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Inleiding

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 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 buiten Nederland
onderling, als de relatie tussen de (oud-)Nederlanders 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.
In dit beleidsplan omschrijft de stichting, wat zij in 2021 voornemens is te ondernemen in het
kader van de bovengenoemde activiteiten en doelstellingen.
In 2021 zal SNBN zich daarom met name met de volgende zaken/onderwerpen
bezighouden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het uitbreiden van de bekendheid van de stichting
Fondsenwerving
Bewaken van lopende dossiers – in het bijzonder in het kader van de nieuwe
samenstelling van de Tweede Kamer en de nieuw te vormen regering
Onderzoeken van het opzetten van taalkampen, al dan niet met partnerorganisaties
Versteviging van de organisatie, in het bijzonder aandacht voor de regionaal
vertegenwoordigers.
Het informeren van Nederlanders buiten Nederland over diverse voor hen relevante
onderwerpen via nieuwsbrief, webinars en/of andere geschikte media
Remigratie
Behoud van een Nederlandse bankrekening
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•

COVID-19: specifieke gevolgen van de pandemie voor Nederlanders buiten
Nederland. In het bijzonder zijn hier reisbeperkingen en vaccinatie (in Nederland
danwel in het woonland) te noemen.

Dit beleidsplan is door het bestuur van SNBN vastgesteld op 7 juni 2021.
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De organisatie van de SNBN

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 afstand en jarenlange emigratie 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. Bovendien heerst er in Den Haag onder veel politici een blinde vlek
voor de belangen van de Nederlanders in het buitenland: enkel door het achteraf informeren,
druk zetten en het doen voor suggesties worden soms stukje bij beetje kleine veranderingen
doorgevoerd. Al jarenlang komen telkens opnieuw dezelfde dossiers op tafel:
•

•

•

•

Met stip op één: 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. In het kielzog hiervan ligt het probleem voor de
onvrijwillige oud-Nederlanders dat zij niet zomaar het Nederlanderschap terug
kunnen krijgen als herstelmogelijkheid.
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 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.
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•

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.
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, met een strategisch ingericht bestuur:
namelijk bestaande uit leden die lid zijn van verschillende politieke partijen. 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 zal 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, met name bij de
diplomatie, de politiek, de overheid en overige relevante maatschappelijke
organisaties
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.
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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.
Het bestuur bestaat op 7 juni 2021 uit 11 leden, waarvan 8 elk lid zijn van een Nederlandse
politieke partij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eelco Keij (voorziter / D66)
Bas Dubbeldam (penningmeester / partijloos)
Twan Laan (secretaris / partijloos)
Onno Heerma van Voss (bestuurslid /FvD)
Catharina Rinzema (bestuurslid / VVD)
Carole Overmaat (bestuurslid / partijloos)
Stefan van Dijk (bestuurslid / CU)
Simon Lobach (bestuurslid / GroenLinks)
Jan Joosten (bestuurslid / CDA)
Bernard Naron (bestuurslid / PvdA)
Hent de Vries (bestuurslid / SP)

Op die manier wordt zekergesteld dat de SNBN gemakkelijk toegang krijgt tot politici en
besturen van belangrijke Nederlandse politieke partijen en tegelijkertijd – door het brede
politiek spectrum dat door deze negen partijen wordt afgedekt – de politieke neutraliteit
gegarandeerd is.
Statutair is geregeld dat het bestuur uit ten minste 3 leden bestaat; het huishoudelijk
reglement voorziet zelfs in ten minste 6 leden. Naast de politieke spreiding wordt bij de
keuze van bestuursleden ook zo veel mogelijk de geografische spreiding over de wereld
bevorderd. Bestuursleden zijn bij voorkeur zelf Nederlander of oud-Nederlander buiten
Nederland en wel politiek betrokken (lid van een politieke partij) maar geen gekozen
politicus.
Politieke partijen hebben geen enkele zeggenschap over de samenstelling van het bestuur
noch over de activiteiten van de stichting.
Hoe de SNBN haar doelstellingen wil bereiken
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, vanwaaruit
deze activiteiten professioneel uitgevoerd kunnen worden door een lobbyist, een
communicatiemedewerker, een webmaster, een journalist, een fondsenwerver en eventueel
verdere externe ondersteuning.
Op korte termijn zijn daarvoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar. Daarom zal op
korte termijn worden gefocust op
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•
•

