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Inleiding
Anders dan verwacht en gehoopt, werd ook 2021 een “Coronajaar”. De SNBN is dan ook
met veel praktische zaken rondom het Coronavirus bezig geweest. Telkens opnieuw werden
reisbeperkingen opgelegd voor het reizen naar Nederland, en met de invoering van het
coronabewijs ontstond vanzelfsprekend de vraag, hoe Nederlanders buiten Nederland,
wanneer het hen dan gelukt was om in Nederland te komen, aan zo’n bewijs konden komen.
SNBN had regelmatig contact met de Nederlandse overheid over dit onderwerp en heeft de
specifieke problemen van onze achterban onder de aandacht kunnen brengen, zowel achter
de schermen als via de media.
Maar ook op andere vlakken heeft de SNBN niet stilgezeten.
We organiseerden wederom goedbezochte webinars over onderwerpen die voor
Nederlanders buiten Nederland van belang zijn.
Ook hielden we de vinger aan de pols bij de kabinetsformatie. Onder andere via een tweede
grote advertentie in NRC wezen we de spelers in de formatie op ons belangrijkste dossier:
SNBN wil dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een verregaande verruiming van de
mogelijkheid om andere nationaliteiten naast de Nederlandse nationaliteit te mogen voeren.
Onze financiële ambities zetten we kracht bij door het organiseren van een
fondsenwervingsveiling rond de Sinterklaastijd.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen heeft de Partij voor de Dieren (PvdD) een aanmerkelijk
aantal zetels gekregen. Hierdoor ontstond bij de SNBN de behoefte aan een nieuw
bestuurslid, dat de banden met de PvdD kan behartigen. De SNBN is verheugd, dat
Jacobine van Laar in 2021 daarvoor tot het bestuur is toegetreden.
Olten, juni 2022
Twan Laan, secretaris SNBN
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Communicatie

Nieuwsbrief
Het aantal abonnees op de nieuwsbrief steeg verder van ongeveer 14.000 naar ruim 15.300.
In 2021 verschenen er 24 edities, soms ruim van tevoren voorbereid, soms ook snel om op
de actualiteit in te kunnen spelen. Vooral de ontwikkelingen rondom COVID-19 noopten ons
regelmatig tot het uitbrengen van een “extra editie”.
Website
Onze website www.snbn.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
In een speciale crowdfunding-campagne hebben we bij het van start gaan van de
campagnes voor de tweede Kamerverkiezingen in 2020 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.
In 2021 hebben we vlak voor de verkiezingen, op 9 maart, nogmaals een dergelijke
advertentie geplaatst, om de spelers in de kabinetsformatie te blijven herinneren aan ons
belangrijkste dossier. Onder het motto “Verbod op dubbele nationaliteit belemmert handel”
schaarden zo’n 20 Nederlandse Kamers van Koophandel in het buitenland zich achter onze
oproep in NRC Handelsblad.
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. Het netwerk van regionale vertegenwoordigers groeide
van 80 naar 110. We hebben expliciet gezocht naar nieuwe regionale vertegenwoordigers in
delen van de wereld waar nog geen vertegenwoordiging aanwezig was.
Webinars
Het succes van de webinars in 2020 hebben we in 2021 voortgezet. We organiseerden 5
succesvolle webinars over de Kamerverkiezingen, Nederlands onderwijs in het buitenland,
Studiefinanciering, Remigratie en gezinshereniging en Belastingen.
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Verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Op 17 maart 2021 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Niet alleen vroeg
SNBN in de aanloop naar deze verkiezingen aandacht voor de voor Nederlanders buiten
Nederland belangrijke dossiers (in het bijzonder “dubbele nationaliteit”), ook hielpen we onze
achterban bij het uitbrengen van hun stem vanuit het buitenland. In het bijzonder wezen we
onze landgenoten op de mogelijkheid om per volmacht te stemmen. Dat is weliswaar geen
ideale oplossing, maar voorkomt dat een stem vanwege de lange postwegen – die vanwege
COVID-19 nog langer waren dan gebruikelijk – niet op tijd in Nederland aankomt en
zodoende niet meetelt.
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Fondsenwerving

