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ANWB
voor expats
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eij woonde al in verschillende andere
landen en leefde van
2006 tot 2015 in New
York. Zijn vrouw is
Amerikaanse, dus die keuze was
niet zo moeilijk. Momenteel is hij
directeur van het Bureau Fondsenwerving en Relatieontwikkeling bij
de Radboud Universiteit in Nijmegen, maar die baan is opgezegd
vanwege een verhuizing terug naar
New York. ,,Mijn vrouw is advocaat en het is voor haar gemakkelijker om daar werk te vinden. En we
hadden afgesproken dat we na een
aantal jaren Nederland weer terug
zouden gaan naar Amerika.’’ Keij
wordt daar (opnieuw) fondsenwerver, nu voor een internationaal
bureau.

Verhuizen
We spreken Keij net op tijd. De
verhuisdozen worden al ingepakt.
De emigratie is aanstaande. De
kinderen zijn al bij opa en oma in
Amerika. ,,Het leven in een ander
land en cultuur zorgt ervoor dat je
bescheidener wordt ten aanzien
van je eigen land. Je ziet de sterke
en zwakke punten en je staat gemakkelijker open voor andere
invloeden. In het buitenland kom
je ook toe aan reflectie over jezelf.
Wie je bent, wat je wilt.’’ Keij gunt
elke Nederlander zo’n ervaring.
,,Ja, je krijgt een soort introspectie.
Zeker elke parlementariër zou een
tijdje in het buitenland moeten
leven. De problemen die expats nu
ervaren worden in de politiek te
weinig gevoeld.’’
Keij heeft op basis van eigen ervaringen en duizenden mails die hij

Werken in het buitenland is één
ding, er wonen is nog wat anders.
Eelco Keij (41) deed het en liep tegen
heel wat praktische problemen aan.
Hij besloot zich voor die groep van
zo’n miljoen expats in te gaan zetten.
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sinds 2011 kreeg een top 10 van
problemen gemaakt, waar Nederlanders in het buitenland tegenaan
lopen. Hij heeft alles gebundeld op
zijn website eelcokeij.com. ,,De
problemen verschillen per land,
maar wat voor iedereen geldt is de
dubbele nationaliteit. In 2011 wilde
de regering de dubbele nationaliteit afschaffen en dat vond en vind
ik belachelijk. Mensen willen vaak
alleen om praktische redenen,
zoals het kopen van een huis, de
nationaliteit van het land aannemen. Ik heb toen in Amerika lezingen georganiseerd en een petitie
opgezet, die 26.000 keer is ondertekend.’’ Nederland is, in tegenstelling tot de ons omringende landen, heel
terughouden met
het accepteren
van een dubbele
nationaliteit.
Als je in het
buitenland
woont en
vergeet je
paspoort te
verlengen,
dan raak je je
Nederlanderschap kwijt.
,,Waarom je hecht
aan het Nederlanderschap? Dat zijn emotio-

nele redenen. Ook al woon je veertig jaar in het buitenland, je houdt
je roots op de plek waar je geboren
bent. En dan zijn er dus de praktische redenen. In Nederland wordt
de discussie over de dubbele nationaliteit overschaduwd door het
immigrantendebat, maar dat zijn
twee verschillende zaken. Het
loopt door elkaar en dat is jammer.
Dat zorgt voor die angst om een
dubbele nationaliteit ruimer toe te
staan.’’
De belangenbehartiger voorziet
ook voor de Nederlanders in het
Verenigd Koninkrijk problemen.
,,De Brexit wordt een heet hangijzer. De UK verlaat de EU en het is
mijn ervaring dat de meeste problemen zich
voordoen met expats buiten de
EU. Welke
rechten krijgen de Nederlanders,
welke zekerheden op
gebied van
werk en
dergelijke?
Minister president Rutte zal
zich er hard voor
moeten maken dat
een verslechtering

’Iedereen
tijd in
buitenland
wonen’

onacceptabel is.’’
Een tweede hot-item is het stemmen in het buitenland. Mensen
willen wel stemmen, maar stemkaarten komen vaak niet of te laat
aan. ,,Het besef dat al die Nederlanders goed zijn voor meerdere
zetels begint langzaam door te
dringen bij de partijen.’’ Tot nu toe
heeft alleen D66, waarvoor Keij op
de kandidatenlijst stond, iets over
de expats opgenomen in het verkiezingsprogramma.

Gebrek aan empathie
Een derde heikel punt, dat voor
vrijwel alle expats geldt is de (on)
bereikbaarheid van consulaten.
,,En dan spelen er nog andere
problemen, met instanties als het
UWV als het om uitkeringen gaat.
Mijn ervaring en die van duizenden anderen is dat het bij dergelijke instanties ontbreekt aan empathie, aan inlevingsvermogen. Ze
begrijpen niet waar je tegenaan
loopt en hebben geen zin om het
op te lossen.’’
Wat vergeten wordt, is de economische waarde die expats vertegenwoordigen. ,,Nederlanders integreren heel gemakkelijk en zorgen
voor interesse van die landen in
Nederland. Wij krijgen als Nederland heel veel toerisme uit landen
waar veel expats wonen. Dat effect
wordt onderschat.
Reden genoeg om een niet-politieke belangenclub op te richten.
,,Een soort ANWB voor Nederlanders in het buitenland. We lopen
daarin echt achter. De positie van
andere Europese expats is veel
beter geregeld dan in Nederland.’’

Nog een paar
dagen en dan is
Keij ook weer een
expat.

