Jaarverslag 2019

Wilerweg 22 – 4600 Olten Zwitserland
www.nederlandersbuitennederland.nl – info@nederlandersbuitennederland.nl
KvK 74421891

Inleiding
De SNBN heeft een enerverend jaar achter de rug. Opgericht op 27 maart, zijn we na een
spetterende oprichtings-persconferentie op 18 april met aanwezigheid van veel politici en
belangstellenden, daadwerkelijk aan de slag gegaan.
Naast veel werk achter de schermen (probeert u bijvoorbeeld maar eens een Nederlandse
bankrekening te openen voor een stichting met bestuursleden die allemaal buiten Nederland
wonen…) hebben we in 2019 vooral stappen gezet om als stichting bekend te worden bij
onze stakeholders. In dit jaarverslag kunt u de belangrijkste wapenfeiten hierover lezen.

Olten, maart 2020
Twan Laan, secretaris SNBN
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Oprichting

Aanleiding voor het oprichten van de SNBN
Naar schatting een miljoen Nederlanders wonen niet in Nederland. Jaarlijks emigreren zo’n
150.000 mensen vanuit Nederland naar het buitenland. Zij doen dat uit allerlei overwegingen:
een nieuwe baan of andere uitdaging, een internationale relatie, pensionering… Veelal
blijven ze ondanks de afstand Nederland trouw. Ze houden contact met familie, vrienden en
bekenden in Nederland, nemen in hun nieuwe woonland deel aan activiteiten van
Nederlandse organisaties en integreren zich tegelijkertijd in de meeste gevallen uitstekend in
hun nieuwe omgeving. Als vanzelfsprekend worden contacten met de oude werkgevers in
Nederland onderhouden en worden nieuwe contacten in het woonland geholpen met het
vinden van relaties in Nederland. Zij zijn – het goede werk van de Nederlandse ambassades
en consulaten in het buitenland niet te na gesproken – in veel gevallen de eerste
aanspreekpartners voor Nederland als het om het aanknopen van nieuwe contacten gaat –
of die nu zakelijk of privé zijn. Immers, een informeel contact via een kennis is vaak
laagdrempeliger dan de gang naar ambassade of consulaat.
Nederlanders buiten Nederland zijn ambassadeurs van Nederland in levenden lijve en
leveren op die manier een bijdrage aan de Nederlandse economie die moeilijk overschat kan
worden.
Toch worden Nederlanders buiten Nederland met veel problemen geconfronteerd die ze niet
zouden hebben als ze in Nederland zouden wonen en/of problemen die je van tevoren niet
eens kunt bedenken. Al jarenlang komen telkens opnieuw dezelfde dossiers op tafel:
•

•

•

•

•

Het kunnen uitoefenen van het kiesrecht bij verkiezingen voor Tweede Kamer en
Europees Parlement. Vooral het toe- en terugsturen van de stembescheiden leidt
vaak tot problemen.
Het aanvragen of vernieuwen van een Nederlands paspoort. Vooral het sluiten van
afgiftepunten in het buitenland in de laatste jaren zorgt ervoor, dat Nederlanders
buiten Nederland soms duizenden kilometers moeten reizen voor een
paspoortverlenging
Het verliezen van de Nederlandse nationaliteit bij het aannemen van een vreemde
nationaliteit. De wetgeving hieromtrent is gecompliceerd, wordt door Nederlanders
buiten Nederland vaak als onrechtvaardig ervaren en het is bij veel Nederlanders
buiten Nederland niet bekend dat de Nederlandse nationaliteit automatisch verloren
kan worden.
Het soms moeizame contact met overheden en instanties in Nederland. Zo is het
vanuit het buitenland ingewikkeld of soms zelfs onmogelijk om een DigiD aan te
vragen, AOW en/of pensioen aan te vragen of een Nederlandse bankrekening te
openen of aan te houden.
Internationale echtscheidingen: alhoewel minder frequent, kunnen ze tot bijzonder
schrijnende situaties leiden - vaak ook omdat een buitenlandse rechter relatief zich
veel macht toe-eigent en de Nederlandse Staat daarop niet reageert

