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Inleiding
Veel jaarverslagen over 2020 zullen vermelden, dat het een jaar geweest is dat anders dan
alle andere jaren was. Voor de SNBN is dat niet anders. Natuurlijk was ons bestuur al lang
voor “Corona” gewend om via Zoom of Teams te vergaderen (probeert u het maar eens op
een andere manier als de bestuursleden verspreid over de hele planeet wonen). Maar velen
van ons en onze achterban hebben “Corona” ervaren. Elk in zijn of haar eigen land, met
eigen regels, eigen vormen van lockdowns. Maar daarnaast: met duidelijk gereduceerde
mogelijkheden voor contact met Nederland. Reizen, vooral intercontinentaal, was aan flinke
beperkingen onderhevig. Velen van ons hebben naaste familie en vrienden in Nederland al
bijna een jaar niet meer kunnen zien.
Dat wil niet zeggen dat SNBN heeft stilgezeten. Integendeel. Ontmoetingen die aanvankelijk
lokaal gepland waren, werden vervangen door meetings via het Internet. Het bleek voor
SNBN een kans om op een relatief eenvoudige manier een veel groter deel van onze
achterban te bereiken. We konden via Zoom webinars organiseren die door honderden
deelnemers overal op aarde tegelijkertijd gevolgd werden.
Ook op andere fronten waren we actief. Met de aanstaande tweedekamerverkiezingen zijn
we aan de slag gegaan om de deelname vanuit het buitenland zo goed mogelijk te regelen.
Maar bovendien konden we dankzij een politiek actief bestuur het gehele politieke spectrum
benaderen met de dossiers die voor Nederlanders buiten Nederland belangrijk zijn. En met
succes.
Olten, maart 2021
Twan Laan, secretaris SNBN
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Communicatie

De communicatiekanalen die we in 2019 hebben opgezet, hebben we in 2020
geïntensiveerd.
Nieuwsbrief
Het aantal abonnees op de nieuwsbrief is gestegen van ongeveer 10.000 naar ongeveer
14.000. In 2020 verschenen er 15 edities, soms ruim van tevoren voorbereid, soms ook snel
om op de actualiteit in te kunnen spelen.
Website
Onze website www.snbn.nl staat boordevol informatie over onze stichting. In 2020 hebben
we de website, die in 2019 opgezet was, grondig herzien en in een nieuw jasje gestoken.
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. Maar ook de actualiteit houden we op dit gebied in de gaten. We hebben uitgebreid
bericht over de uitspraken in de “Zaak Tjebbes” en over het vervolg dat dat gaat hebben voor
de Nederlandse wetgeving.
In een speciale crowdfunding-campagne hebben we bij het van start gaan van de
campagnes voor de tweedekamerverkiezingen in een paginagrote advertentie in NRC,
aandacht gevraagd voor dit allerbelangrijkste dossier voor onze achterban. Onder het motto
“Stop met afpakken Nederlandse paspoorten” heeft SNBN premier Rutte opgeroepen om
ons te helpen Nederlander te blijven en dubbele nationaliteit mogelijk te maken.
Regionale 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 regionale
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.
Webinars
Soms kan een crisis je vooruithelpen. Onze geplande bijeenkomst over dubbele nationaliteit,
in het voorjaar van 2020 in Washington, dreigde door de uitbraak van het Coronavirus in het
water te vallen. SNBN heeft de bijeenkomst online kunnen laten doorgaan en dat bleek een
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uitstekende zet: daardoor konden namelijk ook Nederlanders buiten Nederland die niet in de
buurt van Washington wonen, het webinar bijwonen. Uiteindelijk is het webinar op drie
verschillende momenten gehouden – rekening houdend met de verschillende tijdzones
waarin onze achterban woont. In totaal luisterden meer dan 1000 mensen naar de
presentatie van Hermie de Voer van Everaert Advocaten Immigration Lawyers, ingeleid door
onze voorzitter Eelco Keij. De presentatie en de powerpointsheets kunnen bovendien
geraadpleegd worden op onze website.
Aangespoord door het grote publiek en de positieve reacties hebben we in de loop van 2020
meer webinars georganiseerd: in juli een webinar over internationaal familierecht, in
samenwerking met advocaten Marjet Groenleer en Dylan Bertsch van GMW Advocaten en in
september een webinar over het stemmen vanuit het buitenland in samenwerking met het
Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Ook deze webinars werden goed bezocht
en kunnen op de SNBN-website worden geraadpleegd. Ook voor 2021 zijn we van plan om
regelmatig webinars te organiseren.
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Fondsenwerving