•

Het op vrijwillige basis opkomen voor de belangen van Nederlanders buiten
Nederland in de reeds bekende dossiers;
Het actief zoeken naar nieuwe dossiers en mogelijkheden voor nieuwe activiteiten,
bijvoorbeeld ingegeven door onze contactpersonen, de media, of activiteiten van
onze zusterorganisaties;
Fondsenwerving.

Handelingsbevoegdheden van het bestuur en bestuursleden
Conform de statuten is het bestuur van de stichting belast met het bestuur van de stichting.
De bestuursleden kunnen de vereniging niet alleen vertegenwoordigen, daarvoor zijn ten
minste twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waarvan ten minste één uit het
dagelijks bestuur, noodzakelijk.
Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden
voor de stichting. De bestuurders kunnen een vergoeding voor reiskosten, verblijfskosten en
overige onkosten krijgen. Met deze regeling wordt zeer spaarzaam omgegaan: in beginsel
worden enkel ‘harde’ onkosten vergoed, zoals het laten vervaardigen en verspreiden van
brochures, onderhoud van de website en het versturen van nieuwsbrieven.
Vrijwilligers
De SNBN is voor haar werk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Hierbij zijn drie
categorieën te onderscheiden:
1. Regionale vertegenwoordigers
Regionaal vertegenwoordigers zijn personen die de ogen en oren van de stichting in een
bepaald geografisch gebied zijn – anno 2021 zijn dit er ruim 80 wereldwijd. De SNBN streeft
naar een zo goed mogelijk dekkend netwerk van regionaal vertegenwoordigers. De regionaal
vertegenwoordigers melden het bestuur gevraagd en ongevraagd de issues die bij de
NBN’ers in hun regio spelen. Het netwerk wordt gecoördineerd door een vijftal coördinatoren,
die elk een deel van de wereld voor hun rekening nemen.
2. Experts
Op een aantal dossiers zal de SNBN een beroep doen op experts. Het gaat hier om dossiers
waar specifieke kennis noodzakelijk is, bijvoorbeeld juridische kennis over nationaliteitsrecht,
pensioenrecht, of kennis over IT-systemen en dienstverlening als het de relatie met de
Nederlandse overheid en Nederlandse instanties betreft.
3. Overige vrijwilligers
Op deze vrijwilligers doet de SNBN een beroep als er, bijvoorbeeld bij een actie, veel werk te
verzetten is.
Ook de vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Gegevens van de Stichting

Naam

Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN)

RSIN

859890855

Statutaire zetel

’s-Gravenhage

Postadres

Wilerweg 22, 4600 Olten, Zwitserland

E-mail

info@snbn.nl

KvK

74421891

Bank

ING Bank, Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam-Zuidoost
IBAN: NL38 INGB 0006 769 548 t.n.v. Stg Nederlanders Buiten
NL in Olten Zwitserland

De SNBN is per 27 maart 2019 door de Nederlandse belastingdienst aangewezen als ANBI.
Donaties aan de SNBN zijn daarom – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar voor de
Nederlandse inkomstenbelasting.
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Fondsenwerving

