
15 oktober 2018 

Geachte heer Kleiweg de Zwaan, 

Geachte heer van Dijk, 

 

 

Met belangstelling en verbazing heb ik, via een bericht van NIHB, kennis genomen van uw schrijven 

BZ. 20 18-51966, inzake uw reactie op de brandbrief van HC Van Maanen. 

 

Als oud algemeen directeur Nederland bij een Amerikaanse multinational ben ik wel gewend aan dit 

soort diplomatieke, doch spijkerharde reactie's. Het is dan ook niet het vertrek van HC Van Maanen 

dat me verbaasd. De verbazing betreft het, feitelijk, schofferen van alle Nederlanders in het 

buitenland, door het onderwerp dat HC Van Maanen in zijn brandbrief aansnijdt in wat algemene 

bewoordingen feitelijk onbeantwoord te laten.  

 

Het is juist dat de ruim 1 miljoen Nederlanders in het buitenland -en niet slechts een klein deel 

daarvan; zowaar een fors stemmers potentieel- vele kilometers moeten afleggen om een (nieuw) 

Nederlands paspoort te verkrijgen. Die stap terug past niet in deze tijd van technologische 

mogelijkheden en past ook niet een overheid als de Nederlandse. Sterker, de stap terug in volstrekt 

onnodig. Ik verwijs hier, onder anderen, naar de systematiek welke de UK haar 'onderdanen' 

aanbiedt, u ongetwijfeld bekend. 

 

In een open samenleving als de Nederlandse is het onnodig een gemaakt keuze te herhalen en te 

bevestigen. Noodzakelijk (!) is het de door een keuze negatief getroffen Nederlanders vlot en 

daadkrachtig te informeren over de visie en strategie rondom betreffende keuze(s), toekomst en 

tijdpad. Tot op heden blijft deze aanpak helaas achterwege. Wellicht kunt u hierin iets betekenen. 

Desalniettemin verzoek ik u dit schrijven aan minister Blok per ommegaande te doen toekomen. 

 

In afwachting van uw reactie en verdere ontwikkelingen zal ik dit schrijven aan alle fractievoorzitters 

van in de tweede kamer vertegenwoordigde politieke partijen doorsturen. Zonder twijfel heeft u 

hier begrip voor. 

 

Met dank voor uw spoedige reactie, 

 

Saludos cordiales / Kind regards / Vriendelijke groet, 

 

Reg (GCM) Hutten 

http://bit.ly/2QQ4DeJ