In 2020 heeft SNBN de ANBI-status verkregen van de Nederlandse belastingdienst. Deze
status werd met terugwerkende kracht tot onze oprichtingsdatum 27 maart 2019 verleend.
De ANBI-status maakt het niet alleen mogelijk om donaties onder bepaalde voorwaarden 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.
Bovendien laat het zien dat SNBN de basis van haar organisatie goed op orde heeft. Het zij
ook hier nog eens vermeld: de bestuursleden van SNBN krijgen geen enkele vergoeding
voor hun werk en ook bij reis- en andere onkostenvergoedingen gaan we uiterst
terughoudend te werk. Ook in 2020 heeft SNBN geen cent aan vergoedingen aan
bestuursleden uitbetaald.
Een speciale fondsenwerving is georganiseerd rondom de paginagrote advertentie in NRC
van 17 oktober. Hiervoor, en voor een vervolgadvertentie in 2021, konden we in zeer korte
tijd bijna 19.000 euro bij elkaar krijgen.
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Een overzicht van 2020

Dossier meervoudige nationaliteit
De uitspraak van het Europese gerechtshof in de Zaak Tjebbes van 2019 kreeg in 2020 een
aantal vervolgen. In februari deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
uitspraak in deze zaak en stelde vast dat het automatische verlies van het Nederlanderschap
in strijd is met het Europese recht. Hiermee werd de uitspraak van het Europese gerechtshof
ook in Nederland bevestigd en moet de Minister van Buitenlandse Zaken in individuele
gevallen toetsen of het verlies van het Nederlanderschap – en daarmee van het EUburgerschap – uit het oogpunt van het EU-recht onevenredig is.
In de zomer van 2020 kwam de regering met een ontwerp-wetswijziging van de betroffen
Rijkswet op het Nederlanderschap. In deze wijziging moet wettelijk worden geregeld wat de
rechters in 2019 en 2020 bepaald hebben. Tot onze teleurstelling bleek dat de wetgever in
dit voorstel zijn uiterste best heeft gedaan om het terugkrijgen van de Nederlandse
nationaliteit zo moeilijk mogelijk te maken. Elke letter in het wetsontwerp laat zien, dat de
wetgever geen enkele zin had om de opdracht van de Europese rechter uit te voeren. Dit
voorstel lost niets op, we vrezen dat het vrijwel onmogelijk blijft om je Nederlanderschap
terug te krijgen als je dit – vaak zonder het te willen of te weten – bent kwijtgeraakt. SNBN
heeft met inhoudelijke kritiek en oplossingsvoorstellen gereageerd op de internetconsultatie
voor dit wetsvoorstel en bovendien de achterban opgeroepen de consultatie ook in te vullen
met verwijzing naar onze reactie.
De ontwikkelingen rond de Zaak Tjebbes hebben er, waarschijnlijk samen met de
Coronacrisis, voor gezorgd dat de huidige regering niets terecht heeft kunnen brengen van
hetgeen in het regeerakkoord werd beloofd: een modernisering van het nationaliteitsrecht.
Om het punt op de agenda van volgende regeringen te houden en te krijgen is SNBN in
oktober een campagne rondom de verkiezingen gestart. Op 17 oktober is een paginagrote
advertentie in NRC verschenen met de oproep aan de regering om dubbele nationaliteit
mogelijk te maken en er is een vervolgadvertentie voor 2021 gepland.
Minder zichtbaar maar niet minder belangrijk was het lobbyen van onze bestuursleden in hun
partijen voor het opnemen van het punt dubbele nationaliteit in de verkiezingsprogramma’s.
Hier kunnen we absoluut van een succes spreken: PvdA en GroenLinks, die tot nu toe
weinig over deze onderwerpen opmerkten, hebben dankzij amendementen van onze
bestuursleden het punt dubbele nationaliteit nu expliciet in hun verkiezingsprogramma’s
opgenomen. Ook bij het CDA, dat zich tot nu toe altijd tegen dubbele nationaliteit heeft
opgesteld, konden we in het verkiezingsprogramma mede bewerkstelligen, dat “het CDA zich
inzet om te voorkomen dat Nederlanders in het buitenland hun Nederlandse nationaliteit
onterecht verliezen”. En de VVD schrijft, dat “er gekeken wordt om coulanter om te gaan met
verlies van de Nederlandse nationaliteit bij late aanvragen van verlenging van het paspoort,
door de termijn te verlengen. Daarnaast moet er een procedure komen waarmee mensen de
verloren nationaliteit terug kunnen krijgen als de gevolgen van het verlies onevenredig groot
zijn.”
Corona
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De Coronacrisis confronteerde onze achterban niet alleen met zorgen over ieders
gezondheid en lockdowns, maar ook met ingrijpende reisbeperkingen. Inmiddels hebben