Met een totaalopbrengst van € 35.343.75 was 2021 weer een succesvol
fondsenwervingsjaar. Deze opbrengst kwam voor 73% van reguliere donaties (€ 25.769,75)
en 27% kwam voort uit een speciale fondsenwervingsactie rond 5 december (€ 9.574,00).
Fondsenwervingsactie rond 5 december
Ook al zet iedereen zich volledig kosteloos voor de stichting in, sommige harde kosten zijn
aanzienlijk, zoals het adverteren in landelijke media.
Om deze reden hebben we een wereldwijde fundraiser bedacht en uitgevoerd: de
zogenaamde 5 december veilingsactie. Vanuit verschillende hoeken van de wereld hebben
we producten of diensten aangeboden gekregen, waar andere Nederlanders vervolgens
weer op geboden hebben. Als voorbeelden kunnen genoemd worden het ter beschikking
stellen van huizen voor tijdelijk (vakantie)verblijf, het geven van lezingen, yogatrainingen en
het doneren van bijzondere boeken.
Van 5 tot en met 14 december 2021 vond deze allereerste wereldwijde fundraising (veiling)
van de SNBN plaats, waarmee uiteindelijk het brutobedrag van 11.460 USD is opgebracht.
Na aftrek van directe kosten, waaronder het virtuele veilingplatform, was het nettoresultaat
van deze actie € 5.784.00 (een rendement van 60%).
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Een overzicht van onze activiteiten in 2021

Webinars
In 2021 organiseerden we de volgende webinars:
•

•

•

•

•

Samen met Politiek Café Londen en de Netherlands Club of New York organiseerden
we op 27 januari het Werelds Verkiezingsdebat. Vertegenwoordigers van diverse
politieke partijen kwamen aan het woord en beschreven in het licht van de
aanstaande Tweede Kamerverkiezingen de wijze waarop hun partij zich voor
Nederlanders buiten Nederland inzet.
Nederlands onderwijs in het buitenland. Op 2 en 4 maart presenteerden diverse
aanbieders de mogelijkheden voor het volgen van Nederlands onderwijs in het
buitenland.
DUO, de uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse studiefinanciering, informeerde
onze achterban over alle mogelijkheden voor studiefinanciering voor Nederlanders
buiten Nederland – zij het voor studeren in Nederland, zij het voor studeren buiten
Nederland. Op 13 juni organiseerden we daarvoor een webinar.
Remigratie en gezinshereniging. Regelmatig besluiten Nederlanders buiten
Nederland om weer naar Nederland terug te keren. Ondanks het Nederlanderschap
loopt dat niet altijd van een leien dakje. Op 25 juni informeerden Ruth Kanis (IND) en
Hermie de Voer (Everaert Advocaten) onze achterban over de belangrijkste
onderwerpen
Belastingen. Op 26 oktober organiseerden we een webinar in samenwerking met de
Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland en
de Nederlandse belastingdienst.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer
Op 17 maart vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Het was goed om te
zien dat het aantal registraties voor deze verkiezingen (92.726) duidelijk hoger was dan vier
jaar geleden (80.660). Het is verheugend om te zien dat de belangstelling van Nederlanders
buiten Nederland voor hun land van herkomst en het gebeuren in Den Haag duidelijk
toeneemt. Tegelijkertijd blijft het lastig om een stem vanuit het buitenland uit te brengen.
Daar zijn vooral de lange postwegen debet aan. Het gevolg is dat maar ongeveer 68% van
de registraties resulteerde in een uitgebrachte stem.
De postwegen waren in 2021 vanwege COVID-19 nog langer dan gebruikelijk. Daarom riep
SNBN de achterban op om bij het registreren ook de mogelijkheid te overwegen om met een
volmacht te stemmen. Met die volmacht kan de stem worden uitgebracht door een
gevolmachtigde in Nederland en daarmee verdwijnt het probleem van de langzame
postbezorging. Tot onze verbazing leidde onze oproep niet tot een groter aandeel
volmachtstemmen – integendeel, het aantal volmachtstemmen nam juist af. Hierop hebben
we een enquête onder de achterban gestuurd over dit thema; de verwerking en analyse
hiervan worden in 2022 verwacht.
Ook verzamelden we wederom de standpunten van de politieke partijen op de voor
Nederlanders buiten Nederland belangrijke dossiers en publiceerden die in onze stemwijzer.
Jaarverslag 2021 – pagina 6 van 20

