Wahid Saleh
Knight of the Order of Orange–Nassau
Board Member, EuroIndia Centre, La Rochelle, France
Member of the Board of Directors, Euro India Chamber of Commerce, Brussels, Belgium
Adviser, The Netherlands Foundation for Business Process Innovation, The Hague, Netherlands
Adviser, Foundation “Filosofie Oost–West”, Leusden, The Netherlands
Editor, www.indiawijzer.nl

Chrysantenhof 33
2651 XJ Berkel en Rodenrijs
Tel: 010 - 511 4400
Fax: 010 - 512 1123
E-mail: w.saleh@freeler.nl
Web: www.indiawijzer.nl

Immigratie- en Naturalisatiedienst
T.a.v. Drs. Peter W. A. Veld
Hoofddirecteur
Postbus 5800
2280 HV Rijswijk

Betreft: Nederlandse nationaliteit in relatie tot Indian Overseas Citizenship.
Berkel en Rodenrijs
08-07-05
Geachte heer Veld,
Aangezien vele Indiërs woonachtig in Nederland mij als hun Nestor beschouwen wil ik
namens enkele Indiase staatsburgers en genaturaliseerde Indiërs de volgende vragen
aan u voorleggen.
De Indiase regering heeft recentelijk besloten Indiërs die in het buitenland wonen en van
plan zijn de nationaliteit van het gastland aan te nemen en Indiërs die al genaturaliseerd
zijn bij aanvraag een “Indian Overseas Citizenship” toe te kennen.
Voor zover nu bekend zal deze alleen geldig zijn om zonder visum naar India te reizen en
zal hij de vorm van een “smart card” hebben. Er zijn beperkingen aan verbonden, zoals:
1. De houder van een Indian Overseas Citizenship (IOC)-kaart moet een staatsburger zijn van
de gespecificeerde landen (Nederland is een van de landen).
Para 7A (1) (a) of THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2003.

2. De houder van een IOC-kaart zal niet alle rechten hebben van een Indiase staatsburger.
Para 7B (2) of THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2003.

3. De houder van een IOC-kaart mag in India niet een ambtenaarsfunctie bekleden.
Para 7B (2) (a) of THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2003.

4. De houder van de IOC-kaart mag in India niet een officiële positie zoals President, Vicepresident, rechter, lid van het parlement etc. bekleden.
Para 7B (2) (b), (c), (d), (e) of THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2003.
5.

De houder van de IOC-kaart heeft geen stemrecht in India.
Para 7B (2) (f) of THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2003.
Zie bijlage voor de volledige tekst van de betreffende passage van de “Citizenship (amendment) act,
2003.
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Volgens de informatie van de “Indian High Commission, London” is de “Indian Overseas
Citizenship” niet met een dubbele nationaliteit vergelijkbaar. Het is geen volledige toekenning van
de Indiase nationaliteit. Ik citeer hieronder een passage uit hun web sites:
•

”Note I
The Constitution of India does not permit dual citizenship or dual nationality, unless
amended. There is also no provision in the Indian Passport Act for an Indian Citizen to
possess a foreign passport while retaining his Indian passport, unless amended. The
Overseas Citizenship is not a full citizenship of India and therefore, does not amount to
dual citizenship or dual nationality.”
Zie bijlage voor de volledige tekst van de betreffende passage van de “Overseas Indian Citizenship “

Gelet op het bovenvermelde en de informatie vermeld in de website van de IND heb ik de volgende
vragen:
•

Als een Indiër met een Indiaas paspoort via de optieregeling Nederlander is geworden kan
hij dan zonder verlies van het Nederlanderschap een “Indian Overseas Citizenship” kaart
aanvragen?

•

Als een Indiër met een Indiaas paspoort via het naturalisatieproces Nederlander is
geworden kan hij zonder verlies van het Nederlanderschap een “Indian Overseas Citizenship”
kaart aanvragen?

In afwachting van uw antwoord,

Hoogachtend,

Wahid Saleh
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