Stichting Nederlanders buiten Nederland
Wilerweg 22 – 4600 Olten – Zwitserland
info@snbn.nl – www.snbn.nl
KvK 74421891 – IBAN NL38 INGB 0006 7695 48

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (cie.buza@tweedekamer.nl)
Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (cie.ocw@tweedekamer.nl)
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Lange Poten 4
2511 CL. Den haag
Nederland
Betreft: Onbereikbaarheid BVN per 1 juli voor Nederlanders buiten Nederland
New York, 29 juni 2021
Geachte voorzitters van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap:
Mijn naam is Eelco Keij, voorzitter van de Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN).
De SNBN is in 2019 opgericht en behartigt op alle mogelijke wijzen die ter beschikking staan
de belangen van Nederlanders en oud-Nederlanders die buiten Nederland wonen. Er wonen
ruim een miljoen Nederlanders buiten Nederland en vaak worden zij met extra ‘Nederlandse’
obstakels geconfronteerd, bijvoorbeeld op het gebied van nationaliteit, pensioenkwesties,
bankzaken, rijbewijzen en stemmen vanuit het buitenland. Veel van deze obstakels zijn van
praktische aard die de Nederlanders buiten Nederland disproportioneel benadelen. Waar wij
een probleem signaleren bij een Nederlander buiten Nederland, dat ook andere
Nederlanders raakt of de potentie hiertoe heeft, openen we een nieuw dossier.
In casu schrijven we u aan betreffende het besluit van de Vlaamse minister van Media
(afgelopen april) om de samenwerking de Nederlandse regering inzake BVN niet te
verlengen. Door het wegvallen van de financiële bijdrage van de Vlaamse regering moet
BVN noodgedwongen de satellietdistributie vanaf 1 juli a.s. gedeeltelijk opgeven (gefaseerd)
en zullen veel Nederlanders buiten Nederland afhankelijk zijn van internettoegang om
Nederlandse programmering in het buitenland te kunnen blijven volgen.
In dit laatste aspect ligt het probleem. In veel landen, bijvoorbeeld in Afrika, maar ook in
Australië en Nieuw-Zeeland, is een breedband-abonnement heel duur of simpelweg niet
beschikbaar. Zowel BVN als SNBN hebben n.a.v. het besluit van de Vlaamse regering
verschillende bezorgde berichten ontvangen (sommige hiervan zijn bijgevoegd).
Het besluit van de Vlaamse regering is mede ingegeven door de bewerking dat deugdelijke
internettoegang wereldwijd voldoende aanwezig is als alternatief voor satelliet. Niets is
minder waar.
Sinds het uitbreken van de pandemie is het duidelijk geworden dat slechts 2,5 tot 3 miljard
mensen – van de 7,8 miljard wereldwijd – toegang hebben tot breedbandinternet en dit ook
kunnen betalen. Eind april vond er bij de Verenigde Naties een High Level Meeting plaats

over dit mondiale urgente probleem, waar zelfs koningin Máxima (in haar rol als speciale VNpleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling) waarschuwde voor deze digital
divide.
Er verblijven circa 1 miljoen Nederlandse emigranten in het buitenland. Samen met de
expats zijn zij de belangrijkste doelgroep van BVN (de groep die lang of permanent in het
buitenland verblijft). Ongeveer 400.000 Nederlanders hiervan verblijven buiten Europa. In de
volgende regio’s stopt de doorgifte van BVN via satelliet en kabel definitief:
•
•
•
•
•

via SES-5 in midden en zuidelijk Afrika per 1 mei 2021
via AsiaSat 5 in Azië (vooral Indonesië en Thailand) per 1 juli 2021
via Optus D2 in Australië en Nieuw Zeeland per 1 juli 2021
via Galaxy 19 in Canada, Verenigde Staten en Midden-Amerika per 1 juli 2021
via Multichoice/DStv in zuidelijk Afrika per 1 november 2021

Distributie van BVN via satelliet is noodzakelijk, omdat niet op elke locatie in de wereld de
internetkwaliteit voldoende goed is om online video te kunnen kijken. Wellicht ten
overvloede: NPO is vanwege de rechten buiten Nederland niet te ontvangen, ook niet via de
satelliet. De programma’s van BVN zijn voor veel Nederlanders buiten Nederland een
belangrijke bron om de band met Nederland op peil te houden.
Door het wegvallen van BVN via de satelliet hebben veel Nederlanders geen toegang tot
kwalitatief en onafhankelijk nieuws, actualiteitenprogramma's, informatie over politieke
partijen, Dodenherdenking, Prinsjesdag, (taal)spelletjes, Andere Tijden en al die andere
typisch Nederlandse programma's.
Om voor de Nederlanders buiten Nederland op hetzelfde peil qua bereikbaarheid te blijven,
is een jaarlijkse financiële injectie voor BVN nodig van naar schatting 800 tot 900K euro – óf
een nieuwe vorm van samenwerking met de Vlaamse regering.
De SNBN verzoekt uw commissies op korte termijn in gesprek te gaan met zowel de
Vlaamse regering en BVN om te kijken of een andere voortzetting van samenwerking toch
mogelijk blijkt, als eerste optie. De tweede optie is – uiteraard – het extra financieel
ondersteunen van BVN door de Nederlandse regering zodat de Nederlanders buiten
Nederland volledig toegang kunnen houden tot BVN.
Graag vernemen wij uw reactie. Uiteraard staan wij open voor overleg. U kunt ons hiervoor
bereiken via onze secretaris dhr. Twan Laan (twan.laan@gmail.com, mobiel +41 76443
5523) of ondergetekende (ejkeij@gmail.com, mobiel +1 646 706 3032).
Met vriendelijke groet,
Stichting Nederlanders buiten Nederland

Eelco Keij, voorzitter
P.S. Wij behouden ons het recht voor om alle correspondentie te delen met onze achterban (middels
nieuwsbrieven of anderszins), ministeries, leden van de Tweede Kamer en andere
volksvertegenwoordigers, uitvoeringsorganisaties en vertegenwoordigers van de media.