Door dit soort problemen voelen Nederlanders buiten Nederland zich vaak slecht behandeld
door “Nederland”, de Nederlandse politiek en Nederlandse instanties. Dat wordt niet alleen
als “onrechtvaardig” bevonden, het kan ook de ambassadeursrol van Nederlanders buiten
Nederland in gevaar brengen.
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Zeker sinds 2011 zijn diverse Nederlanders buiten Nederland op persoonlijke titel actief om
in de bovengenoemde probleemdossiers verbeteringen te bereiken voor hen en hun
lotgenoten. Met wisselend succes. Bij dat werk is uit ervaring gebleken dat het voor het
realiseren van verbeteringen vaak nodig is om de Nederlandse politiek te beïnvloeden.
Immers, voor veel verbeteringen zijn wetswijzigingen nodig en die kunnen alleen via een
meerderheid in Eerste en Tweede Kamer afgedwongen worden. Tegelijkertijd heeft het actief
worden in een politieke partij als nadeel, dat Nederlanders buiten Nederland de activist als lid
van een specifieke partij waarnemen en zich niet altijd verbonden voelen met die specifieke
partij. Tenslotte hebben instanties en overheden in Nederland de vraag gesteld naar de
organisatie of doelgroep die men vertegenwoordigt.
Zodoende is het idee ontstaan een organisatie in het leven te roepen die opkomt voor de
belangen voor Nederlanders buiten Nederland. De oprichters hebben zich daarbij laten
inspireren door vergelijkbare organisaties die, soms al meer dan honderd jaar, in andere
landen om Nederland heen bestaan: de Zwitserse Auslandschweizerorganisation ASO, de
Vlaamse organisatie Vlamingen in de Wereld, en andere zusterorganisaties in bijvoorbeeld
Duitsland en Frankrijk.
De nieuwe organisatie moet daarnaast de ex-Nederlanders vertegenwoordigen die tegen
hun wil in de Nederlandse nationaliteit hebben verloren of hebben moeten opgeven.
Op korte termijn heeft de SNBN – vooral vanwege beperkte middelen – nog niet alle
gewenste activiteiten kunnen ontplooien. Desondanks treft de SNBN vanaf het eerste
moment al voorbereidingen om haar gewenste rol zo snel mogelijk te kunnen gaan spelen:
•
•
•
•

•

Oplossingen aandragen voor problemen die gesignaleerd worden
Trends en thema’s te spotten bij buitenlandse zusterorganisaties en deze mutatis
mutandis ook voor de SNBN in te zetten
Via vrijwilligers en contactpersonen contact houden en dialoog te voeren met
Nederlanders buiten Nederland
Als informele ambassadeurs dat extra stel ogen en oren te zijn als het gaat om
innovaties en verbeteringen voor Nederlanders buiten Nederland, maar daarmee ook
voor Nederland zelf.
Het bevorderen van de contacten tussen de Nederlanders buiten Nederland
onderling en de contacten van hen met Nederland en de Nederlandse cultuur, onder
andere door het zoeken naar de mogelijkheden voor zomerkampen in Nederland die
vooral erop gericht zijn op het bijhouden van, kennismaken met en vergroten van de
kennis van Nederlandse taal en cultuur voor kinderen.

De oprichting van de SNBN
Op 27 maart 2019 is de Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) opgericht. Het doel
van de stichting is het behartigen van de belangen van Nederlanders en oud-Nederlanders
buiten Nederland.
De SNBN wil, als een soort ANWB voor (oud-)Nederlanders buiten Nederland, haar
achterban van relevante informatie kunnen voorzien en tegelijkertijd de Nederlandse politiek
actief kunnen beïnvloeden. Het ideaalbeeld op middellange termijn is het oprichten van een
kantoor in Nederland, bij voorkeur in een voor Nederlanders buiten Nederland makkelijk
bereikbare plek en niet te ver verwijderd van het Nederlandse politieke centrum, vanwaar uit
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deze activiteiten professioneel uitgevoerd kunnen worden door een lobbyist, een
communicatiemedewerker, een webmaster, een journalist, een fondsenwerver en eventueel
verdere externe ondersteuning.
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Communicatie