De SNBN is op 27 maart 2019 gestart met een lege bankrekening. Voor haar lopende
activiteiten, maar ook voor het op middellange termijn kunnen openen van een kantoor met
professionele werknemers, zijn fondsen noodzakelijk.
Het jaar 2020 was een succesvol jaar wat betreft donaties. Niet alleen werd naar aanleiding
van webinars en nieuwsbrieven gedoneerd, ook kon voor het dossier “dubbele nationaliteit”
een groot bedrag opgehaald worden ten behoeve
ANBI-Status in Nederland
De SNBN heeft in 2019 met terugwerkende kracht tot op de datum van oprichting de ANBIstatus verkregen. Deze status geeft donateurs de zekerheid, dat de SNBN de donaties zinvol
besteedt. Bovendien kunnen donateurs hun giften aan organisaties met ANBI-status onder
bepaalde voorwaarden van de Nederlandse belasting aftrekken. Tenslotte stellen veel
institutionele donateurs en sponsors de ANBI-status als een voorwaarde voor sponsorschap.
De SNBN zorgt ervoor, ook in 2021 aan de voorwaarden voor de ANBI-status te blijven
voldoen.
501c3-status in de Verenigde Staten van Amerika
Een 501c3 Non-profit organisatie in de Verenigde Staten van Amerika is in veel opzichten
vergelijkbaar met de ANBI-Status in Nederland. De SNBN heeft veel donateurs in dit land en
gaat daarom de voor- en nadelen en haalbaarheid van deze organisatievorm ter plaatse
onderzoeken.
Particuliere donaties
Op de website van SNBN, www.snbn.nl, kan via “Mollie” aan de SNBN worden gedoneerd.
Daarnaast zijn girale overboekingen naar de bankrekening van de SNBN te allen tijde
mogelijk. Op momenten dat de SNBN in de publiciteit treedt, zal ook extra aandacht
gevraagd worden voor de kosten die met de betreffende actie komen en zal om donaties
worden gevraagd. Bij eerdere particuliere acties van de oprichters van de stichting bleek dit
een succesvol middel. Ook andere vormen van crowdfunding zullen verkend en ingezet gaan
worden.
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Activiteitenplan voor 2021

Evaluatie actie “Vol op de volmacht”
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft SNBN Nederlanders buiten Nederland
gewezen op de mogelijkheid om per volmacht te stemmen. Door het stemmen per volmacht
is er geen risico meer dat de uitgebrachte stem vanwege langzame posterijen verloren gaat.
De actie is niet succesvol gebleken: slechts weinig Nederlanders buiten Nederland maakten
van de volmacht gebruik – zelfs minder dan bij vorige verkiezingen. We evalueren waarom
onze actie geen succes heeft gehad.
Nieuwe samenstelling Tweede Kamer en nieuwe regering
In maart 2021 is de Tweede Kamer nieuw gekozen. De bestuursleden van SNBN
inventariseren, elk voor hun partij, de nieuwe woordvoerders op de diverse relevante
dossiers, zodat we korte lijnen houden met de politiek.
Dossier meervoudige nationaliteit
In dit dossier spelen op dit moment diverse wetsvoorstellen: een door de regering opgesteld
wijzigingsvoorstel van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) naar aanleiding van het
Arrest Tjebbes en het initiatiefwetsvoorstel PvdA-D66 voor de wijziging van de RWN. Bij de
laatste verkiezingen heeft SNBN ervoor gezorgd dat het dossier ingebracht wordt bij het
samenstellen van de verkiezingsprogramma’s. Nu zal SNBN er bij de kabinetsformatie op
aandringen, om in het regeerakkoord een passage over modernisering van het
nationaliteitsrecht, en in het bijzonder het verruimen van de mogelijkheden voor dubbele
nationaliteit, op te nemen.
Ministerie van Buitenlandse Zaken: Loket Buitenland
De ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid zijn
een project “Loket Buitenland” – vanuit het perspectief van de NBN’er eigenlijk een “Loket
Nederland” – gestart, om zo veel mogelijk diensten voor NBN’ers via één digitaal platform
toegankelijk te maken. SNBN denkt via een klankbordgroep mee bij dit project en neemt met
een aantal bestuursleden deel aan de betreffende workshops. Hieraan zijn voor de SNBN
geen kosten verbonden: reis- en verblijfskosten worden vergoed vanuit het project van deze
ministeries.
Overige lopende dossiers
SNBN zal, onder andere via de focal points en via meldingen van NBN’ers op www.snbn.nl,
overige issues inventariseren en – voorzover deze issues onder de doelstellingen van de
SNBN vallen en daarvoor ressourcen beschikbaar zijn – actie op ondernemen.
Informatie door experts aan NBN’ers
Voor 2021 zal in elk geval een webinar over het onderwerp Remigratie worden
georganiseerd. Hier komen onder andere experts van de IND en uit de advocatuur aan het
woord. Ook over de regels rondom studiefinanciering voor Nederlanders die buiten
Nederland studeren is de SNBN van plan een webinar te houden.
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De webinars van SNBN waren in 2020 erg succesvol en bij gebleken behoefte zullen nog
meer webinars worden georganiseerd.
Taalkampen
Zusterorganisaties uit onder andere Vlaanderen, Denemarken en Zwitserland bieden aan
kinderen van hun achterban de mogelijkheid aan een zogenaamd taalkamp deel te nemen.
SNBN onderzoekt in 2021 of er ook onder de Nederlandse achterban belangstelling voor
dergelijke kampen is en zo ja, hoe een dergelijk kamp georganiseerd kan worden.
Remigratie
Steeds vaker is een emigratie geen emigratie voorgoed. Veel Nederlanders keren na een
korter of langer verblijf buiten Nederland weer terug. Zij lopen daarbij tegen veel obstakels
op, zo wees een enquête van SNBN in 2020 al uit. De belangrijkste daarbij zijn
-

