
STEMWIJZER VOOR NEDERLANDERS IN HET BUITENLAND -- Inleiding & toelichting:  
 
 
Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen introduceert SNBN onderstaande 
beknopte stemwijzer. Als neutrale belangenorganisatie vinden wij het belangrijk dat 
Nederlandse kiezers buiten Nederland zo objectief mogelijk worden geïnformeerd over wat de 
Nederlandse politieke partijen willen voor de Nederlanders in het buitenland, en wat ze de 
afgelopen jaren in het echt hebben gedaan. Al in februari 2020 heeft de SNBN op verschillende 
wijzen contact gezocht met politieke partijen en hen op de hoogte gebracht van thema’s die 
belangrijk zijn voor Nederlanders in het buitenland. Oftewel: er is geen politieke partij die kan 
zeggen dat ze niet op de hoogte waren. 
 
 
De bedoeling was om de volgende 8 onderwerpen in de stemwijzer op te nemen, omdat 
bekend is dat deze heel belangrijk zijn voor de Nederlanders in het buitenland: 
 

1) Dubbele nationaliteit 
2) Consulaire bereikbaarheid & paspoortverlenging 
3) Stemmen vanuit het buitenland 
4) Nederlands onderwijs in het buitenland 
5) Aanvragen DigiD vanuit het buitenland 
6) Terugkeer naar Nederland 
7) Pensioenkwesties 
8) Behoud Nederlandse bankrekening(en) in het buitenland 

 
Helaas zijn op onderwerpen 5 t/m 8 te weinig duidelijke bronnen gevonden om daar een goede 
weging van te kunnen maken. Dat betreuren wij, want dit zijn voor Nederlanders in het 
buitenland belangrijke thema’s en wij zullen doorgaan om deze onder de aandacht te brengen.  
 
 
Als gevolg heeft deze eerste stemwijzer de volgende vier onderwerpen: 
 

1) Dubbele nationaliteit 
2) Consulaire bereikbaarheid & paspoortverlenging 
3) Stemmen vanuit het buitenland 
4) Nederlands onderwijs in het buitenland 

 
Op alle onderwerpen worden partijen gerangschikt op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 de 
meest positieve score is voor Nederlanders in het buitenland. Onder de schalen is een beknopte 
toelichting per onderwerp per partij gegeven. 
 
 
 
 



 
De bronnen die de SNBN bestudeerd heeft, zijn: 
 

1) Verkiezingsprogramma’s: de concrete plannen voor 2021-2025 van de verschillende 
politieke partijen (allerbelangrijkste bron: immers dit document laat de commitment 
van de politieke partij zien voor de aankomende jaren – iets wat op alle punten bij D66, 
helaas nog als enige partij, terug te vinden is); 

2) Overige uitingen: hoe partijen zich de afgelopen jaren zich hebben gedragen – iets wat 
af te leiden is uit o.a. 

a. Parlementaire uitspraken of (schriftelijke) uitingen 
b. Uitspraken in de media 

 
Dit alles heeft geresulteerd in bijgaand overzicht. We hebben gekozen voor negen politieke 
partijen en één beweging (PVV) die al Kamerzetels in de Tweede Kamer hebben (in volgorde 
van winst in 2017): VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50PLUS en FvD. 
Nieuwkomers hebben we buiten beschouwing gelaten. De enige nieuwkomer die we vorig jaar 
wel benaderd hebben met input is Volt, maar die heeft uiteindelijk er niets concreets mee 
gedaan. In het overzicht staan partijen in de volgorde van verkiezingswinst van 2017. 
 
De SNBN is een vrijwilligersorganisatie en heeft dit overzicht naar inzet zo duidelijk, volledig en 
neutraal mogelijk weergegeven. Sommige politieke partijen, met name 50PLUS en FvD, hebben 
in de afgelopen maanden een grote verandering ondergaan, waarbij het dus de vraag is of en in 
hoeverre ze vasthouden aan een eerder ingezette koers. 
 
Ook kan het zijn dat ná het verschijnen van deze stemwijzer bepaalde partijen / politici 
uitspraken doen die van belang zijn: komen we deze tegen, dan nemen we die uitingen ook 
mee en passen we de stemwijzer aan.  
 
Mocht in de stemwijzer bepaalde informatie ontbreken, dan verzoeken wij de betrokken 
partijen/politici dit omgaand met concrete bronvermelding door te geven aan het bestuur van 
de SNBN. Het gaat er immers om geen enkele partij onjuiste informatie in het overzicht en dat 
een zo volledig en objectief mogelijk beeld ontstaat van de huidige situatie. 
 
Wij raden politieke partijen aan, om bij toekomstige verkiezingsprogramma’s, een aparte sectie 
op te nemen gericht op Nederlanders in het buitenland. 
 
Tot slot dank aan Regionaal Vertegenwoordiger Rudolph Ensing, die ons bij deze stemwijzer 
actief terzijde heeft gestaan. 
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