Een van de belangrijkste activiteiten van onze kersverse stichting is: ons op de kaart zetten.
Daarvoor zijn in 2019 de volgende kanalen opgezet
Nieuwsbrief
Met onze nieuwsbrief, die aan ongeveer 10.000 geïnteresseerden wordt verzonden,
informeerden we afgelopen jaar regelmatig over het wel en wee van onze stichting, over
onze activiteiten, maar ook meldden we de lezers wetenswaardigheden die belangrijk zijn
voor Nederlanders buiten Nederland. Zo volgden we niet alleen de Brexit-ontwikkelingen op
de voet, maar ook de gevolgen die Brexit heeft voor Nederlanders die in het Verenigd
Koninkrijk wonen.
De nieuwsbrief is ook op onze website te lezen.
Website
Onze website www.nederlandersbuitennederland.nl staat boordevol informatie over onze
stichting. Niet alleen onze nieuwsbrief is er te lezen, ook vind je er de namen van onze
regionaal vertegenwoordigers en veel informatie over het thema “dubbele nationaliteit”: nog
altijd het nummer-één-item als het gaat om vragen en behoeftes vanuit onze achterban.
Dubbele nationaliteit
Op de website staat inmiddels veel informatie over het hoe en wat van dubbele nationaliteit.
Deze is opgesteld door twee absolute cracks op dit gebied: Kris von Habsburg en Mr Paul
Munsell. Als na het lezen van de informatie nog vragen open zijn, kan contact met hen
worden opgenomen. Op die manier beantwoordden zij in 2019 vragen van ongeveer 165
Nederlanders of voormalig Nederlanders.
Regionaal vertegenwoordigers
Als stichting heeft de SNBN geen leden. Desondanks is het essentieel om verbonden te
blijven met onze achterban: de meer dan 1.000.000 Nederlanders en voormalig
Nederlanders buiten Nederland. Hoewel al onze bestuursleden buiten Nederland wonen, is
het onmogelijk om met maar elf personen een compleet overzicht te houden over wat er
onder die achterban speelt. Daarom heeft SNBN een netwerk van regionaal
vertegenwoordigers in het leven geroepen. Zij zijn goed op de hoogte van wat er in hun
woonlanden speelt en houden het bestuur daarover op de hoogte. Zij zijn ook aanspreekpunt
voor de Nederlanders in hun woonland. Omgekeerd kan het bestuur bij hen te rade met
vragen over de situatie in bepaalde landen of, algemeen, over de achterban. Bezoeken
diplomaten of politici een land, kan de regionaal vertegenwoordiger de SNBN
vertegenwoordigen bij dit bezoek.
Inmiddels zijn er 77 regionaal vertegenwoordigers in totaal 43 landen.
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Fondsenwerving

De SNBN is op 27 maart 2019 gestart met een lege bankrekening. Veel Nederlanders buiten
Nederland beseffen, dat wij ons werk niet kunnen doen zonder hun ondersteuning. In totaal
mochten we in 2019 ruim 9.000 euro aan donaties ontvangen, waarvoor we onze donateurs
op deze plek graag heel hartelijk voor mogen bedanken.
ANBI-Status
De SNBN heeft in de herfst van 2019 de ANBI-status aangevraagd en op 28 februari 2020
met terugwerkende kracht tot het moment van oprichting verkregen. De ANBI-status maakt
het niet alleen mogelijk om donaties af te trekken van de (Nederlandse) inkomstenbelasting,
ook is het veelal een voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies of andere financiële
bijdragen van private of publieke financiers.
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Een overzicht van 2019
Oprichting
De Stichting Nederlanders buiten Nederland
werd op 27 maart 2019 officieel opgericht per
notariële akte. Op 18 april presenteerde
SNBN zich in de openbaarheid met een
persconferentie in Nieuwspoort, Den Haag.
Daarbij waren Kamerleden van diverse grote
politieke partijen aanwezig. Zij gaven ons een
belangrijke terugkoppeling: “kom maar op!”

