
Toch	moet	 ik	 beginnen	met	 verdrietig	 nieuws.	 Deze	 periode
werden	we	geconfronteerd	met	 het	 overlijden	 van	 twee	 voor
de	 FANF	 belangrijke	 mensen,	 Joep	 Imkamp	 en	 Petra	 van
Heese.	

Joep	was	als	 vertegenwoordiger	 van	de	VBNGB	 (Vereniging
Belangenbehartiging	 Nederlandse	 Gepensioneerden	 in	 het
Buitenland)	 instrumenteel	 in	 het	 vormgeven	 aan	 en
handhaven	 van	 de	 goede	 samenwerking	 met	 de	 FANF.	 Hij
was	 een	 flamboyante	 en	 warme	 persoonlijkheid,	 een	 goede
verbinder	 en	 we	 zullen	 zijn	 aanwezigheid	 en	 bijdragen	 zeer
missen.	In	Memoriam	Joep	Imkamp

Petra	was	als	voorzitster	van	La	Tulipe	nauw	betrokken	bij	de
FANF,	 en	 leverde	 een	 zeer	 gewaardeerde	 bijdrage	 aan	 de
fiscale-werkgroep	en	zeker	ook	in	de	FANF-ALV’s.		Ook	haar
en	haar	enthousiasme	zullen	we	node	missen.

Covid/Vaccinatie/Booster
	
Helaas	 blijven	 deze	 onderwerpen	 het	 dagelijks	 nieuws
domineren.	We	 kunnen	de	 ontwikkelingen	goed	 volgen	 	 in
de	vaste	Rubriek:		“Nieuws	Update”,	met	als	bron	Raad	en
Daad	Frankrijk.

De	besmettingsgraad	varieert	nogal,	en	daarom	is	het	zeker
nuttig	 de	 reisadviezen	 van	 Buza	 te	 raadplegen	 bij	 het
plannen	van	trips.

Netwerkbijeenkomst	VBNGB,	St	GOED,	SNBN,	en	FANF
	
Helaas	 kon	 de	 bijeenkomst	 niet	 zoals	 oorspronkelijk
afgesproken	in	Parijs	op	de	residentie	van	de	ambassadeur
plaats	 vinden.	 (Reizen	 bezwaarlijk).	 In	 plaats	 daarvan
ontmoetten	 we	 elkaar	 in	 Den	 Haag,	 waar	 velen	 al	 waren.
Een	 nuttige	 meeting,	 waarin	 bleek	 dat	 er	 een	 aantal
hardnekkige	 probleemgebieden	 zijn	 voor	 Nederlanders
buiten	 Nederland,	 zoals	 toegang	 tot	 overheidsdiensten,
dubbele	 nationaliteit,	 belasting	 regels	 en	 de	 zorg
voorziening	en	kosten.

Zorg
	
Woonlandfactor	Frankrijk
Voor	wat	betreft	zorg	ging	en	gaat	de	meeste	aandacht	naar
de	Woonlandfactor	 (WLF)	 voor	 Frankrijk.	 	 Dit	 is	 de	 factor
waarmee	 de	 bijdragen	 aan	 de	 ziektekosten	 die	 door
verdragsgerechtigden	 verschuldigd	 zijn	 in	 Nederland	 aan
het	 CAK	 “gecorrigeerd	 wordt”om	 recht	 te	 doen	 aan	 de
relatieve	 “waarde”van	 de	 zorgvoorziening	 in	 het	 woonland
tov	het	thuisland	Nederland.	Link	

Deze	 factor	 voor	 Frankrijk	 is	 naar	 de	mening	 van	 velen	 te
hoog,	 en	 de	 berekeningsmethode	 is	 bovendien	 niet
transparant.	 	 Ook	 de	 FANF	 denkt	 dat	 er	 reden	 is	 voor
verdergaand	 onderzoek.	 In	 eerste	 instantie	 zijn	 de	 pijlen
gericht	op	het	helder	krijgen	van	de	berekeningsmethode	en
de	 gebruikte	 cijfers	 door	 middel	 van	 overleg	 met	 het
ministerie	(VWS)	en	binnenkort	met	het	CAK.	Aan	de	hand
van	 de	 uitkomst	 hiervan	 wordt	 bepaald	 wat	 het	 logische
vervolg	is.	

