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Bekijk de webversie

Beste Abonnees
In deze nieuwsbrief van juli vindt u een overzicht van waar de FANF vaak in samenwerking met
andere verenigingen sinds maart aan gewerkt heeft. We zijn blij ook dit kwartaal op zoveel
verschillende vlakken informatie te kunnen verschaffen en vooruitgang te hebben geboekt.

Vaccinatie
Sinds de nieuwsbrief van maart, ging Frankrijk weer door een lock-down met “attestations” en
een avondklok. Dat laatste klinkt iets minder dreigend dan de “couvre feu”, maar was in principe
hetzelfde. Nederland en vele andere landen volgden min of meer hetzelfde pallet aan
maatregelen. Het nieuws uit Frankrijk, met als bron Raad en Daad Frankrijk -vertaald door
Gerard d’Olivat- en natuurlijk de overheid, hielpen ons hierover regelmatig te publiceren.
Raad en Daad Frankrijk
De vaccinatie, beschikbaarheid, organisatie en “bereidheid”
kreeg veel aandacht, en daarop richtte zich ook veel kritiek;
alweer veel parallellen tussen in ieder geval Frankrijk en
Nederland! De SNBN en ook Stichting GOED pleitten voor het
openen van de mogelijkheid om als niet ingezetene zich te
kunnen laten vaccineren in Nederland, en met succes; dit al
naast de langer lopende issues rond o.a. dubbele nationaliteit.
Nieuwsbrief Stichting GOED
Stichting Nederlanders buiten Nederland

Nieuwe webmaster van de FANF
Anton Noë, de eigenaar van Nederlanders.fr hielp de FANF op tijdelijke basis met het technisch
verzorgen van de FANF website. Daarvoor is de FANF hem heel erkentelijk. Inmiddels heeft
Hugo Maerten uit de Lot deze rol overgenomen!
website
Daarmee kwam de FANF wat dit betreft weer op eigen benen te staan!

Informatie over een uitvaart in Frankrijk
Ine van der Horst, schreef op ons verzoek over nuttige
wetenswaardigheden over een Uitvaart in Frankrijk:
Uitvaart in Frankijk 1
Uitvaart in Frankijk 2
Uitvaart in Frankijk 3
Deze informatie helpt om voorbereid te zijn als onverhoopt deze
situatie zich voordoet.
website

Enquete voor alle Nederlanders in Frankrijk
In samenwerking met de in oprichting zijnde vereniging in Lyon en omstreken, vroeger Lys
Oranje, en ook de businessclub DBCRA, organiseerde Anton Noë ook een enquȇte naar de
behoeftes van Nederlanders in Frankrijk met betrekking tot een Nederlandse Vereniging in de
omgeving en op het gebied van de belangenbehartiging, dit laatste met input van de zijde van
de FANF.
Artikel enquête NL Verenigingen
De resultaten zullen in het najaar gepubliceerd worden. Voor de FANF een gelegenheid tot het
krijgen van directe input van ook buiten de lid-verenigingen.

Oprichting van stichting om Nederlandse ondernemers in
Frankrijk te helpen
Ook wijs ik graag op de oprichting van een stichting met als
doel ‘kleine Nederlandse ondernemers in Frankrijk’, in moeilijkheden door Covid 19, te helpen.
Een initiatief van Anton Noë gesteund door vele Nederlanders in Frankrijk, veelal nog
professioneel actief tot belangeloze hulp.
Association CNO-Frankrijk

Loopbaanondersteuning
Binnen de FANF startten we een coördinatie Loopbaanondersteuning. Een netwerk van
Nederlanders actief in het Franse bedrijfsleven, bleek bereid om landgenoten te helpen vanuit
hun eigen kennis en ervaring, in één of meer gesprekken een beter zicht te geven op verdere
carrière-mogelijkheden in Frankrijk.
Coördinator van dit initiatief: Nanno Wams.
Rubriek Loopbaanondersteuning op FANF-website

Nieuwe verkeersregels
Uit nieuws van de overheid selecteerden we ook een overzicht
van bv wat nodig is om stadscentra in Frankrijk in te mogen
met diesel auto’s.
CRIT’Air
Daarnaast een opfrisser voor wat betreft de verkeersregels
naast voor toeristen ook nuttig voor hen die al lang hier
wonen. Let bijvoorbeeld ook op het bord met een staande ruit,
een beetje lijkend op het logo van Renault: een rijstrook
gereserveerd voor bepaalde voertuigen of die met minimaal
twee inzittenden.
Verkeersregels Frankrijk

Nieuwe artikelen over auto’s invoeren en scheidingen op juridisch gebied
Anna Gerlach schreef een artikel over het invoeren van een auto in Nederland. Goed om te
lezen, voor men ermee naar Nederland reist.
Auto invoeren in Nederland
Zij schreef ook een interessant artikel over
Een huis in Frankrijk en scheiding

Belasting
Middels het antwoord op Kamervragen gesteld naar
aanleiding van verzoeken tot meer duidelijkheid van zowel
VBNGB als FANF, bleek dat voorlopig geen aanpassingen
van het belasting verdrag tussen Nederland en Frankrijk te
verwachten is.
Lees meer

Investeren in de Nederlandse taal
In de rubriek onderwijs is een artikel te vinden van de hand van An de Moor:
De Nederlandse taal bijhouden op afstand?
Voorbeelden en redenen waarom investeren in de Nederlandse taal voor vele jongeren die in
het buitenland opgroeien, van belang kan zijn.

Occitaans dagboek
En weer drie afleveringen van het Occitaansdagboek van
Frederic Baylé. Interessant om te volgen, een persoonlijke en
interessante selectie van wetenswaardigheden over het leven
in Frankrijk.
Occitaans Dagboek - juli 2021

Wilt u ook iets bijdragen aan de FANF? Een vraag, een idee voor een artikel of allerlei
andere initiatieven zijn van harte welkom. Wij helpen u graag!

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
ontvangst voegt u nieuwsbrief.fanf@gmail.com toe aan uw adresboek.