Anders gezegd: als inwoner van Nederland
ben je je vaak nauwelijks bewust van de
problemen die een Nederlander buiten Nederland kan krijgen met de Nederlandse Overheid.
De politici vroegen ons nadrukkelijk om problemen te melden, zodat zij zich ook bewust
worden van de belangen die er spelen bij Nederlanders die niet in Nederland wonen – en
natuurlijk hopen we, dat zij die meldingen in daden weten om te zetten. Hiermee werd
bevestigd dat SNBN absoluut in een behoefte voorziet. Het motiveerde ons om aan de slag
te gaan met waar we voor staan: het behartigen van de belangen van Nederlanders buiten
Nederland.
Verkiezingen Europees Parlement
Deze vonden op 23 mei 2019 plaats – althans… voor Nederlanders die in Nederland wonen.
Nederlanders buiten Nederland stemden – voorzover mogelijk – al veel eerder per post.
Daarbij waren er de klassieke problemen van stemdocumenten die niet of te laat arriveerden,
zodat de betroffene geen stem uit kon brengen.
Natuurlijk stelde SNBN deze problemen wederom aan de kaak – maar we deden meer. Zo
was er voor het eerst in de geschiedenis (althans: voorzover we konden nagaan) een
radiodebat tussen kandidaten voor het Europees Parlement die zelf in het buitenland wonen.
Met dank aan onze partner Grenzeloos Ondernemen werd het een interessant debat tussen
kandidaten van CDA, PvdA, D66
en GroenLinks over thema’s als
stemmen vanuit het buitenland,
dubbele nationaliteit en Brexit.
Loket Buitenland: Dienstverlening
aan Nederlanders buiten
Nederland
Door het ministerie van
Buitenlandse Zaken werden we
uitgenodigd voor een workshop
over het “Loket Buitenland”, het
project waarin drie ministeries
(Binnenlandse en Buitenlandse
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zaken en justitie) samenwerken met de bedoeling om één digitaal loket te ontwikkelen waar
zo veel mogelijk instanties hun diensten aan Nederlanders buiten Nederland kunnen
aanbieden. De bijeenkomst bood niet alleen gelegenheid om van gedachten te wisselen op
inhoudelijke dossiers (DigiD, rijbewijs of paspoort vernieuwen, …) maar ook om de relaties
met ambtenaren van de betroffen ministeries en instanties èn met andere genodigden van
organisaties voor Nederlanders buiten Nederland aan te halen.
Deze eerste brainstormsessies was absoluut positief. De overheid bleek zich zeer bewust
van bestaande én aankomende obstakels en zoekt actief de verbinding zowel binnen als
buiten andere overheidsdiensten. De problemen zijn niet van vandaag op morgen opgelost
maar het is wel duidelijk dat we van een situatie van achteruitgang langzaam overgaan in
stabilisatie en verbetering. We blijven positief-kritisch meedenken in dit gremium, waarvan
verwacht wordt dat het jaarlijks terug gaat keren. Dat neemt niet weg, dat SNBN blijft wijzen
op bestaande tekortkomingen en op die manier “luis in de pels” van de overheid is en blijft.
Duncan
We kunnen als kleine stichting onmogelijk op elk individueel geval actie ondernemen. Maar
soms is een situatie zo schrijnend, dat we niet afzijdig kunnen blijven. Deze zomer bereikte
ons een noodkreet van de moeder van Duncan. Duncan heeft het syndroom van Down en
landde, door ongelukkige omstandigheden na een scheiding van zijn Nederlandse, maar
destijds in Spanje wonende ouders, in een kindertehuis – terwijl zijn inmiddels in Nederland
wonende moeder prima in staat zou zijn geweest om voor hem te zorgen en hem de stress
van de opname in een kindertehuis bespaard zou kunnen blijven. SNBN stelde kamervragen
en uiteindelijk kwam Duncan “vrij”, maar het duurde wel lang. SNBN heeft zijn teleurstelling
geüit over het feit dat de Nederlandse overheid erg passief bleef in dit dossier.
Vanzelfsprekend erkennen we de verantwoordelijkheid van de Spaanse kinderbescherming
voor alle kinderen (ongeacht hun nationaliteit) die in Spanje wonen – desondanks zou de
Nederlandse overheid de voor het kind optimale oplossing – zeker indien het kind een
geestelijke beperking heeft – veel nadrukkelijker onder de aandacht van de Spaanse
autoriteiten kunnen worden gebracht.
De banken zijn ons zat
Nederlandse banken worden aan steeds meer regels en voorschriften gebonden. Het hogere
doel daarvan, het bestrijden van witwaspraktijken, staat buiten kijf. Maar in de praktijk
hebben deze regels vooral consequenties voor Nederlanders buiten Nederland die te goeder
trouw zijn. Zo zette de ABN AMRO haar praktijk om rekeningen van Nederlanders buiten
Nederland te sluiten ook dit jaar voort. En de ING kondigde aan, dat rekeninghouders in het
buitenland hun rekening alleen nog mochten voortzetten indien ze aan een aantal stringente
voorwaarden voldoen. Saillant detail: de ING koppelde het recht op een ING-rekening aan
het bezit van de Nederlandse nationaliteit. SNBN is hoogst verbaasd dat de nationaliteit van
een rekeninghouder relevant is voor het al dan niet kunnen voldoen aan de bancaire wet- en
regelgeving en kaartte de situatie op het hoogste niveau bij ING aan – maar tot nu toe
zonder resultaat.
(Ex-)Nederlanders in het buitenland zijn het kind van de rekening. De betroffenen zijn veelal
ouderen, die hun Nederlandse rekeningen aanhouden voor het ontvangen van pensioen en
AOW en voor het betalen van de premie voor de (vaak verplichte) Nederlandse
zorgverzekering. Hun alternatieven zijn beperkt:
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•