Citadel 39 – 1315 VP Almere
www.snbn.nl – info@snbn.nl
KvK 74421891

COVID-19-pandemie
Aan het begin van 2021 werden als gevolg van de COVID-19-pandemie door de
Nederlandse regering ingrijpende reisbeperkingen afgekondigd. Daarmee kwam een lange
periode van veel activiteit voor de SNBN. Immers, het recht om als Nederlander naar
Nederland te kunnen reizen is een belangrijk grondrecht. Weliswaar moet dat grondrecht
afgewogen worden tegen de verplichting van de Nederlandse regering om de
gezondheidszorg overeind te houden – maar zeker in het begin van het jaar ontstonden
deels onhoudbare situaties.
Zo golden er verschillende reisregels voor verschillende vervoermiddelen, werden testeisen
gesteld die in de praktijk onmogelijk konden worden vervuld vanwege het ontbreken van
testfaciliteiten en was er nauwelijks uniformiteit tussen de regels van de diverse landen van
het Schengengebied. Daarnaast waren de Nederlandse eisen aan de benodigde COVIDtests op een bepaald moment zo hoog, dat men al gauw honderden euro’s aan tests kwijt
was om op reis te kunnen.
Het leidde tot een stortvloed van vragen uit de achterban over hoe het nu eigenlijk zat, maar
ook berichten over verontwaardiging en vragen om tips om ondanks alles toch in Nederland
te geraken. Zeker in het begin van 2021 waren er legio van dergelijke tips te geven. Zo bleek
al gauw dat de door Nederland ingevoerde “dubbele testplicht” (verplicht een PCR-test die bij
aankomst in Nederland nog geen 72 uur oud is èn een sneltest die bij vertrek maximaal 4
oud mag zijn) voor luchtreizigers eenvoudig omzeild worden door naar Brussel, Düsseldorf of
Frankfurt te vliegen en vandaaruit per trein of auto door te reizen naar Nederland. België en
Duitsland eisten in die periode enkel een PCR-test en voor het inreizen van Nederland over
land gold geen dubbele testplicht.
Of het eraan gelegen heeft dat SNBN bij politiek en ministeries onophoudelijk aan de bel
trok, valt natuurlijk niet te zeggen – maar gelukkig verdween de dubbele testplicht al snel uit
het Nederlandse reisregelarsenaal.
Als SNBN hebben we moeten laveren tussen de op zich begrijpelijke reisbeperkingen en de
belangen van onze achterban. Zeker nu de pandemie voortduurt, stijgt het belang om
familieleden weer te kunnen bezoeken. We hebben telkens gepleit voor reisregels die:
•
•
•
•

Begrijpelijk en consequent zijn
Uniform zijn voor het hele Schengengebied – immers, de binnengrenzen van
Schengen zijn grotendeels open
Uitvoerbaar zijn. Als een test verlangd wordt, moet het in redelijkheid mogelijk zijn om
een dergelijke test ook daadwerkelijk uit te voeren
Niet onnodig beperkend zijn. Een reisregel moet daadwerkelijk bijdragen aan het
stoppen van de pandemie, en mag niet beperkender zijn dan nodig (als er een
minder beperkende regeling mogelijk is met hetzelfde effect, dan moet die minder
beperkende regeling gelden).

In de loop van het jaar konden steeds meer mensen zich laten vaccineren tegen COVID-19
en werden met name voor gevaccineerde en al genezen personen de reisbeperkingen
gedeeltelijk opgeheven. Daarbij ontstonden echter nieuwe bureaucratische obstakels:
•

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat iedereen, die dat wil, een vaccin krijgt
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Hoe kan iemand die buiten Nederland gevaccineerd tegen of genezen van COVID-19
is, aantonen dat dit het geval is en zo toegang tot Nederland krijgt – en binnen
Nederland tot bijvoorbeeld restaurants en musea.