Het vinden van woonruimte
Het vinden van de weg in de Nederlandse regelgeving (denk aan inschrijving,
verzekeringen, zorg, enzovoort)
Het opnieuw aarden in Nederland
Migratie van niet-Nederlandse partners

SNBN zal met het webinar “Remigratie” een begin maken met de informatievoorziening voor
mensen die voornemens zijn om te remigreren. Tegelijkertijd is SNBN in 2021 begonnen om
op grond van concrete gevallen in gesprek gegaan met een aantal instanties om pijnpunten
aan te kaarten en oplossingen voor te stellen.
Bankrekening
Mede door steeds striktere internationale regels voor betalingsverkeer besluiten steeds meer
Nederlandse banken om rekeningen van niet-ingezetenen te sluiten of slechts tegen
beduidend hogere kosten aan te houden. De gevolgen voor Nederlanders buiten Nederland
zijn soms ingrijpend. Vaak wordt een Nederlandse rekening aangehouden om AOW of
Nederlands pensioengeld op te laten storten, om zo de soms hoge transactiekosten in het
internationale betalingsverkeer te vermijden. Bovendien verlangen sommige Nederlandse
instanties een Nederlandse bankrekening om geld op over te maken.
Inmiddels is – mede dankzij inspanningen van SNBN – een wetsvoorstel ingediend, dat het
voor alle Nederlanders waar ook ter wereld mogelijk moet maken om een gewone
bankrekening te openen bij een Nederlandse bank naar keuze. Naar aanleiding van dit
wetsvoorstel heeft onder andere ABN AMRO besloten om voorlopig te stoppen met het
sluiten van rekeningen van Nederlanders buiten Nederland.
SNBN blijft het dossier ook in 2021 kritisch volgen.
COVID-19
De wereldwijde pandemie heeft bijzondere gevolgen voor Nederlanders buiten Nederland.
Strenge reisbeperkingen maken het voor hen ingewikkeld, lastig, duur en in sommige
gevallen zelfs onmogelijk om naar Nederland te kunnen reizen. Nu de vaccinaties tegen
COVID-19 gestart zijn, blijkt bovendien, dat niet alle Nederlanders buiten Nederland voor een
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vaccinatie in hun woonland in aanmerking komen – of naar alle waarschijnlijkheid nog erg
lang op hun vaccinatie moeten wachten.
SNBN onderschrijft het principe, dat tijdens de pandemie alleen noodzakelijke reizen moeten
worden gemaakt. Dat mag er echter niet toe leiden, dat het feitelijk reizen naar Nederland
onnodig lastig of zelfs onmogelijk wordt gemaakt. In 2021 onderhoudt de SNBN contacten
met politiek en de betrokken ministeries om de belangen van Nederlanders buiten Nederland
op dit punt te behartigen. Dat heeft er inmiddels mede toe geleid dat de Nederlandse
overheid de testvereisten voor het kunnen binnenkomen van Nederland vanuit het buitenland
heeft aangepast. Ook de (thans in ontwerp zijnde) quarantainewet is inmiddels – mede door
inspraak van SNBN – op een aantal punten aangepast, waardoor de gevolgen voor
Nederlanders buiten Nederland waarschijnlijk minder ingrijpend zullen zijn.
Belasting en pensioen
Veel Nederlanders buiten Nederland worden met gecompliceerde belastingregelingen
geconfronteerd, vooral als zij na pensionering ook pensioen en/of AOW uit Nederland
ontvangen. SNBN werkt hier nauw samen met de Vereniging Belangenbehartiging
Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB).
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5