•

•

Een bankrekening in hun woonland betekent veelal dat ze hun banktransacties met
Nederland slechts tegen hoge kosten kunnen verrichten: een bankoverschrijving kost
al gauw enkele tientallen euro’s. Zo ontstaat in no-time een kostenpost van 100 of
meer euro per maand (ontvangst AOW en pensioen, betaling zorgpremie).
Weliswaar bestaat soms de mogelijkheid om van bank te wisselen, maar voor het
openen van een andere bankrekening is het vaak noodzakelijk om persoonlijk aan
een Nederlands bankloket te verschijnen. Het hoeft geen betoog dat dit voor
Nederlanders buiten Nederland in de praktijk een uiterst kostbare bedoening is.
Sinds kort bestaan er aanbieders van volledig digitale bankdiensten, zoals Bunq en
Transferwise. Hun rekeningen bieden een oplossing voor een aantal problemen (veel
lagere transactie- en wisselkosten), maar niet voor alle (automatische betalingen zijn
bijvoorbeeld meestal niet mogelijk). Bovendien zijn veel betroffenen al op leeftijd en
zodoende niet meer in staat om een dergelijke volledig digitale rekening te openen en
aan te houden.

SNBN zet haar activiteiten op een aantal vlakken voort:
•

•
•
•

We blijven de politiek vragen om goede wetgeving voor (ex-)Nederlanders buiten
Nederland: elke (ex-)Nederlander zou het recht moeten krijgen om ten minste één
gewone bankrekening bij een Nederlandse bank naar keuze aan te houden.
We blijven in gesprek met de banken, we kaarten de problemen van onze achterban
aan en denken ook mee over oplossingen
We vragen onze achterban om ons op de hoogte te houden van hun concrete situatie
We leggen individuele, schrijnende gevallen voor aan de banken en vragen hen om
coulance of dringen aan op correctie van fouten.

Stemrecht
De Kieswet is een permanent dossier voor de SNBN. Niet alleen wordt daarin geregeld, hoe
stemgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen, ook wordt vastgelegd wie stemgerechtigd is.
De SNBN volgde de voorgestelde wijzigingen op dit laatste punt op de voet en is in het
bijzonder verheugd, dat in de laatste voorstellen de mogelijkheid voor Nederlanders buiten
Nederland wordt geopend om invloed uit te kunnen oefenen op de samenstelling van de
Eerste Kamer. Tot nu toe wordt deze getrapt via de Provinciale Staten gekozen.
Nederlanders buiten Nederland kunnen niet deelnemen aan verkiezingen voor de Provinciale
Staten en hebben zodoende op dit moment geen invloed op de samenstelling van de Eerste
Kamer.
Dossier meervoudige nationaliteit en Brexit
De meervoudige nationaliteit staat op nummer één als het gaat om vragen, problemen en
ergernissen van Nederlanders buiten Nederland over de Nederlandse overheid en
wetgeving.
In de eerste helft van het jaar werden we in onze standpunten gesteund door het Europese
gerechtshof. Deze oordeelde in de “Zaak Tjebbes”, dat het verlies van het Nederlanderschap
– en daarmee veelal het verlies van het burgerschap van de Europese Unie – niet kan
geschieden zonder zorgvuldige individuele toetsing. Hiermee werd verwezen naar het feit,
dat het verlies van het Nederlanderschap in twee belangrijke gevallen automatisch
plaatsvindt:
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•
•

Bij het aannemen van een vreemde nationaliteit;
Bij het gedurende meer dan 10 jaar verblijven buiten het Koninkrijk of de Europese
Unie zonder in die periode een Verklaring Nederlanderschap of reisdocument in de
zin van de Paspoortwet verstrekt te krijgen.

