Wonen ’overzee’, zoals hier in
New York, heeft zijn charmes,
maar Nederlandse expats voelen zich ook vaak achtergesteld
door de eigen overheid.
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’Nederlandse expats niet
behandelen als lastpost’

A

l eeuwen wonen
Nederlanders over
de hele wereld. Het
avontuur, de liefde,
een nieuwe baan de meesten vertrokken en
vertrekken vanwege deze
redenen naar andere landen. Hardwerkende Nederlanders die zich lokaal goed
aanpassen. Maar hoe ver
weg ze ook mogen zijn, ze
blijven altijd Nederlander in
hart en nieren. Via het internet en regelmatige bezoeken aan Nederland koesteren ze de band met hun
land. Tegelijkertijd zijn ze in
het buitenland de onbetaalde ambassadeurs van Nederland, die waardevolle
connecties maken met bedrijven, overheden, universiteiten en non-profitorganisaties. Hier profiteert Nederland graag van.
Maar de overheid maakt
het de Nederlander in het
buitenland erg lastig. Zo
zijn de totale kosten om een
nieuw paspoort te krijgen
vaak schrikbarend hoog,
hebben duizenden Nederlanders ongewild en zonder
waarschuwing hun Nederlandse nationaliteit verloren (dit gebeurt anno 2019
nog steeds), blijken pensionado's problemen te hebben
hun welverdiende pensioen
te innen, zijn er obstakels
met verplichte buitenlandse documenten bij de Nederlandse overheid en is er
iedere keer weer gedoe met

Meer dan een miljoen Nederlanders wonen elders in de wereld. ,,We zijn trots op
ons land, maar in het buitenland is het
vooral onze eigen overheid die het je erg
lastig maakt”, zegt Eelco Keij van de nieuwe belangenclub SNBN die zich volgende
week voorstelt aan politiek Den Haag.
het stemmen. Bovendien
heeft het Nederlandse beleid alle kenmerken van mateloze willekeur. Werd in
2013 de subsidie voor het
Nederlands onderwijs in
het buitenland geschrapt,
vijf jaar later werd het grootste deel weer in ere hersteld. Hetzelfde gebeurde
met veel consulaten: eerst
massaal sluiten, om vervolgens een paar jaar later
weer te heropenen. En dan
met veel tromgeroffel: kijk
ons eens internationaal bezig zijn! Dat het net heropende consulaat in Atlanta
er hoofdzakelijk is voor economisch gewin, en niet zozeer voor het helpen van de
Nederlanders ter plaatse,
daar wordt over gezwegen.
De affectie richting Nederland wordt, kortom, nogal klinisch beantwoord. In
het recente beleidsstuk 'De
Staat van het Consulaire'
worden wij als consulaire
klanten omschreven. Nou,
die klanten zijn niet happy.

Al sinds 2011 zijn er vanuit
het buitenland meerdere
acties op touw gezet om de
regering een andere kant op
te bewegen - bijvoorbeeld in
de vorm van een petitie, via
een beroep op de Nationale
Ombudsman of een kort geding. Vaak met succes, soms
niet. Het probleem was altijd dat de actie én eenmalig
én achteraf was, dus nadat
vanuit Den Haag een besluit
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was genomen.
Die tijd van late ad-hocacties is nu voorbij. Waar je
politieke voorkeur ook ligt,
je wordt in het buitenland
altijd met dezelfde problematiek geconfronteerd. Dus
hebben wij, elf Nederlanders vanuit het buitenland,
de koppen bijeen gestoken
en de belangenorganisatie
Stichting Nederlanders Buiten Nederland opgericht.
We presenteren ons volgende week in Nieuwspoort,
naast de Tweede Kamer.
Tijdens de Kamerverkiezingen van 2017 kwam voor
het eerst een volledige Kamerzetel aan stemmen vanuit het buitenland. De prognose is dat dit aantal enkel
zal toenemen. Nu al zijn
voor de aankomende verkiezingen voor het Europees
parlement rond de 70.000
registraties
binnengekomen, tegenover 21.000 vier
jaar geleden. In een versplinterd politiek landschap
zullen de stemmen vanuit
het buitenland steeds belangrijker worden - daar
mag elke partij rekening
mee gaan houden.
Haagse schone schijn en
koppige knulligheden hoeven van ons niet meer. Nederlanders buiten Nederland zijn een waardepost,
geen lastpost.
Eelco Keij is voorzitter van de
Stichting Nederlanders Buiten
Nederland (SNBN).