Begroting

INLEIDING
Dit document is de toelichting op de begroting van Stichting Nederlanders buiten Nederland,
hierna te noemen de Stichting, voor het jaar 2021.
ALGEMEEN
De Stichting is begin 2019 opgericht en dit is de derde begroting.
Verwacht dat zowel de inkomsten als uitgaven dit jaar zullen toenemen door geleidelijke
uitbreiding van de werkzaamheden van de stichting.
Afhankelijk van het wel of niet uitvoeren van activiteiten, met name de rechtszaken en
openen van eigen kantoor met medewerkers, kan de omvang van de begroting nog sterk
veranderen.
INKOMSTEN

1.1 DonatiesPrivaat
1.2 DonatiesBedrijfsleven
2 Publiek (Subsidies)

Begroting Werkelijk Begroting
2020
2020
2021
12’000
46’503
25’000
5’000
5’000

Plan
2022
25’000
5’000

1’000

3 Vergoedingvoor verrichte prestaties
4 Rendement opvermogen
18’000

46’503

30’000

30’000

Particuliere donaties
In haar eerste jaar ontving de Stichting 9 000 Euro aan donaties. Vorig jaar nam dat toe door
grotere bekendheid en aansprekende acties tot ruim 46 000 Euro.
Voor komend jaar wordt 25 000 Euro als een realistisch bedrag aangenomen.
Fondsenwerving bedrijfsleven
Net als het eerste jaar heeft de Stichting in 2020 geen subsidies uit het bedrijfsleven
ontvangen. Vooralsnog wordt toch in de begroting van enkele giften uitgegaan.
Subsidies
Naar vorig jaar geen subsidies ontvangen te hebben, begroten we er voor volgend jaar geen.

Beleidsplan 2021 – pagina 13 van 15

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

UITGAVEN
Begroting Werkelijk Begroting
2020
2020
2021
Activiteiten
Persconferenties
Evenementen
Onkosten gastmedewerkers
Acties
Proceskosten

-

Website, Werving, Publiciteit
Website
Mailchimp
Publiciteit internet
Publiciteit
Crowdfunding