Juist deze twee vormen van verlies van het Nederlanderschap zijn extra schrijnend, omdat
ze veelal geschieden zonder dat de betreffende Nederlander zich van het verlies bewust is.
Het verlies komt pas jaren later, bijvoorbeeld bij een aanvraag voor paspoortvernieuwing,
aan het licht en kan dan veelal niet of slechts met heel veel moeite (in de regel terugkeer
naar Nederland voor ten minste een jaar en het verlies van een eventuele andere
nationaliteit) hersteld worden.
Hoewel SNBN gesterkt was door deze uitspraak, betekent het ook dat de in het
regeerakkoord beloofde en dringend noodzakelijke modernisering van het nationaliteitsrecht
op de lange baan geschoven lijkt te worden. Het lijkt erop, dat de wetgever de uitspraken van
het Europese Hof mee wenst te nemen in de nieuw te ontwerpen wetgeving. Op zich
lovenswaardig – maar tegelijkertijd blijven Nederlanders buiten Nederland verstoken van de
dringend noodzakelijke wetsherziening.
Het naderende uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie leidde tot een bijzonder
moeilijke situatie voor Nederlanders buiten Nederland. Hun werk- en verblijfsrechten waren
tot nu toe gegarandeerd door het EU-lidmaatschap van Groot-Brittannië. Het verlaten van de
Europese Unie betekent ook, dat deze rechten in gevaar komen. Mede dankzij input van
SNBN kwam een initiatief-wetsvoorstel op tafel dat een éénmalige uitzondering ten aanzien
van het nationaliteitsrecht maakt voor Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk. Het voorstel
voorziet in een periode, waarin zij de Britse nationaliteit kunnen aannemen zonder de
Nederlandse te verliezen. Voorwaarde is, saillant genoeg, dat de werk- en
verblijfsvoorwaarden van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk onvoldoende
gegarandeerd worden door Groot-Brittannië.
Hoewel het slechts een geografisch en tijdelijke verruiming van de nationaliteitswetgeving
betekent, ziet de SNBN dit wetsvoorstel, dat in de Tweede Kamer op een meerderheid kon
rekenen en inmiddels in afwachting is van behandeling in de Eerste Kamer, toch als een
klein succes. Hoewel een aantal partijen aankondigde, dat deze verruiming “eens maar nooit
weer” is, hopen we erop dat zij ervaren dat de aangekondigde verruiming van het
nationaliteitsrecht niet leidt tot de door hen geschilderde “grote problemen” en we zo een
eerste stap hebben kunnen zetten in de langverwachte verruiming van de mogelijkheid om
een nationaliteit naast de Nederlandse te mogen voeren – iets wat andere landen in WestEuropa (België, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en in 2019 uiteindelijk ook Noorwegen) al
lang hebben gedaan. Nederland blijft – helaas – samen met Oostenrijk hekkensluiter van
West-Europa in dit dossier.
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Financieel verslag over 2019

ALGEMEEN
De Stichting is begin 2019 opgericht. Dit is het eerste financiële jaarverslag.

INKOMSTEN
Particuliere donaties
De Stichting heeft in 2019 182 particuliere giften ontvangen met omgerekend naar Euro’s 9 000.25
Euro aan particuliere giften ontvangen. De gemiddelde grootte per gift is 49.45 Euro.
Donaties volgen duidelijk het versturen van de nieuwsbrief.
De week met de meeste donaties was week 39 volgend op de nieuwsbrief van 24 September over de
dubbele nationaliteit.
Donaties bedrijfsleven
Er zijn geen giften van het bedrijfsleven ontvangen in 2019.
Subsidies
Er is een éénmalige subsidie van de Stichting Democratie & Media van 300 Euro voor het promoten
van de stemmingtracker ontvangen.
Overige inkomsten
Eelco Keij bracht 791 Euro in als overschot van donaties van vóór de oprichting van de Stichting.

UITGAVEN
De uitgaven bedroegen in totaal 4 282.92 Euro.
In zekere zin houden vrijwel alle kosten verband met het informeren van het publiek: persconferentie
bij de oprichting, bouwen en onderhouden website, mailings van de nieuwsbrieven, promotie via
Facebook als er belangrijke ontwikkelingen zijn en het ontwerpen, drukken en verzenden van folders
van de SNBN.
Daarnaast zijn er administratieve kosten, met name de commissie over ontvangst van giften door
Mollie en PayPal.
Apart wordt vermeld dat er aan bestuursleden niets aan vergoedingen is uitgekeerd.
Tabel 1. uitgaven in 2019 in Euro’s

post

bedrag

Omschrijving

Kantoor

165

Inschrijving KvK, Kerstkaarten

Banken

239

Commissie PayPal, Mollie, transferwise

Website

592

Bouwen, hosting website

Mailings

1 000

Publiciteit internet
Publiciteit

450
1 836

Vergoedingen

0

Overig

0

Totaal

4 283

Mailchimp voor nieuwsbrief
Advertenties op Facebook
Kosten persconferentie, banners, folders
Vergoedingen aan bestuursleden

SCHULDEN EN VORDERINGEN
De Stichting heeft noch schulden noch uitstaande vorderingen.
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RESULTAAT
Het resultaat over het jaar 2019 bedroeg 5 808.40 Euro.

