel mogelijk bij Nederland te betrekken, en
actief van hun kennis en expertise gebruik te maken en de banden warm te houden voor
een eventuele terugkeer;

Verzoekt de D66 fracties in de Tweede en Eerste Kamer en de Landelijke
Verkiezingscommissie
-

-

Uitvoering te geven aan de afspraken gemaakt in het regeerakkoord die betrekking
hebben op de (rechts)positie van Nederlanders in het buitenland, met name die aangaande
de modernisering van het nationaliteitsrecht;
D66 in de aankomende verkiezingen extra te profileren als dé internationaal georiënteerde
partij die altijd voorop heeft gelopen, en koploper zal blijven, om Nederlanders in het
buitenland als waardevolle staatsburgers bij Nederland betrokken te houden, en opkomt
voor de rechten en belangen van deze groep kiezers;
Deze extra profilering vorm te geven via een actieplan voor Nederlanders in het
buitenland.

En gaat over tot de orde van de dag.