Wat betreft het eerste punt stelde Nederland zich op het punt, dat iedereen zich zo veel
mogelijk in zijn woonland moet laten vaccineren, volgens de regels en processen die dat
woonland voorschrijft. De SNBN ondersteunt dat principe, maar heeft vanaf het begin wel de
volgende kanttekeningen gemaakt:
•

•

Met name in een aantal niet-Europese landen is het erg moeilijk aan een vaccin te
komen. Nederlandse ambassades en consulaten worden niet in de gelegenheid
gesteld om een vaccin aan te bieden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Duitse
ambassade in New Delhi, die een eigen huisartsenpraktijk heeft en op medische
indicatie ook vaccineert tegen COVID-19. We hebben erop aangedrongen, dat
Nederland, samen met andere EU-landen, ook op andere plekken een dergelijke
gelegenheid gaat aanbieden. Overigens: de huisartsenpraktijk boven de Duitse
ambassade in New Delhi is toegankelijk voor alle EU-burgers.
Niet alle landen vaccineren met vaccins die door de EU zijn goedgekeurd. Door het
principe “vaccineren in het woonland” kan zo de situatie ontstaan dat een
Nederlander weliswaar gevaccineerd is, maar niet met een door de EU geaccepteerd
vaccin – met als gevolg, dat deze personen onnodige reisbeperkingen ondervinden.
We hebben ervoor gepleit dat in elk geval alle door de WHO goedgekeurde vaccins
voor reis naar en verblijf in Nederland geaccepteerd worden.

Met de juiste documenten kan dan de reis naar Nederland ondernomen worden – maar dat
betekent nog niet dat men gelijk behandeld wordt met personen die in Nederland
gevaccineerd worden. De QR-code van het Nederlandse coronabewijs is compatibel met de
QR-codes van ongeveer 40 landen – daaronder alle EU-landen. Maar Nederlanders die een
vaccinatiebewijs of genezenenverklaring uit één van de andere 160 landen op aarde hebben,
konden daarmee geen toegang krijgen tot bijvoorbeeld restaurants en musea in Nederland.
De SNBN heeft geprotesteerd tegen de ingewikkelde methode die Nederland in het leven
heeft geroepen om deze mensen alsnog een coronabewijs te verstrekken:
•

•

Waarom moet men in persoon verschijnen bij een GGD-kantoor in Groningen,
Rotterdam of Utrecht? Dit is omslachtig, kan pas na aankomst in Nederland en
bovendien komen vrijwel alle betroffen personen via Schiphol het land binnen –
waarom kan de GGD geen loket op Schiphol hebben? En waarom kan deze
procedure niet online plaatsvinden, zoals in Zwitserland, waar ook een met
Nederland compatibele QR-code kan worden verkregen?
Waarom is de procedure alleen open voor Nederlanders en niet voor bijvoorbeeld
hun niet-Nederlandse partners of kinderen?

We hebben op deze vragen nog steeds geen bevredigende antwoorden gekregen.

BVN verdwijnt van de satelliet
In april bereikte ons het bericht, dat in verband met het beëindigen van de NederlandsVlaamse samenwerking, BVN voortaan alleen nog volledig Nederlandse programmering aan
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zou bieden, via de satelliet op geografisch beperktere schaal. Het feit dat BVN via internet
wel blijvend bereikbaar zou blijven, was deels een wassen neus: internet is in meerdere
gedeelten van de wereld ofwel te duur, ofwel simpelweg niet voldoende betrouwbaar qua
bereikbaarheid.
Op initiatief van SNBN heeft D66 vervolgens Kamervragen aan de Minister gesteld, die zeer
onbevredigend zijn beantwoord. Eind 2021 is opnieuw contact geweest met Tweede
Kamerlid Jorien Wuite van D66 om te kijken naar mogelijke volgende opties.