KASSEN
De Stichting heeft verscheidene rekeningen.
De belangrijkste is de bankrekening bij de ING. Daarnaast zijn er twee PayPal-rekeningen en een
rekening bij TransferWise.
Een eerste PayPal-rekening werd opgericht met land van vestiging Zwitserland omdat het postadres
van de Stichting in Zwitserland ligt. Dit resulteert erin dat geld van de rekening niet naar een
Nederlandse rekening kan worden overgeboekt. Daarom is een tweede PayPal-rekening geopend met
land van vestiging Nederland, waarbij dat wel kan.
De fondsen in andere valuta dan Euro’s op de eerste PayPal-rekening worden aangehouden omdat
overboeking naar de andere PayPal-rekening commissiekosten zou genereren. De bedoeling is het
saldo van deze rekening voor betalingen te gebruiken.

Aldus opgetekend,
Quito 16 Januari 2020

Onno Heerma van Voss
Penningmeester Stichting Nederlanders buiten Nederland
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Over de SNBN
De Stichting Nederlanders buiten Nederland is op 27 maart 2019 opgericht. De statuten
omschrijven het doel van de stichting als
“het behartigen van de belangen van de Nederlanders en oud-Nederlanders buiten
Nederland in de breedste zin des woords.“
Statutair probeert de stichting haar doel onder meer te bereiken door:
a. het verstrekken van actuele informatie van allerlei aard, direct of indirect, aan de
(oud-)Nederlanders buiten Nederland;
b. het vertegenwoordigen van (oud-)Nederlanders in het buitenland buiten Nederland bij
de Nederlandse politiek;
c. het initiëren en bevorderen van concrete activiteiten, in of buiten Nederland, ten
gunste van (oud-)Nederlanders buiten Nederland;
d. het bevorderen van zowel de relatie tussen (oud-)Nederlanders in het buitenland
buiten Nederland onderling, als de relatie tussen de (oud-)Nederlanders in het
buitenland buiten Nederland en de relevante overheid/overheden en bedrijven in
Nederland;
e. het uitvoeren of laten uitvoeren van overheidsopdrachten, studies en analyses,
congressen en studiedagen, die een directe band hebben met het doel van de
Stichting. Daarnaast kan de Stichting haar medewerking verlenen, deelnemen aan
iedere activiteit dan wel elke activiteit initiëren die met haar missie overeenstemt;
f. het verwerven van ondersteuning, bij voorkeur non-gouvernementeel, voor de
instandhouding en uitbreiding van de Stichting; of
g. het optreden in rechte,
het vorenstaande al dan niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten
en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in
de ruimste zin.
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Het bestuur
We bestaan als bestuur volledig uit vrijwilligers. Wij wonen zelf verspreid over de hele wereld
en lopen op de één of andere manier in het buitenland tegen (Nederlandse) obstakels aan.
Dit is bijvoorbeeld op het terrein van nationaliteit, pensioen, Nederlands onderwijs,
paspoorten en deelname aan verkiezingen.
We willen samenwerken om daar verbetering in te brengen. We zien goed contact met de
politiek als de beste manier om de belangen van Nederlanders in het buitenland te
behartigen. Voor de politiek zijn we vraagbaak en aanspreekpunt, voor Nederlanders buiten
Nederland zijn we de brug tot inspraak en verandering in politiek Den Haag.
Hieronder kun je lezen wie er in het bestuur zit. Gekozen politici zul je hier niet zien, wél een
grote meerderheid aan bestuursleden die expliciet lid is van een politieke partij en geloven in
de weg van de politiek om positieve veranderingen voor Nederlanders buiten Nederland voor
elkaar te krijgen.
Eelco Keij - Voorzitter (D66) - Woonachtig in: Verenigde Staten
Woonachtig in New York, getrouwd met een Amerikaanse, vader
van twee zoontjes. Sinds 2011 actief als belangenbehartiger van
de Nederlanders die buiten Nederland tegen allerlei ‘Nederlandse’
belemmeringen aanlopen.
Auteur van het manifest “Kapitale Connecties“, over de
economisch-culturele meerwaarde van Nederlanders buiten
Nederland, voor Nederland zelf. In dagelijks leven fondsenwerver
voor nonprofits.
Bas Dubbeldam - Vice-voorzitter (50PLUS) - Woonachtig in: VS
Bas Dubbeldam (Logistics Executive, USA) is deel van een
multinationaal gezin met vrouw Jolanda, vier zonen en hun
internationale partners.
Uit ervaring kennen zij de praktische kleine en soms ook grote
problemen voor Nederlanders overzee, zowel in hun gastland als
in Nederland. Via de SNBN gaat hij een verschil maken.
Onno Heerma van Voss – Penningmeester (FvD) - Woonachtig in: Ecuador
Vestigde zich als bosbouwkundig ingenieur in 1999 in Quito,
Ecuador. Getrouwd met een Quiteense en vader van twee zoons
en een dochter. Werkzaam in zijn eigen bedrijf dat hangmatten en
tagua exporteert.
In Ecuador merkt hij hoezeer hij aan Nederland verbonden is.
Hij ijvert voor een betere verhouding tussen de Nederlander buiten
Nederland en Nederland.
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Twan Laan - Secretaris - Woonachtig in: Zwitserland
Gehuwd met een Zwitserse, vader van een zoon en een dochter.
Emigreerde daarom in 2009 naar Zwitserland. Vindt het
onbegrijpelijk dat de Nederlander buiten Nederland vaak buiten de
scope van de Nederlandse instanties en politiek valt.
Zet zich met zijn sterk analytisch vermogen in om dat te
veranderen.
Carole Overmaat - Woonachtig in:
Australië
Carole Overmaat (1970, Arnhem) studeerde CMV Vrijetijdskunde
in Rotterdam. Ze woont sinds 2005 samen met Ron van Riet en
twee kinderen in Melbourne, Australie.
Het avontuur vinden ze in de dagelijkse dingen. Acht jaar geleden
startte ze haar programma Dutch TV en nam in 2018 de
Nederlandse krant de Dutch Courier over.