Zorgcoördinator	
Wij	 zijn	 blij	 een	 nieuwe	 zorgcoördinator	 te	 hebben	 gevonden.	 Binnenkort	 zal	 Lydia	 Smulders
	(Franse	residentie	in	Chateau	Neuf	sur	Cher)	opgenomen	worden	in	het	FANF	bestuur.		Zij	is
momenteel	 werkzaam	 in	 de	 zorg	 in	 Nederland	 (thuiszorg,	 revalidatie,	 verzorgende
psychogeriatrie).

	
Enquete	NL	Verenigingen

De	 resultaten	 zijn	 te	 vinden	 op	 onze	 site,	 en	 ook	 op
nederlanders.fr.

Als	FANF	zijn	we	bezig	om	aan	de	hand	van	de	resultaten
aanvullende	aandachtsgebieden	te	formuleren.

	
NLBC	(Netherlands	Business	Council)

Eind	September	werd	op	de	residentie	van	de	Ambassadeur
de	 launch	 van	 de	 NLBC	 officieel	 gevierd	 met	 vele
geïnteresseerden	en	participanten,	waaronder	ook	de	FANF.

Rubriek	Nederlandse	Interviews

De	rubriek	ging	deze	zomer	van	start	met	een	interview	met
Rob	 Lemmerlij,	 één	 van	 de	 twee	 oprichters	 van	 Holland
Bikes,	 een	 importeur/distributeur/verkoper	 van	 met	 name
Nederlandse	fietsen	in	Frankrijk.

Een	tweede	 interview	vond	plaats	met	Stein	van	Oosteren,
de	 woordvoerder	 van	 het	 Collectief-Ȋle-de	 France.	 Dit
collectief	 speelt	 een	 belangrijke	 rol	 bij	 de	 verwezenlijking
van	het	project	RER-V	in	de	regio	Parijs.

Binnenkort	 verschijnt	 een	 derde	 artikel,	 een	 interview	 met
Ger	Luijten,	directeur	van	de	Stichting	Custodia.

Rubriek	Juridisch	Fiscaal

Anna	Gerlach	 schreef	 twee	 nieuwe	 artikelen,	 één	 over	 de
sociale	 heffingen	 in	 Frankrijk,	 en	 een	 tweede,	 recent	 over
wat	te	doen	bij	overlijden	in	Frans-Nederlandse	context.

Enkele	 dagen	 geleden	 heeft	 het	 Bestuur	 van	 de	 FANF	 de
voorzitters	 van	 de	 aangesloten	 verenigingen	 verzocht	 hun
toestemming	 te	 verlenen	 tot	 het	 aangaan	 van	 een
samenwerkingsverband	 met	 een	 gerenommeerd	 buro	 van
fiscalisten	 dat	 zich	 bereid	 heeft	 verklaard	 op	 een	 pro-deo
basis	de	FANF	en	haar	 leden	op	de	hoogte	te	houden	van
ontwikkelingen	op	fiscaal	gebied	in	Frankrijk.

Tot	slot,	voor	een	individuele	visie	op	van	alles	van	belang	in
woon-	 zowel	 als	 thuisland	 wijs	 ik	 met	 plezier	 naar	 de
maandelijkse	 afleveringen	 van	 Frits	 Baylé’s	 Occitaans
dagboek.
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Bekijk	de	webversie

Hierbij	de	laatste	FANF	nieuwsbrief	van	het	jaar	2021.	Dit	is	een	goede	gelegenheid	om	u
allen	 fijne	 feestdagen	 te	 wensen,	 hoewel	 deze	 waarschijnlijk	 met	 meer	 beperkingen
gevierd	moeten	worden	dan	gedacht.	Ik	wens	u	een	heel	voorspoedig	2022,	en	hoop	van
harte	dat	in	2022		de	permanente	aandacht	voor	Covid	19	niet	meer	nodig	zal	zijn.	En	dat
mede	 daardoor	 ook	 alle	 verenigingen	 hun	 programma’s	 weer	 ongehinderd	 kunnen
organiseren.			

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.
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