Dossier meervoudige nationaliteit
Meermaals vroegen we in 2021 aandacht voor dit dossier. In de aanloop naar de
verkiezingen van 17 maart plaatsten we op 9 maart wederom een paginagrote advertentie in
NRC Handelsblad. Deze keer werden we daarbij ondersteund door een twintigtal
Nederlandse Kamers van Koophandel in het buitenland, onder het motto “Verbod op dubbele
nationaliteit belemmert handel”.
Op 13 augustus plaatsten we voor de derde keer een advertentie, deze keer gesteund door
diverse particuliere donateurs. We riepen onder het motto “Regel openstelling dubbele
nationaliteit in regeerakkoord” de onderhandelaars op, onze dringende wens goed op te
nemen in het regeerakkoord.
Aan het eind van 2021, toen de onderhandelingen tot een einde leken te komen, hebben we
de achterban opgeroepen om een persoonlijke mail naar de belangrijkste spelers te sturen
met dezelfde oproep. Er werden enkele honderden mails gestuurd, die niet altijd door de
politici in dank werden afgenomen. Het leek erop, dat de onderhandelaars in het zicht van de
haven niet zaten te wachten op een nieuwe “splijtzwam” – het is genoegzaam bekend dat de
meningen binnen de vier (toen nog: beoogde) regeringspartijen op dit punt verdeeld zijn.
Eind 2021 werd na lang onderhandelen een regeerakkoord gesloten. Daarin valt te lezen:
“De Rijkswet Nederlanderschap leidt in sommige situaties tot onwenselijke problemen. We
herzien het automatisme waarbij Nederlanders met een meervoudige nationaliteit buiten het
EU-grondgebied (na tien jaar) hun Nederlanderschap verliezen en maken het voor hen
makkelijker het Nederlanderschap te behouden naast hun andere nationaliteit of, voor
degenen die het na 1 april 2003 verloren, te herkrijgen.”
Voor het eerst erkent hiermee de Nederlandse regering dat het huidige nationaliteitsbeleid
een aantal ongewenste zaken behandelt. Dat biedt hoop – immers, de erkenning van het
probleem is de eerste noodzakelijke stap voor de oplossing ervan.
Tegelijkertijd stelt de SNBN vast, dat het regeerakkoord geen concrete toezeggingen doet.
De in het vorige regeerakkoord beloofde, maar niet gerealiseerde “modernisering van het
nationaliteitsrecht” wordt niet meer genoemd. Ook van een behandeling van het
initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Sjoerdsma en Marcouch van 16 december 20161
(inmiddels alweer meer dan 5 jaar geleden) lijkt nog geen sprake. Dat betekent dat we ook in