veel Nederlanders buiten Nederland hun naaste familie en vrienden in Nederland al vaak
een jaar niet meer kunnen zien. Als SNBN zitten we hier tussen twee vuren. Enerzijds
begrijpen we, dat onbeperkt reizen er op dit moment gewoon niet in zit. De vakantie in
Nederland, het familiebezoek, het moet allemaal uitgesteld worden. Maar ook geliefden
konden elkaar vaak lange tijd niet ontmoeten. En er zijn veel meer goede, noodzakelijke
redenen waarom Nederlanders buiten Nederland ook in deze tijd soms echt naar Nederland
moeten kunnen reizen.
SNBN begrijpt de beperkingen die de crisis met zich meebrengen, maar vindt dat
noodzakelijke reizen mogelijk moeten blijven.
Een saillant detail is, dat reizen naar Nederland in veel situaties alleen mogelijk was voor
iemand met de Nederlandse nationaliteit. Het recht om naar het eigen land te reizen is een
internationaal grondrecht, dat in de crisis extra aan het licht komt. Het is een reden te meer
waarom Nederlanders buiten Nederland die de nationaliteit van hun woonland willen of
moeten aannemen, ook de Nederlandse nationaliteit moeten kunnen behouden. In het
afgelopen jaar heeft het Nederlandse paspoort in veel gevallen het verschil gemaakt tussen
op reis mogen of niet.
Een tweede punt waar Nederlanders buiten Nederland mee te maken kregen was de sluiting
van de consulaire dienstverlening op veel ambassades en consulaten. Het was daardoor
lang niet altijd mogelijk om een (bijna) verlopen paspoort te vernieuwen – en door de
reisbeperkingen was het veelal ook niet mogelijk om daarvoor naar Schiphol te reizen. We
konden Nederlanders met een meervoudige nationaliteit die hierdoor het Nederlanderschap
dreigden te verliezen, wijzen op de mogelijkheid om een Verklaring Nederlanderschap aan te
vragen. Deze verklaring kan geheel online worden aangevraagd en verkregen en stuit het
verlies van het Nederlanderschap bij dubbele nationaliteit.
Remigratie
Nederlanders buiten Nederland kiezen er soms voor om na een aantal jaren weer terug te
keren naar Nederland. Het blijkt echter dat een dergelijke terugkeer lang niet zo eenvoudig is
als het lijkt. Het Nederlandse paspoort is een garantie voor het mogen binnenkomen van
Nederland, maar daarmee is lang niet alles gedaan. SNBN hield in 2020 een enquête over
het thema Remigratie en inventariseerde daarbij de punten die bij een remigratie aan de
orde komen. Vooral het vinden van woonruimte en het vinden van de weg in de bureaucratie
blijkt lastig te zijn. Daarnaast is het lang niet altijd makkelijk om de niet-Nederlandse partner
ook naar Nederland te laten komen.
Verkiezingen: vol op de volmacht!
De internationale posterijen zijn altijd al een bottleneck geweest bij het kunnen uitbrengen
van een stem voor verkiezingen vanuit het buitenland. Hoewel het stembiljet inmiddels online
kan worden toegestuurd, moet het nog altijd per post worden geretourneerd. Daar komt nog
bij, dat de internationale post door de Coronacrisis niet sneller is geworden – integendeel.
SNBN heeft daarom de campagne rondom het stemmen vanuit het buitenland “Vol op de
volmacht” gestart. Onze achterban wordt nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om
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iemand in Nederland te machtigen bij de aanstaande tweedekamerverkiezingen van 17
maart 2021. Hierdoor wordt de tijdkritische postweg vermeden.
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Financieel verslag over 2020

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

INKOMSTEN
Particuliere donaties
De Stichting heeft in 2020 een 46 503 Euro aan particuliere giften ontvangen.
Een groot deel van de donaties was gerelateerd aan de actie advertentie NRC voor Dubbele
Nationaliteit voor Nederlanders buiten Nederland.
Zie paragraaf verderop.
Verder volgen veel donaties op 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.
De inkomsten per maand aan donaties waren –naast de giften voor en direct na de advertentie- een
krappe 22 000 Euro, oftewel een krappe 2 000 Euro per maand, en daarmee bijna het dubbele van
wat begroot was voor dit jaar.
Donaties bedrijfsleven
Er zijn geen giften van het bedrijfsleven ontvangen in 2020.
Subsidies
Er zijn geen subsidies ontvangen.
Overige inkomsten
Geen overige inkomsten, behalve het aanpassen van het saldo van Mollie (24.80 Euro ten faveure
van de SNBN).

