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Bekijk de webversie

Met een bewijs van Nederlanderschap
toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. U
kunt het bewijs van nederlanderschap nodig hebben als
u naar het buitenland verhuist, als u gaat trouwen of als
u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen.
Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.
Om een bewijs van Nederlanderschap te krijgen, moet u
in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. U kunt
het bewijs krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven of bij de ambassade in
Parijs. Ook kan bij de ambassade een verklaring omtrent bezit Nederlanderschap worden
aangevraagd. Lees hier meer
Max J Coppes: Why vaccinating your child is important.
Prof Dr. Max J. Coppes is momenteel hoogleraar
kindergeneeskunde
aan de Universiteit van Nevada, Reno School of Medicine
and medisch directeur van het Renown Kinderziekenhuis
in Reno (staat Nevada). Max J Coppes werd in Leiden tot
arts opgeleid en vervolgens in Utrecht tot kinderarts. In
1988 vertrok hij voor een jaar naar Toronto om zijn
opleiding tot kinderoncoloog te voltooien, maar is
sindsdien in Noord Amerika gebleven. Lees hier verder

Delegatie FANF en VBNGB aan commissie financien 2de
kamer

Ten aanzien van de zorg houdt de heer Guido
Smoorenburg een inleiding waarin o.a.wordt gesteld dat
de woonlandfactor voor Frankrijk voor 2018 met 24%
omhoog is gegaan,wat volgens hem niet juist is.
Hij brengt ter vergadering een brief van de FANF aan
Minister Bruins in waarin wordt aangegeven dat een
berekening van de woonlandfactor op basis van
gegevens van decWHO lager uitkomt en dat een
gedeeltelijke overdracht van financiering van de oude AWBZ naar de WMO niet betekent
dat de zorgkosten in NL zijn verminderd.
In het antwoord op de brief wordt slechts aangegeven dat men de kosten voor de WMO
niet meer meetelt.
De kamerleden zijn het eens met onze stelling dat deze gang van zaken nadere aandacht
verdient. Lees hier meer.

Antwoord op de brandbrief van de Honorair Consuls
Op 30 juli 2018 werd er uit naam van 250 Honorair
Consuls een brandbrief geschreven aan Minister Blok.
De initiatiefnemer van deze brief, HC Jan van Maanen,
sprak zich o.a. uit over de afname van bevoegdheden en
de daaruit voortvloeiende verslechtering van services
en diensten aan Nederlanders in het buitenland. Een
van deze bevoegdheden is het afnemen van
vingerafdrukken, wat Nederlanders in het buitenland
lange afstanden zou kunnen besparen, als zij hun een
paspoort moeten vernieuwen.
De HC’s voelen zich al een tijd niet gehoord en hebben
tevens het gevoel dat de geëmigreerde Nederlander en
expat steeds minder belangrijk worden voor de
overheid. Een ander onderwerp wat wordt aangekaart in
de brief is het reisadvies. Lees hier meer
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
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