1

Zie [CB] Kamerstuk 34632, nr. 2 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen
(officielebekendmakingen.nl)
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2022 alles op alles moeten blijven zetten om dit dossier onder de aandacht van de
kakelverse Nederlandse regering te houden.
De banken
De speciale behandeling, die steeds meer Nederlandse banken aan rekeninghouders buiten
Nederland geven, blijft een punt van zorg. Steeds minder banken bieden überhaupt de
mogelijkheid om vanuit het buitenland een rekening aan te houden en de banken die dat
doen, vragen er steeds meer geld voor. Zo voerde ING een buitenlandtoeslag in – voor
particuliere rekeninghouders van 1,10 euro per maand en de SNBN moest vaststellen dat
voor zakelijke rekeninghouders vanaf 1 januari 2022 zelfs een toeslag van 100 euro per
maand, dus 1.200 euro per jaar, geldt.
We ondersteunden dan ook het initiatiefwetsvoorstel voor de Wet Beschikbaarheid
basisbetaalrekening Nederlanders in het Buitenland.
Taalkampen
We zetten onze eerste stap in de richting van het organiseren van taalkampen voor
(kinderen van) Nederlanders buiten Nederland door in een enquête te vragen naar de
behoeftes op dit gebied bij onze achterban.
Remigratie: Nederlands paspoort niet voldoende?
Het lijkt zo simpel. Als je terugkeert naar Nederland meld je je op het gemeentehuis aan met
je Nederlandse paspoort en je wordt ingeschreven. We kregen de melding uit onze
achterban dat dat niet zo simpel is als het lijkt. Immers, een Nederlands paspoort tonen dat
volgens de fotopagina nog niet verlopen is, is geen definitief bewijs dat de houder
Nederlander is. Het is mogelijk dat het Nederlanderschap sinds de afgifte van het paspoort
verloren is gegaan – zelfs zonder dat de houder van dat paspoort of de Nederlandse Staat
daarvan op de hoogte was. Dat is een gevolg van het merkwaardige “automatische verlies”
dat volgens de Rijkswet op het Nederlanderschap mogelijk is.
Het bleek dat de gemeenteambtenaar die met de inschrijving belast is, bevoegd is om
verdere bewijsstukken te vragen om te kunnen vaststellen dat de betrokken persoon nog
Nederlander is. Dat is extra zuur als een aantal van die bewijsstukken alleen in het
oorspronkelijke woonland kunnen worden opgevraagd.
De beste oplossing voor dit dilemma is uiteraard een aanpassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap – maar tot het zover is kunnen we niet anders dan adviseren om voor
vertrek uit het woonland naar Nederland eerst te informeren bij de nieuwe gemeente naar de
benodigde bewijsstukken en die – indien van toepassing – nog in het woonland op te vragen.
Rijbewijs verlengen in tijden van COVID-19
Een Nederlands echtpaar woont in Vaals en overwintert in Spanje. Door de COVID-19pandemie en een ongeval van één van de echtelieden moet het echtpaar noodgedwongen
gedurende langere tijd in Spanje blijven. Intussen dreigt het Nederlandse rijbewijs van de
partner te verlopen. Het is bezwaarlijk om daarvoor naar Nederland te moeten reizen: door
het ongeval heeft de echtgenoot mantelzorg nodig. Een verlenging-op-afstand is niet
mogelijk, volgens de gemeente Vaals: men moet zowel bij de aanvraag als bij de
verstrekking van het document persoonlijk aan een Vaalser loket verschijnen, of zich anders
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laten uitschrijven, (tijdelijk) emigreren naar Spanje en het Nederlandse rijbewijs in Spanje
voor een Spaans exemplaar omwisselen. De gemeente Vaals dreigt de betrokkenen zelfs
met éénzijdige uitschrijving omdat ze al lang buiten Nederland verblijven. Daardoor zou het
echtpaar “zonder vaste woon- of verblijfsplaats” geraken, met alle bureaucratische
problemen van dien. SNBN vond dat de menselijke maat hier zoek was en heeft gepoogd te
bemiddelen. We konden bereiken dat er in elk geval geen éénzijdige uitschrijving plaatsvindt
in dit geval en dat voor de rijbewijsvernieuwing slechts één keer naar Vaals hoeft te worden
gereisd. Tegelijkertijd verbazen we ons erover, dat er in dit soort uitzonderingssituaties geen
flexibelere oplossing is, temeer omdat een aantal gemeentes al aan “identificatie op afstand”
doet en ook banken in deze COVID-19-tijd inmiddels mogelijkheden hebben gevonden om
iemands identiteit op afstand vast te stellen.
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4

Financieel verslag over 2021

Algemeen
De Stichting is 2019 opgericht. 2021 is het derde verslagjaar (zie bijlage voor volledig
verslag). Hieronder volgt een samenvatting en vergelijk met 2020.
Baten
Donaties particulieren
Speciale fondswerf actie "5DEC"
Speciale fondswerf actie "NRC"
Donaties bedrijfsleven
Subsidies
Totaal Baten
Lasten
Directe Lasten
- Mailings (Nieuwsbrief, Facebook)
- Publiciteit (non-internet)
- Fondswerf acties
Indirecte Lasten
- Kantoor
- Banken
- Website
- Reiskosten
- Vergoedingen
Overig
Totaal Lasten
Balans
Saldo Baten en Lasten
Kas
Kortlopende verplichtingen
Langlopende verplichtingen
Algemene reserve