UITGAVEN
De uitgaven bedroegen in totaal 14 200 Euro.
In zekere zin houden vrijwel alle kosten verband met het informeren van het publiek en het lobbyen
richtiing politiek: bouw en onderhoud website, mailings van de nieuwsbrieven, promotie via sociale
media (Facebook, LinkedIn) 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 2020 in Euro’s

Post

Bedrag

Kantoor

862

Banken

1 014

Website

554

Mailings

1 753

Publiciteit internet
Publiciteit

68

Omschrijving/ Grootste post
Abonnement Zoom
Commissie PayPal, Mollie
Hosting website, mailserver, donatieplugin
Mailchimp voor nieuwsbrief
Advertenties op Facebook

9 949

Advertentie NRC, banner, folders

Vergoedingen

0

Vergoedingen aan bestuursleden

Overig

0

Totaal

14 200
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De kosten aan website, mailings waren lager of min of meer als begroot. Kosten aan banken waren
hoger, ten gevolge van de veel grotere inkomsten dan begroot. Kantoorkosten zijn gestegen door het
aanschaffen van een Zoom-abonnement dat voor webinars en vergaderingen gebruikt wordt.
Aan publiciteit is veel meer uitgegeven dan begroot, maar dat is de actie advertentie NRC.

ADVERTENTIE NRC
Voor de advertentie NRC werd apart geworven, hoewel de gelden via de normale kanalen
binnenkwamen en niet altijd duidelijk was of de giften specifiek voor de advertentie waren of voor de
SNBN in het algemeen.
Giften in de periode tussen 14 September, het begin van de werving en 17 Oktober, plaatsing van de
advertentie en groter dan 50 Euro, werden tot giften voor de advertentie gerekend en daarna nog
enkele giften waarbij de gever aangaf dat deze voor de advertentie was.
Het bedrag aan giften dat op deze manier voor de advertentie wordt gerekend is 18 643 Euro.
Het bestuur had bepaald dat uit eigen gelden tussen de 2 000 en 3 000 Euro zou kunnen worden
bijgedragen. De beide advertenties zijn begroot op ong. 21 000 Euro.
Met kosten voor de twee advertenties van ong. 20 000 Euro, valt het bedrag voor rekening van het
bestuur (20 000 – 18 643 =) 1 357 prachtig in de marge tussen 2 000 en 3 000 Euro.
Daarnaast kwam er in de twee weken na de advertentie nog een grote golf van kleine giften binnen,
ter waarde van zo’n 6 000 Euro, die eventueel ook nog tot inkomsten naar aanleiding van de actie
gerekend zouden kunnen worden.

SCHULDEN EN VORDERINGEN
De Stichting heeft bij sluiting van het boekjaar 2020 schulden noch uitstaande vorderingen.

RESULTAAT
Het resultaat over het jaar 2020 bedroeg 32 303 Euro.
Dit betekent dat met het overschot van 2019 van 5 808 Euro, de Stichting het jaar 2021 met 38 112
Euro in kas begint.
Hiervan moet 10 000 Euro als reserve worden beschouwd voor de tweede advertentie in de NRC.

RESERVE
Het overschot moet gezien worden als een noodzakelijke reserve.
Het kan zijn dat SNBN genoodzaakt wordt om rechtelijke stappen te ondernemen, bijvoorbeeld n.a.v.
het briefstemmen bij de Tweedekamerverkiezingen, of de strenge reisbeperkingen in de Coronacrisis.
Indien voor een dergelijke rechtszaak geen advocaat gevonden kan worden die bereid is pro bono te
procederen, kunnen de kosten van zo’n zaak enkele tienduizenden euro’s belopen.
De tweede reden voor het aanhouden van de reserve is het doel om uiteindelijk een eigen kantoor te
Den Haag te kunnen bekostigen.

KASSEN
De Stichting heeft dezelfde rekeningen als vorig jaar.
De belangrijkste is de bankrekening bij de ING. Daarnaast zijn er twee PayPal-rekeningen en een
rekening bij TransferWise.
Bij de twee PayPal-rekeningen en de rekening van TransferWise worden fondsen in verscheidene
valuta aangehouden: EUR, USD, CAD, AUD en GBP. Dat komt dan neer op meer dan vijftien
verschillende rekeningen in de boekhouding.
Wellicht niet de mooiste oplossing maar het openhouden van de rekeningen, buiten de ING, kost geen
geld, dus het levert verder geen schade op.
Aldus opgetekend,
te Quito 20 Maart 2021
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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.snbn.nl – e-mail: info@snbn.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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