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Actualiteit COVID-19 eind Maart 2021
 
In Frankrijk is de COVID-19 ontwikkeling niet beter dan in
Nederland. In beide landen en overigens ook in België en Duitsland
is de besmettingsgraad opgelopen evenals het aantal
ziekenhuisopnames. 

Tijdens de personferentie van 23/3 van premier Rutte en minister
De Jonge  werd duidelijk gemaakt dat er nu geen versoepelingen
mogelijk zijn met als enige “uitzondering”: de avondklok gaat in

Nederland per 31/3 in om 22.00 uur i.p.v. 21.00. Voor reizen vanuit Nederland naar het buitenland en
ook reizen van elders naar Nederland blijven beperkingen gelden. Zie hiervoor ook de
informatiebulletins van het ministerie van buitenlandse zaken. 

De meest getroffen gebieden in Frankrijk liggen rond Parijs, Duinkerken en Nice. De maatregelen
zijn in totaal16 departementen aangescherpt tot een “lock-down”, in essentie max 10 km van huis.
Voor reizen in en door Frankrijk en ook door België is het verstandig de actuele situatie waar men
onderweg mee te maken krijgt goed te verkennen en vooral de beperkingen te verifiëren voor
vertrek. Het is sinds 27 maart niet toegestaan om zonder reden meer dan 10 km van huis te gaan,
zorg dus tenminste voor een attestation die dat verantwoordt. 
(betreft:  Paris, Seine-et-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-St Denis, Val-de-Marne, Val-
d’Oise, Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme, Alpes-Maritimes, Seine-Maritime en Eure. Later
zijn hieraan toegevoegd de departementen Nièvre, l’Aube en Rhône).  Meer departementen staan 
onder druk en zouden kunnen worden toegevoegd waaronder de Var. 
  
Ondertussen komt de vaccinatie op gang in Frankrijk en ook in Nederland. In Frankrijk kwamen de
75+ jarigen sinds mid Januari aan de beurt en recentelijk ook de catagorie 70 tot 75.
 

FANF ALV 
 
Zaterdag 20-3-2021 hield de FANF zijn ALV, helaas weer
telefonisch. Van de bij de Fanf aangesloten lidverenigingen waren
er 10 vertegenwoordigd, waar onder andere de grootste.
Aandacht ging speciaal uit naar de communicatie tussen de Fanf
en haar leden. Hoe kan de communicatie tussen de Fanf –
aangesloten lid verenigingen en hun leden zodanig verbeterd
worden zodat duidelijk overgebracht kan worden  wat de Fanf

beoogt en doet. 

Een samenvatting van het verslag van de ALV plaatsten we deze week op de website. Dit korte
verslag is gestuurd naar de Voorzitters met het verzoek deze via de verenigingsmedia naar de
leden te communiceren.    
Alle lidverenigingen lijden al geruime tijd onder een nagenoeg complete stop van sociale
activiteiten. Net als zij,  ziet ook de FANF uit naar een hervatting van het actueel bij elkaar
kunnen komen. 
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Verkiezingen in Nederland
 
De verkiezingen voor de Tweede-Kamer zijn achter de rug. Er
bleken meer dan 90.000 kiezers die buiten Nederland wonen te
zijn geregistreerd  en er zijn ongeveer 63000 stemmen uitgebracht.
(Bron SNBN nieuwsbrief). 
Een registratie in Den Haag zorgt voor automatische toezending
van de nodige documenten voor Nederlanders in het buitenland
om deel te nemen bij de volgende verkiezingen:  Europa,
Gemeenten etc. Kwetsbaar blijft, naar weer bleek, het tijdig

arriveren van de poststemmen uit het buitenland. 

In de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen was wel enige aandacht gegeven aan de
belangen van Nederlanders die elders wonen.  In de debatten kwam hiervan weinig of niets
naar voren. Gegeven het aanzienlijke aantal stemmen “van buiten” is er hoop op meer blijvende
aandacht voor specifieke punten die van belang zijn voor een groot aantal Nederlanders buiten
Nederland, zoals bv dubbele nationaliteit, bereikbaarheid consulaire diensten en verdragen ter
vermijding van dubbele belastingen. 

Recentelijk zijn Kamervragen  gesteld bedoeld om duidelijkheid te krijgen wanneer conclusies
mogen worden verwacht  van het overleg over de herziening van o.a. het belastingverdrag
Nederland-Frankrijk. Deze vragen zijn gesteld n.a.v. verzoeken om duidelijkheid van de kant
van de VBNGB en de FANF. 
 

 
Recente artikelen op FANF website 
 
Nieuws van Partners
In het afgelopen kwartaal plaatsten we de nieuwsbrieven van onze
partners: Stichting GOED,  nieuwsbrief St Goed, de VBNGB en de
SNBN. Hoofdpunten hiervan waren de verkiezingen en alle thema’s
van belang voor Nederlanders in het buitenland. Hoog op de lijst
bleven de problemen staan betreffende dubbele nationaliteit,
pensioenkwesties, Nederlands onderwijs in het buitenland en
onvrijwillig verlies van de Nederlandse nationaliteit. 

 
Rubriek Zorg
We publiceerden  een goed overzichtsartikel van Guido Smoorenburg over de vergoedingen van de
zorgkosten in Frankrijk. Hierin wordt duidelijk dat, ondanks enige verbeteringen, vergoedingen voor
gehoorapparaten en brillen nog achter lopen op die in Nederland en bijzondere aandacht verdienen. 
Ook kwam uit het eerste deel uit van een serie van drie over “Een uitvaart in Frankrijk”. Een
onderwerp waar we niet gemakkelijk aandacht aan geven, maar toch zeer van belang kan zijn. 
 
Rubriek juridisch-fiscaal
Een artikel over erfrecht en erfbelasting van de hand van Anna Gerlach is zeer verhelderend. 
 
Rubriek Algemeen
Elke maand schrijft Frits Baylé mede voor de FANF zijn Occitaans Dagboek. Over alles wat hij leest
in Franse en Nederlandse kranten betreffende Frankrijk. Veel feiten en feitjes. Het is het  waard om te
lezen en nog veel meer wat altijd stof tot nadenken geeft! 

Secretariaat Fanf: 
Mary Beelaerts 
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Deze e-mail is verstuurd aan a.s.vangeuns@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief.fanf@gmail.com toe aan uw adresboek.
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