€
€
€
€
€

2021
25,769.75
9,574.00
35,343.75

€
€
€
€
€
€

2021

2020
27,860.00
18,643.00
46,503.00
2020

€
€
€

2,552.00
9,900.00
3,790.00

€
€
€

1,821.00
9,949.00
-

€
€
€
€
€
€
€

2,029.26
644.41
206.00
19,121.67

€
€
€
€
€
€
€

862.00
1,014.00
554.00
14,200.00

2021
16,222.08
56,890.38
2,795.00
2,500.00
51,595.38

€
€
€
€
€

2020
32,303.00
38,211.97
10,000.00
28,211.97

€
€
€
€
€

Baten
De baten van de Stichting bestonden uitsluitend uit donaties van particulieren. Er waren
geen donaties van bedrijven noch werden enige subsidies ontvangen.
De totale baten in 2021 (€35,343.75) waren weliswaar lager dan in 2020 (€46.503,00) maar
dat beeld is wat vertekend door de speciale fondswerf actie voor een advertentiecampagne
in de NRC. De “gewone” maandelijkse donaties is vergelijkbaar met 2020.
Lasten
De totale lasten in 2021 waren €19.121,67 ofwel een toename van bijna 35% vergeleken met
2020. In de directe lasten vallen de kosten van de speciale 5DEC fondswerf actie op
(€3790,00).
De toename in kantoorkosten zijn vooral veroorzaakt door een toename in ZOOM activiteit
(totaal €1.881,00 in 2021). ZOOM is het platform voor de Webinars van de Stichting.
Balans & Saldo
Het Baten en Lasten Saldo in 2021 was slechts de helft van 2020. De voornaamste oorzaken
hiervoor zijn:
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1 - De fondsenwerving voor de 2021 campagne was in al in 2020 gedaan. Hiervoor was een
bestemmingsreserve gemaakt van €10.000,00 welke onder kortlopende verplichtingen was
opgenomen.
2 – De speciale 5DEC campagne was relatief duur vergeleken met de speciale acties in
2020 ten behoeve van de NRC-campagnes welke geen directe kosten met zich
meebrachten.
Dit alles neemt niet weg dat de kaspositie van de Stichting sterk blijft toenemen (€56.890,38
versus €38.211,97 eind 2020).
De kortlopende verplichtingen betreft de kosten voor het gebruikte fondswerving platform van
Givergy waarvan de betaling in 2022 valt.
De langlopende verplichting betreft een zogenaamde continuïteitsreserve van €2.500,00.
Algemene reserve
De Algemene reserve is wat er uiteindelijk beschikbaar is om te besteden ter realisatie van
de doelstellingen van de Stichting,
Er is geen directe bestemmingsreserve voor 2022 opgenomen.
De Stichting heeft 2 belangrijke doelstellingen waar een sterke algemene reserve van belang
is.
1 - Het kan zijn dat SNBN genoodzaakt wordt om rechtelijke stappen te ondernemen,
bijvoorbeeld n.a.v. het briefstemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, of de strenge
reisbeperkingen in de Coronacrisis. Als 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.
2 - De tweede reden voor het aanhouden van de reserve is het doel om uiteindelijk een
eigen kantoor te Den Haag te kunnen bekostigen
ANBI-rapportage
Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens,
gebruik te maken van standaardformulieren. Grote ANBI’s zijn ANBI’s die actief geld of
goederen werven onder derden (fondsenwervende instellingen) en waarvan de totale baten
in het betreffende boekjaar meer bedragen dan € 50.000. Met totale baten in 2021 van
€35.343,75 valt de SNBN daar (nog) niet onder.

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;
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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.
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 2021 in het bestuur zat. 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 non-profit.
Bas Dubbeldam - Penningmeester - 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 – (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, Australië.
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 FisherBroyles,
LLP 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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Jacobine van Laar – (PvdD) – Woonachtig in: Verenigd
Koninkrijk
Woonde tussen 1997 en 2007 in het Verenigd Koninkrijk en
sinds 2020 opnieuw. Klassiek musicus, inmiddels ook jurist.
Jacobine is getrouwd en heeft een zoon (met dubbele
nationaliteit) en twee dochters (die net buiten de boot vielen).
Maakt gevolgen van Brexit van dichtbij mee en vindt het
belangrijk dat de belangen van Nederlanders hierbij in de gaten
worden gehouden.
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Colofon
Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN)
Stichting naar Nederlands recht, opgericht 27 maart 2019.
Statutair gevestigd in ’s-Gravenhage.
Contactadres: Citadel 39 – 1315 VP Almere
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
Almere
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