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Geachte heer Dronkers,
Bedankt voor uw brief d.d. 15-12-2005, briefnummer IND Uit 05-8446(AUB)
met stand van zaken met betrekking tot aanvragen voor een “Indian Overseas
Citizenship” zonder verlies van het Nederlanderschap. Naar aanleiding hiervan
het volgende:
Aangezien ik deze brief namens enkele mensen aan de directeur IND
geschreven heb wil ik gaarne uw toestemming om een kopie van uw
bovenvermelde brief naar de betrokken mensen te sturen en ook om een kopie
aan de website www.indiawijzer.nl onder het hoofdstuk “Indian Diaspora” toe
te voegen.
De Indiase regering heeft afgelopen week de definitieve informatie over de
“Indian Overseas Citizenship” gepubliceerd en in de website van de “Ministry of
Home Affairs, Government of India” opgenomen. Het URL van de betreffende
web-site is http://mha.nic.in/oci/oci-main.htm.
Hierin wordt duidelijk aangegeven dat de Indiase grondwet niet toestaat dat
men gelijktijdig de Indiase nationaliteit en een nationaliteit van een ander land
heeft. “Indian Overseas Citizenship” is geen “dubbele nationaliteit”.
Om voor een OIC kaart in aanmerking te komen moet men in het bezit zijn
van een buitenlands paspoort (vraagnummer 22 van FAQ van de informatie
van het “Ministry of Home Affairs, Government of India”).
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Volgens het antwoord op vraag nummer 23 is door het “Ministry of Home
Affairs, Government of India” vermeld dat er geen apart OCI-paspoort wordt
verstrekt.

Ik ga ervan uit dat deze informatie gepubliceerd door het Indiase Ministerie
van Binnenlandse Zaken het door uw departement uitgevoerde onderzoek zal
bespoedigen.
Ik heb ook contact met de Indiase Ambassade in Den Haag opgenomen. Over
dit onderwerp is de Ambassade in contact met mevrouw Poortman van uw
departement.
Ik hoop spoedig van u meer duidelijkheid van de Nederlandse regering over de
“Indian Overseas Citizenship” te krijgen.
Hoogachtend,

Wahid Saleh
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