1’000
1’500
1’500
4’000
-

Algemeen
Kosten oprichting
Kantoor
Bankkosten
Onkosten bestuursleden
Onvoorzien

500
1’000
200

Plan
2022

200
200
200
10’000
-

200
200
200
10’000
-

554
1’753
68
199

800
2’000
1’000
4’000
-

1’000
2’000
1’000
5’000
-

800
400
1’100
1’000

862
1’014
0
0

1’000
1’000
200
1’000

800
600
1’100
1’000

13’000

14’200

21’600

23’100

9’750

Persconferenties
Gerekend wordt op één maximaal persconferentie per jaar.
Evenementen en onkosten gastmedewerkers
Deze post is voor evenementen waar de SNBN aan deelneemt, niet evenementen die zij
organiseert. De bedoeling dat de SNBN wordt uitgenodigd.
Met andere woorden: deelneming aan evenementen zou zonder kosten of zelfs sponsoring
moeten opleveren.
Doch soms breekt nood wet en wordt toch een bescheiden bedrag voor deelname aan
evenementen gereserveerd.
Voor gastmedewerkers geldt hetzelfde. We gaan ervan uit dat zij zonder vergoeding te
vragen deelnemen. Bij uitzondering kunnen hun kosten worden vergoed.
Acties
De grote uitgaven van de Stichting blijken ad hoc acties die inspelen maatschappelijke
issues. In 2020 was dat de advertentie in de NRC voor Dubbele Nationaliteit van
Nederlanders buiten Nederland. Een andere mogelijkheid is een rechtszaak die dan -deelsdoor de Stichting bekostigd wordt.
Voor 2021 wordt uitgegaan van 10 000 Euro aan dergelijke uitgaven.
Website, Mailchimp en publiciteit internet
Voor het hosten en onderhoud van de website wordt 1000 Euro opzijgezet.
Met een groter wordende mailinglijst nemen de kosten van Mailchimp evenredig toe.
Derhalve wordt daarvoor een groter bedrag dan vorig jaar voor gereserveerd.
Voor publiciteit op internet, dat is met name Facebook-advertenties, wordt nu politieke
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advertenties geweerd worden een kleiner budget aangehouden. Mocht dit beleid veranderen
dan kan het begrootte bedrag worden overschreden. Daarnaast zal worden gekeken hoe ook
op andere manieren geadverteerd kan worden.
Crowdfunding
Crowdfunding zal voor financiering van specifieke doelen (bijv. rechtszaken) worden ingezet
en apart worden begroot.
Bankkosten
Bankkosten zijn kosten voor overboekingen, geldwissel, commissie Mollie, PayPal etc.
Met stijgende inkomsten en stijgende uitgaven nemen deze kosten toe.
Kantoor
Met een abonnement op Zoom, en software voor beheer van donaties zijn de kantoorkosten
in 2020 gestegen en insgelijks wordt dat voor de komende jaren verwacht.
Onkosten bestuursleden
Dit is beoogd voor vergoeding van reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen,
besprekingen e.d. Hoewel hier gedurende twee jaar niets aan is uitgegeven, wordt de
begroting hiervoor op 100 Euro per bestuurslid gehouden.
RESERVES

Reserveringen

Begroting Werkelijk Begroting
2020
2020
2021
5’000
32’303
8’400

Plan
2022
6’900

De fondsen van de Stichting zijn bij 38 212 Euro bij aanvang van het jaar 2021, waarvan
10 000 gereserveerd voor een tweede advertentie in de NRC voor Dubbele Nationaliteit
NBN.
Dus een vrij besteedbaar bedrag van 28 000 Euro. Verwacht wordt dat dit bedrag de
komende jaren langzaam zal stijgen.
Een reserve tussen de 10 000 en 25 000 Euro wordt wenselijk en redelijk geacht.
Zo’n grote reserve kan voor twee doelen worden aangewend:
- Vasthouden voor het later openen van een kantoor in Nederland
- Het (deels) bekostigen van rechtszaken t.b.v. de belangen van Nederlanders buiten
Nederland.
Concluderend kan men stellen dat de Stichting meer kan besteden aan activiteiten ter
bevordering van haar doelstellingen.
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