
Geachte griffier. 

Hierbij ontvangt u een motie van de gemeenteraad van Vaals inzake dubbele nationaliteiten, met het 
verzoek deze ter kennis van uw raad te 
brengen. 

De motie is aangenomen in de raad van 16 april j l . 

De CDA fractie van de gemeente Vaals hecht er aan te vermelden dat zij zich middels een 
stemverklaring hebben onthouden van stemming omdat het hier rijksbeleid betreft. Ook Groep 
Jussen heeft zich om die reden - middels een stemverklaring - onthouden van stemming. 

Met vriendelijke groeten, 

Astrid Kirpenstein-Hammer 
plv. griffier 

tel: 043-3068589 
email: a.kirpenstein(S),vaals.nl 
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Motie 

De Raad van Vaals 
in vergadering bijeen op 16 april 2012 

overwegende dat 
- het kabinet een wetsvoorstel tot aanscherping van de Rijkswet op het Nederlanderschap 

heeft vastgesteld; 
- het doel van het wetsvoorstel is om iedereen zoveel mogelijk te verplichten voor één 

nationaliteit te kiezen en het invoeren van inkomens- en opleidingseisen voordat aanspraak 
bestaat op de Nederlandse nationaliteit; 

- er momenteel 761 Vaalsenaren zijn met meer dan één nationaliteit en de samenleving in 
Vaals elke dag weer bewijst dat het hebben van meer nationaliteiten geen enkel beletsel is 
voor sociale cohesie, gemeenschapszin en goed nabuurschap; 

- de Raad van State in haar advies op het wetsvoorstel stelt dat in het verleden de dubbele 
nationaliteit goed was voor de integratie en binding met Nederland; 

spreekt uit dat 
- de aanscherping weliswaar niet geldt voor de huidige 761 Vaalsenaren; maar het 

wetsvoorstel een tweedeling suggereert die in Vaals, en waarschijnlijk in geen enkele andere 
grensgemeente, aan de orde is; 

- dit wetsvoorstel getuigt van het ontbreken van inzicht in de samenstelling en werking van de 
samenleving in Vaals en in andere grensgemeenten; 

besluit om 
- het College van B&W te verzoeken om de inhoud van deze motie kenbaar te maken bij de 

Minister-president en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
- de raadsgriffier opdracht te geven om deze motie ter kennis te brengen aan de leden van de 

Tweede en Eerste Kamer, onze collega-raadsleden in het land 

en gaat over tot de c rde van de dag. r\ 
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