Stefan van Dijk - (CU) - Woonachtig in: Kosovo
Stefan van Dijk (1984) woont en werkt sinds 2012 in Kosovo, met
zijn vrouw en kinderen. Hij is actief in de digitale communicatie en
handelsbevordering.
Hij vindt het niet meer dan logisch dat je om praktische redenen
ook de nationaliteit kunt aannemen van het land waar je woont.
Bernard Naron - (PvdA) - Woonachtig
in: België
Bernard Naron (1983) werkt voor een
Nederlandse bank in België en woont sinds 2008 in het buitenland.
Hij heeft een Kroatische vrouw en een dochter, met Nederlandse
nationaliteit, die opgroeide in Luxemburg en België.
Hij begrijpt de problematiek die Nederlanders in het buitenland
ondervinden en wil bijdragen aan oplossingen voor (soms
complexe) problemen.
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Jan Joosten - (CDA) - Woonachtig in: Verenigde Staten
Jan Joosten (1967) is partner bij advocatenkantoor Baker
McKenzie in New York. Hij heeft zowel in Nederland (in Leiden;
civiel en fiscaal) als in de Verenigde Staten (aan Harvard) rechten
gestudeerd.
De Nederlandse overheid heeft de Nederlandse nationaliteit van
Jan afgenomen omdat hij de Amerikaanse nationaliteit heeft
verkregen.
Simon Lobach - (GroenLinks) Woonachtig in: Zwitserland
Simon Lobach (1983, Groningen) is promovendus in Genève
(Zwitserland) en werkt als consultant voor verschillende VNorganisaties. Hij is getrouwd met een Braziliaanse en heeft een
dochter met dubbele nationaliteit.
Nederlanders die zich buiten de landsgrenzen vestigen worden
geconfronteerd met een veelvoud aan problemen en Simon wil
bijdragen aan het vinden van oplossingen hiervoor.

Catharina Rinzema - (VVD) - Woonachtig in: België
Catharina Rinzema (1985) werkt in het dagelijks leven voor
Stichting Lezen & Schrijven en verdeelt haar tijd tussen Den Haag
en Brussel. Zij is bestuurslid bij de VVD Brussel en tevens
kandidaat voor de Europese Verkiezingen op 23 mei 2019.
Catharina zet zich graag in voor alle Nederlanders in Brussel en
daarbuiten.
Hent de Vries - (SP) - Woonachtig in:
Verenigde Staten
Hent de Vries (1958) is getrouwd met een Israëlische vrouw en
woont met twee dochters in New York, waar hij Humanities
doceert aan NYU. Studeerde in Leiden en was lange tijd
hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.
Verloor zijn Nederlandse paspoort onvrijwillig in hetzelfde jaar
waarin hij zijn eerste boek, Kleine filosofie van het wonder, in het
Nederlands publiceerde.
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Colofon
Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN)
Stichting naar Nederlands recht, opgericht 27 maart 2019.
Statutair gevestigd in ’s-Gravenhage.
Contactadres: Wilerweg 22 – 4600 Olten, Zwitserland
Internet: www.nederlandersbuitennederland.nl – e-mail:
info@nederlandersbuitennederland.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in ’s-Gravenhage onder nr. 74421891
RSIN-Nummer 859890855
Bankgegevens:
ING-Bank, IBAN Nr. NL38INGB0006769548 ten name van Stg Nederlanders buiten Nl in
Olten, Zwitserland
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