-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: 03 January 2007 22:41
Aan: w.saleh@indiawijzer.nl
CC:
Onderwerp: Consulaire bijstand
Geachte heer Saleh,
Naar aanleiding van uw mailbericht van 30 december 2006 aan het
Nederlandse consulaat generaal te Mumbai, wil ik u mededelen dat
Nederlanders aanspraak kunnen maken op consulaire bijstand.
Nederlanders, van Indiase afkomst, die een PIO/OCI status hebben,
vallen daar uiteraard ook onder.
Wil er voor de goede orde nog op wijzen dat Nederland geen juridisch
afdwingbaar recht op consulaire bijstand kent. Het is aan de Minister
van Buitenlandse Zaken overgelaten van welke aard en omvang de
consulaire bijstand dient te zijn. Bij het verlenen van consulaire
bijstand zal de Nederlandse overheid zich laten leiden door de
beginselen van behoorlijk bestuur, dwz dat personen in vergelijkbare
omstandigheden in principe een gelijke mate van bijstand zullen krijgen.
Ik stuur u dit bericht in het Nederlands omdat tegenwoordig het
Nederlanderschap pas kan worden verkregen als men de Nederlandse taal
voldoende machtig is. Zelfs aan vreemdelingen die zich (permanent) in
Nederland willen vestigen worden op dat terrein eisen gesteld.
Met vriendelijke groet en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.

Hoofd Consulaire Afdeling
Ambassade New Delhi
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

